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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: Lene Tonnesen, Klebækvej 23 tlf. 2118 6417

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. 630 stk.
Opsætning: Lund&Mus, Hjarupgårdsvej 4, 6580 Vamdrup
Trykkeri: InPrint, Kolding
Deadlines i 2012: 23. august – 25. oktober – 6. december

Forsidefoto: 
Tidligere formand: Else-Marie Wind-Friis

Stiftere: Hanne Holm Petersen, 
Inger Sandvej, Olav Kjeldsen og Randi Hansen 3
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Budstikken
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jubilæum 

jubilæum 
•  Budstikkens historie gennem 25 år

•  Hal i Skanderup – bare en tanke

•  Oplev Israel, kontrasternes land

•  Dagplejen var i Cirkus i Hjarup
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25
jubilæum

Vi har glædet os 

meget til at præsentere denne særudgave af  
Budstikken for alle vores læsere! 
Budstikkens grundlæggere og flere af foreningens 
tidligere bestyrelsesmedlemmer har skrevet om 
bladets historie igennem årene. 

Mange Tak til Randi Hansen, Olav Kjeldsen, Inger 
Sandvej, Else-Marie Wind-Friis, Elsa Baun Jensen 
og Hans Julius for at levere inspiration, billeder og 
tekst til bladet du nu sidder med i hånden.

Med venlig hilsen
Budstikkens bestyrelse:
Bodil Høeg, Alice Stub, Inge Friis, Lene Tonnesen 
og Kirsten Rungholm

Velkommen til Budstikkens

25 års 
jubilæums 
nummer!

F a K T a B O K S :

1987: Lokalbladet Budstikken oprettes  
som led i et lokalt udviklingsprojekt.  
Første blad udkommer d. 24. juni 1987.

1995: Foreningen Lokalbladet Budstikken 
stiftes d. 20. april som en formel forening.

1987-2000: Randi Hansen, Skanderup er 
formand for Budstikken

2000-2009: Else-Marie Wind-Friis, Hjarup  
er formand (i bestyrelsen fra 1991 til 2009)

2009: Kirsten Rungholm, Hjarup er for-
mand (i bestyrelsen fra 2005)



25
jubilæum

3

25 års 
jubilæums 
nummer!

Bu
ds

tik
ke

n 
N

r. 1
 · 2

4.
06

.1
98

7

◄   Budstikken og 3 landsbysvaler blev valgt. 
Foreslået af Frede Nielsen og Thorvald Rudbeck. 
Formningslærer Hans-Erik Nielsen tegnede  
logoet, som blev brugt indtil 2002...

▲   Navn og logo til  
bladet skulle findes. I første blad  
opfordredes lokale til at komme med forslag...

Budstikken 
Nr. 2 · 02.09.1987
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“Hele livet – hele døgnet 
– hele samfundet”
... blev navnet på det udviklingsarbejdet, der startede i lokalsamfundet 
Gelballe, Hjarup og Skanderup i midten af 1980érne.

Af Hans Julius

Livet i lokalsamfundet gik stille og roligt med 
aktive idræts- og borgerforeninger, 3 kirker,  
2 brugser, en friskole, en ungdomsskole, forskel-
lige håndværkere, nogle få dagplejemødre og 
Forbundsskolen – en skole på tværs af kommune-
grænsen mellem Vamdrup og Lunderskov med  
ca. 160 elever i alderen fra 6-14 år.

Idrætsforeningerne holdt til på Forbundsskolen 
og havde fodbold og håndboldhold i alle alders-
grupper og der var ikke mangel på ledere.

På landsplan var der tendens til, at små samfund 
gik en tid i møde, hvor der ville blive nedlagt 
butikker, erhverv, skoler mm.

Vamdrup og Lunderskov kommuner kunne ved 
at ændre på skolestrukturen spare penge ved at 
flytte lokalområdets elever til de eksisterende 
skoler i centerbyerne.

“Hvad vil vi med lokalsamfundet?” og  
“Hvad vil vi med skolen i lokalsamfundet?”,  
var emnerne for at imødegå landsbydøden  
i vores lokalområde.

Lørdag, den 14. marts 1987 mødte ca. 75 med-
borgere, der alle var interesserede i at opretholde 
og videreudvikle lokalsamfundet, så der også 
fremover ville være et godt sted at bo og lade 
sine børn vokse op. Den blandede skare bestod 
bla. af de 2 borgmestre fra Vamdrup og Lun-
derskov, repræsentanter fra idræts- og lands-
byforeningerne, lærere, græsrødder, nævns-og 
skolekommissionsmedlemmer, håndværkere og 
brugsuddelere mm.

Dagen byggede på gruppearbejde, debat og 
frokost og alle var særdeles aktive og engagerede 
i alle funktioner.

Efter en hyggelig og intensiv dag, hvor alle blev 
rystet godt sammen i et gruppearbejde og ved en 
god frokost, samledes vi sidst på eftermiddagen i 
aulaen, hvor vi besluttede at arbejde videre med 
24 udviklingsområder. 

Her er en del af forslagene i uprioriteret række-
følge: • Multiservicecenter • Værkstedsaftner 
• Børnepasning – integreret institution • Med-
borgerhus • Skolen åbnes for hele befolkningen 
– f.eks. til fester • Større samarbejde mellem 
kulturelle og sociale myndigheder • Fritidsordning 
• Lokalblad – samfundsblad • Bibliotek – læse-
kreds • Kulturliv – teater, dilletant, udstillinger, 
musik mm. • Hyggeeftermiddage/-aften for ældre 
• Arbejde med krævende elever • Koordination 
mellem foreningerne • Fælles aktivitetskalender.

arbejds-og styringsgrupper
Efter en måned nedsatte vi 6 arbejdsgrupper, der 
skulle arbejde med følgende hovedområder:  
• Kultur • Idræt • Børnepasning • Erhverv  
• Information • ungdom / fritid.

For at koordinere, inspirere og systematisere alt 
dette nedsatte vi en “styregruppe”, som bla.  
bestod af de 2 borgmestre, kulturudvalgsfor-
mænd, skolens leder, idrætsrepræsentanter og 
medarbejdere fra skolen.

25 års 
jubilæumsnummer!

B u D S T i K K e n  i  2 5  å r
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undervisningsministeriet fik øje på  
vores lokalområde
undervisningsministeriet fandt vores udviklings-
arbejde interessant og støttede det både økono-
misk og med rådgivning, og en ekstern konsulent, 
Ejner Gjelstrup, blev tilknyttet projektet. 

Snart var der stor aktivitet i de fleste arbejdsgrup- 
per, og i de følgende måneder og første par år 
etableredes bla. følgende: • Landets eneste bør-
nehave i skoleregi • Værkstedsaftner • “Komsam-
menklub” • Socialprojektet “Reden” • Etablering 
af flere specialklasser • udsmykning af skolen • 
Kulturaftner (musik – teater – fester) • Landsby-
dage • Samarbejde med ældre • Fællesspisninger.

Og sidst; men ikke mindst i denne her forbindelse 
opstod og udvikledes lokalbladet “Budstikken” 
med de 3 flyvende svaler, der flyver i samme 
retning. 

Der er sket meget gennem de forløbne 25 år; 
ting har udviklet sig andre er nedlagt; men vi har 
stadig en særdeles god skole, levedygtige lands-
by- og idrætsforening er og Budstikken, der nu 
holder 25-års jubilæum

Med overskriften: 
“Hele livet – hele døgnet – hele samfundet” 
vil jeg ønske Budstikken hjertelig til lykke 
med jubilæet.

▲  Udsmykning af Forbundsskolen var et fælles projekt for hele området og en del af udviklingsarbejdet.

25 års 
jubilæumsnummer!

F r a  1 9 8 7  T i L  2 0 1 2
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Lokalbladet Budstikken – 
en del af et udviklingsprojekt
Af Randi Hansen

I 1987 startede Forbundsskolen et udviklings-
projekt op, som blev kaldt “Skolen som et lokalt 
kulturcenter”. 

I marts 1987 blev der på initiativ af Forbunds-sko-
len afholdt et stormøde, hvor der blev etablereret 
flere arbejdsgrupper, som skulle gøre en indsats 
for at styrke lokalsamfundet Skanderup-Hjarup-
Gelballe, og Budstikken var en af dem. (Læs om 
selve udviklingsprojektet et andet sted i bladet).

Jeg blev kontaktperson for lokalbladet, og nu 
gjaldt det om at få flere med. Inger Sandvej var 
repræsentant for Gelballe, Olav Kjeldsen for  
Hjarup, Hanne Holm Petersen for Forbunds- 
skolen og jeg, Randi Hansen for Skanderup. 
Penge havde vi ikke nogen af, men en masse 
optimisme og gå-på-mod.

Forbundsskolen lagde skrivemaskine, papir og 
fotokopier til, til det første blad. Det var sommer- 
tid og dermed også sportsfest, så Hjarup Idræts-
forening forærede os vores første annonce.  
Det var en annonce, som de have tegnet med 
Slotsmøllen til deres eget program. Så nu kunne 
vi gå i gang.

navn og logo
nu skulle vi finde på et navn og et logo til bladet. 
Så på forsiden af det første blad opfordrede vi 
de lokale til at komme med forslag, og allerede 
i blad nr. 2 kunne vi fortælle at valget var faldet 
på Budstikken og 3 landsbysvaler. Svalerne skulle 
symbolisere de 3 landsbysamfund Skanderup, 
Hjarup og Gelballe, og svalerne fløj alle i samme 
retning for at vise, at vi arbejdede i samme ret-
ning. Formningslærer Hans-Erik nielsen tegnede 
forsidelogoet, som blev brugt helt op til 2002.

Bladets formål 
Bladet formål var at binde lokalsamfundet sam-
men, og informere om små og store begiven- 

heder. Vi havde en teori om, at et brækket ben 
i Skanderup var ligeså interessant som et jord-
skælv et fjernt sted. 

Vi mente også, at det var vigtigt at tilflyttere 
følte sig velkomne til området. Det betød, at 
hver gang der kom nye til, tog vi på besøg og 
sagde goddag og velkommen og præsenterede 
dem i bladet. De kunne så til gengæld spørge 
lidt ind til, hvad det var for et samfund, de var 
kommet til, hvad var der af aktiviteter og sport 
og hvordan med skolen og meget mere. 

Bladet skulle også uddeles til alle i lokalområdet,  
uanset om man betalte et tilskud eller ej. Vi ville 
gerne udkomme 6-7 gange om året, hvis  
vi havde stof nok, og det havde vi. 

Det første blad
Det første blad udkom den 24. juni 1987 og var 
på 12 sider. Vi fire i bladgruppen havde fået 
samlet stoffet. Det første vi skrev om, var det 

Budstikken

25 års 
jubilæums 
nummer!

B u D S T i K K e n  i  2 5  å r
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udviklingsarbejde, der var i gang, om general-
forsamling i Hjarup Brugs, omtale af bevarelse 
af Hjarup Mejeri, omtale af planlægning af en 
høstdag med plejl og selvbinder, sportsugen, 
mærkedage og navne, samt tilflyttere.

Inger Sandvej var den i gruppen, der var bedst 
på en skrivemaskine, så hun skrev alle teksterne 
på en lidt bred regnerulle, som så blev klippet  
til og klistret op på A4 sider sammen med  
tegninger, billeder og vores enlige annonce.  
Da vi var tilfredse med resultatet, skulle det 
nedfoto-graferes til A5 og mangfoldiggøres på 
skolen kopimaskine. Det blev en lang aften.  
Vi var først færdige, da klokken var halv 2 om 
natten.

I dagene, der fulgte, skulle bladet så omdeles i 
hele lokalområdet, så det var et stort arbejde, 
men vi havde det sjovt. Allerede blad nr. 2 blev 
trykt hos den lokale trykker og husstandsomdelt 
med posten.

indhold igennem årene
Bladet var grundlagt på, at det var de lokale, 
der skrev om, hvad der skete rundt omkring. 
Mange sendte også billeder med eller ringede 
og spurgte, om vi kunne komme og tage et par 
billeder. Det gjorde vi gerne.

Igennem årerne har vi også taget forskellige 
emner op. Vi har skrevet om lokalhistorie fra 
Hjarup, valgmenighedens historie, uddrag fra 
en landsbylærerindes dagbog, Skanderup Brugs 
historie, haft tema om vejrvarsler, rejsebreve  
fra unge mennesker, som var på dannelsesrejse 
og meget mere. Vi tog også ud og besøgte 
folk med specielle interesser. Det var meget 
spændende f.eks. har jeg tilbragt en hel dag i 
Henning Møldrups baghave for at vente på at 
brevduerne skulle vende hjem, været på besøg 
hos Carl Vedsted og hørt om ufoer og få lagt 
mine biorytmer og set på “lammegeder” (skulle 
være en krydsning mellem en lam og en ged) i 
Klebæk. Der sker mange spændende ting i et 
lokalområde, hvis man har tiden og interessen  
i at opsøge det. Du kan aldrig vide, hvad der 
gemmer sig bag naboens havelåge.
 
Budstikken blev en forening
For at sikre at Budstikken skulle kunne fort- 
sætte ud i fremtiden og ikke være for person-
afhængig, blev vi i gruppen enige om at danne 
Foreningen Lokalbladet Budstikken.  
Foreningen blev stiftet den 20. april 1995.

Og formålet med foreningen lykkedes – 
25 års jubilæum i år!
Tillykke med det og tak for et godt blad.

▼   Holdet samlet om lyskassen. Olav Kjeldsen, Inger Sandvej, Jørgen Sandvej, indkaldt som forstærkning, og Hanne Holm.

F r a  1 9 8 7  T i L  2 0 1 2
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Holdet bag Budstikken  
på journalisthøjskole

et brækket ben i Skanderup er bedre  
end et mord i Kolding!
Herefter gik hun i gang med at fortælle, hvad 
folk vil læse, og hvad der absolut ikke interes-
serer. Det skulle være lokalt. Det/dem, der blev 
skrevet om, skulle være “os”! Alle andre og alt 
andet udenfor området var totalt ligegyldigt.  
En fyrværkerifabrik i Seest (eksemplet meget  
senere) der eksploderede var aldeles uinteres-
sant i et lokalblad. Men ti halmballer, der gik op 
i røg i Gelballe, ville være “guf”. Ingen oprems-
ninger, men gerne navnestof. Hvem er flyttet til 
området? Rejseberetninger af unge fra området, 
der er en tur ude i verden, – kort sagt livet som 
det leves af dem, vi kender.

Opbygning af en artikel
Maj havde engageret et par kolleger, der for-
talte om, hvordan en artikel opbygges. Historien 
fortælles tre gange! Først en overskrift, her står 
hele historien: Holdet bag Budstikken på journa-
listhøjskole! Så kommer historien sandelig igen: 
En kursusdag på journalisthøjskolen o.s.v. Og 
først nu kommer hele historien, – “brødteksten”.

en dag ingen glemmer!
På vej hjem fra Århus havde vi rigtig meget at 
tale om, og endnu mere at more os over. Selv om 
vi ikke var blevet skånet på vor faglige stolthed, 
var det foregået på en så faglig stærk måde, at 
ingen kunne føle sig i dårligt humør. Vi havde 
fået langt mere med hjem, end vi havde efter-
ladt i Maj’s papirkurv, inklusiv al Jams. 

I en periode efter kursusdagen, sendte vi et 
eksemplar af Budstikken til kritisk gennemgang 
hos Maj Gaarde. Så, – i jubilæumsåret er det 
værd at standse op ved en person, der indirekte 
satte sit aftryk på Lokalbladet Budstikken. 

Af Olav Kjeldsen

En kursusdag på journalisthøjskolen satte tydelige 
spor på Budstikken, både hvad angår indhold, 
opsætning og bladets udseende.

Efter at være kommet over de allerførste begyn-
dervanskeligheder, fik Randi Hansen den idé, 
at hele “redaktionen” skulle en tur på journa-
listhøjskolen i Århus. Vi fik en kontakt til Maj 
Gaarde, der var journalist og som underviste på 
stedet. En fredag gik turen så mod Århus, og – 
“nej, hvor var vi spændte”!

intet blev fejet ind under gulvtæppet
Maj Gaarde var en underviser, viste det sig, der 
var meget klar, ærlig og kærlig i sine formule-
ringer. Der var aldrig behov for at bede hende 
gentage en udmelding. Hun havde eet klart mål 
med sin undervisning, – at gøre folk bedre til  
deres opgaver! Det mål kunne vi ikke være uenige 
i. Det var jo derfor vi var kørt helt til Århus.

Forud for dagen havde hun fået tilsendt de 
hidtidige udgivelser af Budstikken. Vi var egent-
lig ret stolte af det produkt, vi havde frembragt. 
Det gik over! På en særdeles humoristisk måde 
gennemgik Maj bladet, nærmest side for side. 

Væk med al det Jams!!
En af de ting vi var glade for var, at der ingen 
“huller” var i bladet, – altså teksttomme pladser. 
Slog teksten ikke til, indsatte vi en lille figur, en 
blomst eller lignende. Det blev som det første 
skudt ned. “Væk med al det Jams, lød dommen. 
“Det gør bladet grimt, og det er vel ikke noget 
skoleblad I ønsker at udgive”. 

25 års 
jubilæumsnummer!

B u D S T i K K e n  i  2 5  å r
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Budstikkens historie

Af Else-Marie Wind-Friis og Elsa Baun Jensen

nedenstående blev skrevet i forbindelse med 
omtale i Jydske Vestkysten i oktober 2000 på 
baggrund af et legat på 6.000 kr. som bladet fik 
fra BG-Fonden 

Budstikken blev stiftet i 1987 i forbindelse med 
et udviklingsprojekt på Skanderup-Hjarup For-
bundsskole: “Skolen som et lokalt kulturcenter”.

I 1995 blev Budstikken omdannet til foreningen 
“Lokalbladet Budstikken”, en af små og store 
nyheder, bladet giver.

Bladet økonomi giver bestemt ikke det store 
overskud, men takket være vore trofaste besty-
relse blev dannet og medlemskaber blev tegnet.

Bladet drives udelukkende ved frivillig arbejds-
kraft, og udkommer 6-7 gange årligt i et oplag 
på 650 stk.

Der gives fra mange sider udtryk for, 
at man er glade for den lokale 
information samt dækning, annon-
cører og medlemmers kontingent, 
balancerer økonomien.

Fra bladets start i 1987 og frem til 
generalforsamlingen i 2000, hvor hun 
ikke ønskede genvalg, var det Randi 
Hansen, Skanderup, der som både 
redaktør og senere også formand, var 
hoveddrivkraften bag bladets udgi-
velse. Randi Hansen ønskede imidlertid 
ikke genvalg i år 2000, og blev afløst 
på redaktørposten af Kirsten Andersen, 
der havde været med siden bladets start, 
og på formandsposten blev hun afløst 
af Else-Marie Wind-Friis, der havde været 
med i Budstikken siden 1991.

nutidig tilføjelse
I 2005 flyttede Kirsten Andersen til nordjylland 
og ny redaktør blev Elsa Baun Jensen, som igen-
nem flere år – siden 1999 – både havde været 
den skrivende kraft i bladet samt været med i 
bestyrelsen.

Else-Marie Wind-Friis var formand til 2009, hvor 
hun ikke ønskede genvalg, og hun afløstes af 
Kirsten Rungholm, der havde været med i besty-
relsen siden 2005.

Kassererjobbet blev i mange år godt varetaget  
af Magda Philipsen, og da hendes afløser Rita 
Henriksen blev meget syg og senere døde, 
sprang Magda igen til og hjalp os med penge-
sagerne.

Stor tak skal lyde til alle, der gennem årene har 
deltaget i bladets arbejde og bestyrelse.

9

F r a  1 9 8 7  T i L  2 0 1 2



10

Bladets udvikling, op- 
sætning og distribution 
igennem årene
Af Else-Marie Wind-Friis og Elsa Baun Jensen

Da vi to sad i redaktionen, var fremgangsmåden 
for bladets tilblivelse lidt mere tung end i dag.

I starten af vores redaktionstid fik vi alt stof til 
bladet leveret i håndskrevne kladder. Disse klad-
der sad vi så og renskrev på Forbundsskolens 
pc’er. Stoffet blev selvfølgelig gemt på disketter. 
Vi mødtes så en aften for at renskrive stoffet, 
og aftenen blev som regel lang, da det til tider 
kunne knibe med at læse de håndskrevne sider, 
hvilket også af og til medførte forviklinger og 
misforståelser.

når stoffet var renskrevet, mødtes vi igen ugen 
efter for at redigere i teksterne og læse korrek-
tur endnu engang. Derefter var der en opsæt-
ningsaften, hvor vi satte bladet op. Arbejds-
gangen var således, at vi først aftalte, hvordan 
bladet skulle udformes, så lagde vi teksterne op i 
rækkefølge på et bord, fandt billeder, tegninger 
eller udklip frem, som kunne passe ind i teksten.

Annoncerne skulle også optælles og fordeles  
på siderne. Det var noget af et puslespil, især 
også fordi vi skulle tage hensyn til, hvor mange 
sider bladet fyldte. Der måtte ikke være for 
mange sider, for så blev det portomæssigt for 
dyrt. Så nogle gange måtte vi gemme stof til 
næste blad.

Flaskehals
I selve redaktionsarbejdet betjente Elsa pc’en  
og satte teksterne sammen i spalter og i side-
nummerorden. Opsætningen ved pc’en var tit en 
flaskehals, arbejdet foregik ikke i et opsætnings-
program men i Word. Det var kun teksten der 
lå i Word, og billeder, tegninger, annoncer m.m 

blev kopieret og klistret på de printede sider. 
De 3 andre redaktionsmedlemmer Else-Marie, 
Bodil og Kirsten brugte faktisk hele aftenen på 
at klippe og klistre. Ofte blev det sent. Vi har tit 
haft Peder Carlsen til at gå en ekstra runde på 
skolen, så vi kunne blive færdige og han kunne 
låse af. Til sidst fik vi dog udleveret en nøgle, så 
vi selv kunne låse os ud efter lukketid.

Vi var dog hele tiden i udvikling. Det var stort 
den dag, da vi lånte os frem til en usb-pen og 
pludselig kunne gemme al teksten ét sted i ste-
det for at sidde og arbejde med flere disketter. 
Pengene var jo små i bladets kasse, og der var 
store overvejelser inde over, da vi skulle beslutte 
om vi havde råd til selv at købe en usb-pen i 
stedet for at låne.

Store investeringer
Pengene var jo små, som nævnt og da udviklin-
gen ikke gik vores næse forbi, ville vi så gerne 
have vores eget digitale kamera i stedet for 
at bruge redaktionsmedlemmernes private. Vi 
søgte BG fonden og fik bevilget et pænt beløb 
fra dem, så vi kunne købe et digitalt kamera. Det 
gjorde arbejdet noget lettere, nu kunne vi sætte 
billederne direkte ind i Word-teksterne og det 
var en stor hjælp. 

Derefter gik det stærkt, den næste investering 
var også stor. Vi købte vores egen bærbare pc, 
så vi ikke længere skulle belaste skolens pc’ere. 
udviklingen betød faktisk at vores redaktions-
aftener blev reduceret til 1.

Budstikken25 år 

B u D S T i K K e n  i  2 5  å r



11

Bladets format var A5 størrelse. nogle eksempla-
rer blev lavet i A4 størrelse af hensyn til svagt- 
seende læsere. Efter nogen tid overgik vi faktisk 
til A4 størrelse til alle modtagere, da det var 
meget mere læsevenligt. Det var dog også noget 
dyrere at sende ud til modtagere, så det kræ-
vede nogle overvejelser inden den beslutning 
blev taget. 

Distribution
Bladet blev uddelt i Forbundsskolens distrikt af 
postvæsenet. Medlemmer udenbys fik bladet 
fremsendt pr. post. Men pludselig var oplaget for 
småt til Postdanmark, og så var gode råd dyre. 

Vi var dog i bestyrelsen enige om, at trods 
trængsler med uddeling, så skulle bladet bestå  
– koste hvad det ville.

Vi overgik derefter til Distribution Syd som om-
delte vores blad sammen med deres reklamer. 
Der var ikke en eneste omdeling uden, at vi fik 
klager. Da vi så også blev for små til dem,  
måtte vi igen i tænkeboks. I en periode havde 
vi 6. klasse til at dele bladet ud blandt skolens 
elever og børnehavebørn. Derudover blev  
bladet lagt hos Brugsforeningerne, de lokale 
frisører og i børnehaven i Hjarup. Efter noget 
tid overgik omdelingen til frivillige hjælpere i 
både Skanderup, Gelballe og Hjarup. Der var og 
er stor opbakning til omdelingen, og selv i dag 
bliver bladet omdelt på denne måde.

▲  Randi Hansen skriver og skriver...

▲  Dyb koncentration, teksten skal sidde lige!

▲  Inger Sandvej tæller sider...

F r a  1 9 8 7  T i L  2 0 1 2
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Budstikken undervejs...

25 års 
jubilæumsnummer!

►  Formandens beretning, Randi Hansen.

B u D S T i K K e n  i  2 5  å r
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►   10 års jubilæum.  
Mette og Børge fra Café  
Ellegård underholder.

►   Der var altid noget at  
komme efter ved Budstikkens 
generalforsamlinger.

25 års jubilæumsnummer!
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Budstikken var der, når der 
skete noget i lokalsamfundet

▲  Budstikken til skolefest...

▼  Fastelavn på Forbundsskolen...

▼  Budstikken var med, da Trekløveren blev bygget...

▲  Festligt arrangement på Forbundsskolen...

▲  Sportsfest på Forbundsskolen...

▲   Børnegruppen 1987/88. 
En forløber for Trekløveren...

B u D S T i K K e n  i  2 5  å r
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▲  Speli tænker store tanker...

▲  Julearrangement på skolen...

Helge Engelbrecht  ►
var en tur omkring 
Mejeriet i Hjarup... ▲   Søren Hansen afholder “ko-skid-lotteri” ved  

spejderhuset i Hjarup. Budstikken var tæt på pletten...

 ▼   Dræning af sportspladsen på Forbundsskolen. 
 Et samarbejde mellem Idrætsforeningen og skolen...

▼   Pastoren, her i Thorvald Rudbæks skikkelse, får en 
snak med en af madammerne fra “dengang”...

25 års 
jubilæumsnummer!
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Generationsskifte i  Budstikken i 2009
Af Kirsten Rungholm, nuværende formand  
for Budstikken

Da Else-Marie Wind-Friis gik af som formand i 
2009 var der ikke særlig lyst eller engagement i 
bestyrelsen til at fortsætte arbejdet med at lave 
bladet.

Vi var alle meget trætte af, at sidde til sent om  
aftenen og det store job med selve opsætningen 
af bladet, som Elsa Baun Jensen alene havde  
taget sig af i mange år, var der ikke rigtig 
nogen af os andre der havde 
mod på at overtage.

en god idé
Vi fik dog den idé, at vi måske kunne få lavet op-
sætningen af bladet “ude i byen”. Vi fik regnet 
grundigt på økonomien og hentet tilbud hjem. 
 
Vi nåede frem til, at økonomien godt kunne 
bære at få bladet lavet professionelt, hvis vi skar 
nogle omkostninger væk, fik flere medlemmer 
og fastholdt annoncørerne. 

Lund & Mus lavede et meget flot nyt lay-out til 
bladet i A4 størrelse, og både Linda Reus og 
Lund & Mus har siden da lavet et 
meget flot blad til os.

·  Kom til foredrag om børnestav-

ning på Skanderup friskole 

·  Kom til julemandsrace og  

Nytårsløb med Hjarup runners 

·  7. klasse på Forbundsskolen er  

de klogeste bonderøve 

·  Oplevelses mekka i Hjarup var  

et tilløbsstykke 
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Lokalblad  

for  

Skanderup 

Hjarup

gelballe

s t i k k e n

3173_Budstikken_OKT2010_REN.indd   1

13/10/10   14.38

 Sundhedsområdet i Kolding kommune · 

· Foredrag om motivation og målsætning · Sportsfest

Nyt fra Landsbyforeningerne 
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Lokalblad 

for 

Skanderup

Hjarup

Gelballe
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Budstikken_Juni-nr.144-3-2009_REN.indd   1

19/06/09   08.34

• Kom med til Nytårsløbet i Hjarup

• Anne Linnet kom til Skanderup

• Efterskolen i Skanderup i blæst

• TV syd kom til Hjarup
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for  

Skanderup 

Hjarup
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3211_Budstikken_DEC2010_01.indd   1

09/12/10   15.28

•  Se billeder fra en vellykket sportsfest

•  Multibane i Skanderup blev indviet

•  Emneuge med rim og remser i Trekløveren

•  Seniorhøjskole i Vamdrup i august
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Lokalblad  

for  

Skanderup 

Hjarup

gelballe

s t i k k e n

3316_Budstikken156_Juni2011_02.indd   1

22/06/11   09.51

25 års 
jubilæumsnummer!
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Generationsskifte i  Budstikken i 2009
Bladet kunne fortsætte
Dette sikrede, at bladet overlevede og nu var  
alle i bestyrelsen pludselig meget mere engage-
ret. Vi fik fordelt alle arbejdsopgaver i mellem 
os, og nu slutter møderne senest kl. 21.00 om 
aftenen! 

Vi har rigtig mange skribenter, som sender os 
stof til bladet, og det håber vi, at de fortsætter 
med.

Bladet bliver stadig uddelt af frivillige, og det  
fungerer godt. Mange Tak for den opbakning!

Mange Tak 
til bladets medlemmer og annoncører, I gør  
bladet muligt! 

Flere medlemmer
Vi ønsker os i fremtiden endnu flere medlemmer 
af Budstikken, så vi håber, at alle, der er glade 
for at læse bladet, også tegner et medlemskab  
– det koster bare 100 kr. for et helt år.

Medlemsskab 100kr. 
  pr 
 år

▲  Budstikkens nuværende bestyrelse: Bodil Høeg, Lene Tonnesen, Alice Stub og Kirsten Rungholm. Inge Friis var fraværende på dagen.

F r a  1 9 8 7  T i L  2 0 1 2



nyt fra Hjarup 

Kontakt vores holdkaptajn 
Peter Kjær for flere oplysninger på tlf. 4199 5241 
eller 4358 3183.

Se mere info om vores deltagelse I vores nyheds-
brev på Hjarup Runners facebook side under  
noter og se mere om Stafet for Livet her: 
www.stafetforlivet.dk

Hjarup runners stiller hold til Stafet for 
livet i Vejen den 1.-2. september 2012!

Af Kirsten Rungholm

Vi vil også give vores bidrag til bekæmpelse af 
kræft! 

Derfor stiller vi hold til Stafet for Livet. Peter 
Kjær er vores holdkaptajn, når vi går og løber på 
Vejen stadion til efteråret. 
Én af vores nye løbere, Robert Leonhardt, som 
selv er kræftramt kom med idéen, og den bakker 
vi op omkring.

alle er velkomne
Alle løbere er velkomne på vores hold, og vi  
søger også efter sponsorer, som vil være med til 
at bakke op omkring dette gode formål.
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tere. Der er brug for nytænkning og tid til prak-
tiske opgaver. Begge dele er lige vigtige! Mest 
af alt handler det om at have lyst til at gøre en 
indsats, så Hjarup Kirke bliver ved med at være 
hele sognets kirke ind i alle livssituationer.

ring gerne til poul Friis 
hvis du overvejer at stille op eller har gode ideer 
til kandidater tlf. 75 58 49 19.

Venlig hilsen 
Hjarup Menighedsråd

Hvad betyder det for Hjarup Kirke 
at have sit eget menighedsråd?

Af Maria Kônig

Her fra Hjarup Kirke vil vi gerne sige tak for en 
hyggelig Markedsdag d. 12. maj. Tak til arran-
gørerne og tak til alle jer, der lagde vejen forbi 
kirkens stand til en kop Kirkekaffe. 
Kirken havde en stand på dagen for at vise, at 
vi er en del af byen, men også for at gøre alle 
opmærksomme på, at der er Valg til Menigheds-
rådet d. 13. november. 

Vi har brug for nye kandidater, for det betyder 
noget for Hjarup at have sit eget lokale menig-
hedsråd: 
  Det er lettere at brænde for at lave kirke og 

aktiviteter i sit eget sogn!
  Kun ved at have et lokalt menighedsråd kan 

vi sikre, at det er lokale beboere, som træffer 
afgørelser for Hjarup Kirke i fremtiden. 

  Hvis der ikke kan stilles et helt råd, må Hjarup 
danne Pastoratsråd med Vamdrup. Det kan 
betyde, at Hjarup kirke, på sigt, bliver en lejlig-
hedskirke: Hvor sognebørnene blot kommer for 
at blive døbt, konfirmeret, viet og begravet. 

 
Vi skal være fem i det nye menighedsråd, og vi 
har brug for minimum 3, der vil stille op. Der er 
brug for både unge og gamle, da det er godt at 
få en sammensætning i rådet, der afspejler det 
sogn, som menighedsråd og kirke skal repræsen-

19

F r a  1 9 8 7  T i L  2 0 1 2

Jo mere du ved om 

Nordea, jo større er

sandsynligheden for, 

at du skifter til os

Hvis du vil ha' en
bedre bank, må du
forberede dig på at
slippe billigere ...

Vamdrup Afdeling
Vestergade 3
76 92 32 18
nordea.dk

Torvet Vamdrup

www.steffensen-mode – tlf. 75581016
Email: info@steffensen-mode.dk
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Dagplejedagen i Hjarup bød på Cirkus 

Af Liselotte Dejgaard Poulsen,  
på vegne af dagplejerne i Hjarup

Traditionen tro, fejrede dagplejerne i Hjarup 
Dagplejedagen. Denne dag fejres hvert år 2. ons-
dag i maj. Heldige som vi var, kom Cirkus til byen 
netop denne dag, så meget aktuelt, lavede vi en 
cirkusdag ud af det.

Vi lejede Hjarup Spejderhus, og slog forskellige 
små “cirkus”-telte op i den store sal. Her kunne 
man spille med bolde, lave dukketeater med 
hånddukker og læse bøger.

Da alle var samlet og havde fået lidt formiddags-
mad, blev børn som voksne iklædt regntøj og 
gummistøvler, hvorefter barnevognene blev 
kørt frem. Det gik raskt ned mod cirkuspladsen, 
hvor der var stor aktivitet med at sætte det store 
cirkustelt op.

Cirkusdirektøren kørte rundt i sin stoooore trak-
tor, hvilket hurtigt fangede børnenes opmærk-
somhed. – Her ude på landet er barnets første 
ord i dagplejen oftest traktor.

Vi fik lov til at gå om og se på alle de mange dyr, 
som Cirkus Astoria havde med. Der var kameler, 
heste, geder, hunde og lamaer. Det var lykken 
for alle børnene. Dyrene blev forkælet med 
en masse græs og klap. Det var en rigtig dejlig 
formiddag.

Tilbage i spejderhuset var det blevet frokosttid. 
Dagens ret var pastasalat, frikadeller, pølsehorn, 
rugbrød og gnavegrønt. noget som børnene 
kunne lide. Mætte og tilfredse blev børnene 
hver især puttet i deres barnevogne og fik sig en 
rigtig god middagslur.

Eftermiddagen bød på leg i teltene og hygge. 
Og som det jo hører sig til, når man er i cirkus, så 
fik alle børnene popcorn at slutte dagen af på.

Endnu en dejlig dag med vores skønne dag-
plejebørn var vel overstået – med mange gode 
oplevelser.
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Cirkus astoria kom 
til Hjarup – igen...

Vamdrup Senior Højskole
“positive dage”

Af Inge Friis

Onsdag den 9. maj sidst på dagen blev der livlig 
trafik i Hjarup. Fra alle kanter gik strømmen mod 
pladsen bag Værestedet, hvor Cirkus Astoria 
havde rejst cirkusteltet.
Omkring hundrede personer – en god blanding 
af store og små – bænkede sig omkring mane-
gen. Dog først efter at have forsynet sig ved 
slikboden udenfor.
Det var en rigtig børnevenlig forestilling, hvor 
alle kunne være tæt på det, der foregik. Hestene 
var lige ud for os. Vi kunne næsten nå at klappe 
de dresserede hunde, og vi kunne se, at der slet 
ikke var snyd med, da kattene gik på line. Der 
var dygtige akrobater, fin balancekunst – og 
klovnene, de var bare sjove. 
I pausen kunne man bl.a. røre ved en levende 
slange. Tiden gik hurtigt, pludselig var det hele 
slut, og vi klappede igen for den gode oplevelse, 
vi havde fået.

Af Mary Hansen

Igen i år er der Senior Højskole i Vamdrup! Det 
er d. 28.-29. august 2012, begge dage fra kl. 9.30 
på Hotel Vamdrup. Som overordnet emne er 
der valgt: “Positive dage”. Provst Anders Bonde 
fortæller om “Humor i hverdagen” og Redaktør 
Gunnar Hattesen fortæller “Muntre anekdoter 
og historier på kryds og tværs fra Kongeåen til 
Ejderen. Redaktør Svend Erik Brodersen fortæller 
om “Et liv i journalistikken” og musiker Bjarne 
Schalech kommer også. 
Flere oplysninger, program og tilmelding til Mary 
Hansen på tlf. 7559 4064, Grete Petersen, tlf. 
7559 8060 eller nanna Sørensen, tlf. 2849 1471. 
Sidste frist for tilmelding er 20. juli.  
Det koster kr. 500,- at deltage.

F r a  1 9 8 7  T i L  2 0 1 2

Af Kirsten Rungholm, formand for Budstikken

Generalforsamlingen blev afholdt på Forbunds-
skolen d. 9. maj 2012 og varede 28 minutter.  
Det er 1 minut hurtigere end sidste år!

Trine Moustgaard blev valgt til dirigent og  
styrede os igennem generalforsamlingens dags-
ordenen med stor kyndighed.

Formand Kirsten Rungholm aflagde årsberetning 
for bladet og kunne fastslå, at det forløbne år 
har været rigtig godt for Budstikken. Antallet  
af medlemmer er øget fra 158 til 195, vi har  
masser af stof til bladet, og regnskabet udviser 
et overskud.

Kasserer Bodil Høeg fremlage det reviderede 
regnskab, som blev godkendt med anerkendelse.
Bodil Høeg blev genvalgt til bestyrelsen, og Lene 
Tonnesen blev nyvalgt til bestyrelsen – begge for 
en to-årig periode.

Revisor Carlo Jensen blev genvalgt til en ny 
1-årig periode og revisor Trine Moustgaard blev 
nyvalgt, også til en 1-årig periode.

under eventuelt takkede Mary Hansen og Anna 
Brink for et godt blad, og Anna Brink tilbød til-
lige at give en hånd med, hvis bestyrelsen havde 
brug for hjælp. Bestyrelsen takkede mange 
gange for opbakningen.

Generalforsamlingen blev derefter lukket, men 
vi fortsatte med hyggelig og løs snak efterføl-
gende. Vi skulle jo også lige drikke kaffen og 
spise kagerne.

Læs hele årsberetningen på 

hjarup.dk

Der blev afholdt 
generalforsamling 
i Budstikken
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note i boden om, hvornår vi forventer nye for- 
syninger.

Vi tænker, at boden er åben med kartofler og  
div. grøntsager frem til september.
Dog holder “Den Lille Kartoffelbod” ferielukket 
uge 29, 30 og 31.

Tak for handlen

Den Lille 
Kartoffelbod
Af Liselotte og Bent Dejgaard Poulsen

Som mange nok har bemærket – og ikke mindst 
gjort brug af, har vi sat en lille kartoffelbod op på 
Østergårdsvej 4, Hjarup.

Vi har i flere år snakket om, at det da kunne være 
lidt hyggeligt med en lille bod ved vejen. Det hører 
sig ligesom til i en lille landsby, synes vi – så nu står 
den her.

Den er blevet modtaget meget positivt, og vi for-
nemmer, det er et godt initiativ.
Vi sælger nye danske kartofler og jordbær og 
hvem ved, om der ikke løbende vil dukke andre 
danske grøntsager op? 

“Den Lille kartoffelbod” bliver fyldt op dagen 
igennem. Er der evt. solgt ud, vil der være en lille 
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Markedsdag i Hjarup 

en ildsjæl 
takker af

Lørdag den 12. maj blev der afholdt markedsdag 
i hjertet af Hjarup. Over 400 mennesker fra nær 
og fjern valgte at lægge vejen forbi Markeds-
dagen, hvor der blev afviklet en lang række 
aktiviteter i løbet af dagen. Over 20 lokale 
virksomheder havde valgt at gøre brug af 
udstillingsbåsene, så de lokale borgere også 
kunne få et indblik i byens spirende erhvervsliv.

udviklingsgruppen vil gerne rette en stor TAK til 
alle de personer i Hjarup, der var med til at gøre 
Markedsdagen mulig. Vi vil specielt gerne takke 
Østergaard og Bloch for sponsering af gris til 
markedsdagen og Kirsten og Jesper Rungholm 
for at lægge hus og grund til og for at sponsere 

På landsbyforeningens vegne, 
Mette Løvbom

Ved årets generalforsamling  
i Landsbyforeningen gik 
bestyrelsens revisor Agnethe 
Ølholm Petersen igennem  
27 år af. 

I den anledning modtog 
den nuværende bestyrelse 
et takkebrev fra Agnethe, 
som vi gerne vil bringe 
her.

helikopterflyvninger. En lang række frivillige 
borgere, spejderne, de lokale institutioner m.fl. 
lagde også kræfter og energi i arrangementet.

Endelig en STOR tak til de lokale erhvervsdriv-
ende, der bakkede op omkring arrangementet i 
form af enten en stand eller en hjælpende hånd.

Feedback – ris og ros
Vi modtager meget gerne feedback omkring 
arrangementet – både ris og ros – alt er vel- 
komment.

Sommerhilsner fra 
udviklingsgruppen

“Jeg vil gerne sige tusind tak til hele bestyrelsen for den dejlige kurv, jeg 

modtog af Gitte dagen efter generalforsamlingen, hvor jeg efter 27 år som 

revisor gik af.

Jeg har gemt en del breve og avisudklip fra dengang. Vi var en del Hjarup’er, 

der besluttede at stifte en forening. Det skete på et møde den 8. april 1985 med 

følgende deltagere: Carlo Jensen, Anna Christensen (nu Brink), Inger Knudsen 

og Jeppe, Gamle Peter Petersen, Karen Helms, Knud Erik Jensen, Kjeld Hjort-

Hansen, niels Møller, niels Vind Friis, Agnete Petersen.
På mødet onsdag 24. april 1985 i spejderhuset blev jeg valgt som revisor. Inger 

Knudsen som formand og Anne Brink til bestyrelsen (de andre kan jeg ikke 

huske pt).

Den 14. februar 1985 ligeledes i spejderhuset holdt vi møde om bevaring af 

mejeriet, som vi var bange for ville blive solgt til en entreprenør med store 

maskiner. Vagn var borgmester og en god støtte for os. Kommunen i Vamdrup 

købte mejeriet og lavede udlejningsboliger i den ene ende. Vi lejede salen, som 

mindst 20 frivillige var med til at restaurere. Vi havde et godt samarbejde i gruppen. Der blev bl.a. solgt aktier for at få 

penge til restaurering. F.eks. gav min mand 1 skifferplade til køkkenet, den blev 

placeret ved siden af komfur til frasættelse af gryder m.m. Jeg havde en skole-

kammerat, niels Oluf Ehrenskjold, han var villig til at forære os maling til loft og 

vægge. Jeg kan ikke præcist huske, hvad de andre sponsorer bidrog med.

For en del år siden købte vi salen af Vamdrup Kommune. Carlo Jensen har været 

kasserer for salen lige siden. Landsbyforeningen har haft forskellige kasserer 

samt revisorer sammen med mig.”
Med venlig hilsen Agnethe Ølholm Petersen
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Af Flemming Andreasen

Lørdag den 
8. september 2012
fra kl. 11.00-14.00
afholdes indvielse af vort nye vandværk på  
Skanderup Landevej 24a.

Der serveres kolde øl og sodavand, ligesom  
“pølsemanden” vil komme forbi med varme  
pølser, hotdogs mv.

Vi håber, at rigtig mange vil kigge forbi  
(også meget gerne børn) for at besigtige det  
nye vandværk.

Hilsen
Bestyrelsen

indvielse af 
Forbunds-
vandværket
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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

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

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

Hold dig orienteret på 
www.hjarup.dk

Ring for en uforpligtende snak om din virksomheds behov

T a l  T I l  T I D e n

Trine Moustgaard
Fløjbjergvej 53

Hjarup
6580 Vamdrup

Mobil 40590805
tmoustgaard@gmail.com

• Bogføring • Debitor- og kreditorstyring  
• Lønbogholderi • Fakturering 
• Momsopgørelse og indberetning til Skat 
• Måneds- og årsafstemning 
• regnskab til revisor • adm. opgaver 
• Samt opgaver efter ønske
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Hold dig 
orienteret på 

www.hjarup.dk

Af Jan von Rühden, Hjarup

Vores hal har i mange år været højt placeret på 
vores ønskeseddel, ikke kun for idrætsforenin-
gen, men også for skolen, for at undgå al unød-
vendig kørsel og spildtid i dagtimerne, til gavn 
for, elever, lærere og ikke mindst naturen.

Der skal, som jeg forstår det, også investeres 
700.000 kr. i en ombygning/ændring af SFO’en 
på Forbundsskolen. Det kunne da være en ide, 
om man brugte de mange penge til at investere i 
noget helt nyt. Så mangler vi jo kun 9,3 millioner 
af de budgetterede omkostninger. Jeg glemte 
lige, at der skal lægges mindst kr. 500.000 i kloa-
keringsafgift til byggesummen. (Kun såfremt det 
er muligt at lave en lokal lokalplan for skolen/
hallen, ellers vil det blive meget dyrere.)

Skal der en ny lokalplan til, siges det, at Skan-
derup kommer ind under Kolding by, dette vil 
yderligere betyde en ekstra kloakeringsafgift for 
virksomheder i denne forbindelse.

Til udnyttelsen af den nye multihal, kunne S.H.I.F.  
lave en hensigtserklæring (Letter of Intent) om,

at hallen efter skoletid vil opnå en maksimal 
udnyttelsesgrad.

Opnås den ikke, kunne Kolding Kommune f.eks. 
yde økonomisk støtte, som man gør det til for 
eksempel TV-Syd, i aftalen om parcellen i nordic 
Synergi Park (Økonomiudvalget referat af 10. 
april 2012 kl. 11:15).

Kolding Kommune har en enestående mulighed 
for, yderligere at komme på det grønne landkort, 
ved at udstyre en sådan hal med det nyeste in-
denfor solenergi, jordvarme, solceller og hermed 
også kunne opvarme skolen lige ved siden af.

Inden så længe har vi jo en nordic Synergi Park, 
hvor man regner med omkring 20.000 arbejds-
pladser. En del af disse ønsker sikkert at bo i 
vores lokalområdet. Så hvorfor, for en gangs 
skyld ikke være på forkant med udviklingen og 
få noget af infrastrukturen i nærområdet på 
plads nu?

Bare en tanke …
PS: Husk der er byrådsvalg i 2013 brug din 
stemme med omtanke

nyt fra Skanderup
 /Gelballe
en enestående mulighed for,
at få en multihal her i Skanderup
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Af Jan, festudvalget

Det er svært at få armene ned efter Sportsfest 
ugen. Hvor var det bare skønt med al den hjælp 
vi fik. Tirsdagens opgave, at få teltet rejst og 
komme i gang med klargøringen, var hurtig 
overstået.

Torsdag var der udfordringer til de helt unge 
med cykelsjov og det årlige bordtennisstævne. 
Sildebordet blev hurtig tømt, hvorefter teltet 
blev optaget af forventningsfulde bankospil-
lere, der også i år kunne vinde fine præmier, 
som sponsorerne i stort omfang var villige til at 
donere. Erik Dyg var igen i år primus motor for 
3-mands børne fodboldstævnet, der i år havde 
Sydbank i Vamdrup som hovedsponsor. Her-
efter hyggedes til “fars-dags grillfesten” hvor 
medbragt kød og pølser blev nydt sammen med 
salat, kold øl eller sodavand.

130 deltagere Hjarup Runners motionsløb fik 
Zumbaopvarmning, inden løbet med over 130 
deltagere til de forskellige distancer blev skudt 
i gang. Desværre blev vejret dårligere i løbet af 
dagen, så rundbold og de andre sportslige tiltag 
blev generet. Zumba måtte flyttes inden døre i 
festteltet og trætte småbørn måtte derfor parke-
res udenfor, hvis de skulle have en power nap.

Grisene blev i løbet af dagen grillet i mere eller 
mindre regn, men det havde ingen betydning 

for smagen. Heldigvis har klubben også et stort 
oppusteligt telt der blev omdannet til buffetom-
rådet.

Sportsfesten var alle dage godt besøgt, selvom 
der jo også var konkurrence fra EM. Stemningen 
efter den fine danske sejr var helt i top, hvorfor 
Sportsfesten efter forlydende sluttede temmelig 
sent. Søndag morgen fik vi morgenmad, inden 
oprydningen igen blev klaret som ved trylleri, 
fordi rigtig mange var med til at give en hånd 
med.

Jeg vil her takke ALLE, der har været med til 
at få Sportsfesten op at stå, udvalgene der har 
været i gang længe, indkøberne, barfolket, mad-
og slikboden, teltlejrens vagter, Hjarup Runners 
og alle der var med ved turneringerne.

En særlig tak til vore trofaste annoncører og 
gave-/pengesponsorer, jeres bidrag til sports- 
festen er med til at vi kan holde vores kontin-
gent i et lavt leje og at vi løbende kan købe 
nyt materiale til udvalgene. Det eneste vi i år 
desværre ikke kunne finde en ansvarligt til, var 
“Anes” børnebod – til de der manglede det, 
kan jeg kun sige: vær med til at dette populære 
indslag igen kan komme på festplanen.

Forberedelserne til Sportsfesten 2013 går i gang 
til efteråret, har du/I lyst til at være med, så kon-
takt mig eller en anden i bestyrelsen.

Sportsfesten 2012
Tilmelding til 3-mands bold...  ▲

▲   Fuld kontrol...▲  Sliksultne unge...▲  Hygge med fodbold på storskærm i teltet...

▼  Travlhed i bar og madbod...

26



27

F r a  1 9 8 7  T i L  2 0 1 2

▲   Fuld kontrol...

Mit første halv- 
marathon og tilmed 
Lillebælt ½ marathon!

Af Finn Thomsen, Hjarup

Det hele startede med, at jeg på mit arbejde fik 
mulighed for at komme med pga. afbud og sagde 
da ja tak, selvom jeg kun har løbet i 14 mdr. 
Den 5. maj 2012 kom, hvor løbet skulle være. 
Godt med sommerfugle i maven tog jeg til Mid-
delfart med nogle kollegaer. Der var bilkaos over 
alt ved Middelfart, men vi kom ned på havnen og 
fik udleveret vores startnr. samt trøje, fik skiftet 
sko og var så klar til løbet.

Og er du sviller, hvor var der mange mennesker, 
det var helt vildt. Vi stod som sild i en tønde før 
start, og da startskuddet lød, var spændingen 
ikke mindre, men der gik over 5 min., før jeg løb 
over startlinjen. Så gik det ellers derudad, og hold 
da op hvor var der mange tilskuere, der var sort 
af mennesker langs vejen. Vi, der startede fra hav-
nen, løb op igennem skoven og kom ud lige før 
Den gamle Lillebæltsbro, hvor vi samledes med 
dem, der var startet oppe i byen.

Som om vi ikke var mange mennesker før, så 
var vi det da nu. Hen over broen, hvor vi mødte 
det første band, som spillede langs ruten, og på 
næsten alle gadehjørner stod der et band eller et 
kæmpe anlæg, som spillede. under hele turen var 
der sort af tilskuere, som klappede og heppede 
og vejret var også fantastisk. Jeg gennemførte 
løbet – ikke i en stjernetid: 2 timer 26 min., men 
jeg var med, og det er absolut ikke sidste gang. 
Det var et kanonløb med styr på det hele.

▲  Finn – lige før start på Lillebælt ½ marathon...

Grafisk 
tegnestue

 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

l u n d @ l u n d - m u s . d k  ·  T l f. :  7 5 5 2  0 6 0 8

k o M p e t e n c e r

• Logo og firmaidentiteter 

• Magasiner • Medarbejderblade 

• Årsberetninger • Brochurer 

• Plakater • Annoncer • Gimmicks 

L U N D M U S&

| LUND&MUS GRAFISK DESIGN APS |

STOr TaK
 til vores trofaste medlemmer

 og annoncører!
uden jer eksisterede 

Budstikken ikke!



uge 25 22. juni til 24. juni
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 til 01. juli
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 27-30 02. juli til 29. juli
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. Kl. 10.00 Kirkecafé i Sognekirken

Mandag d. 09.07. Kl. 17.00 Hjarup Runners, løbetur fra Mejeriet

Mandag d. 16.07. Kl. 17.00 Hjarup Runners, løbetur fra Mejeriet

Mandag d. 23.07. Kl. 17.00 Hjarup Runners, løbetur fra Mejeriet

21.07.-29.07. Spejderlejr 2012 i Holstebro

uge 31 30. juli til 5. august
Mandag d. 30.07. Kl. 17.00 Hjarup Runners, løbetur fra Mejeriet. Første skoledag

Tirsdag d. 31.07.

Onsdag d. 01.08.

Torsdag d. 02.08.

Fredag d. 03.08.

lørdag d. 04.08.

Søndag d. 05.08.

uge 32 06. august til 12. august
Mandag d. 06.08. Kl. 17.00 Hjarup Runners, løbetur fra Mejeriet

Tirsdag d. 07.08. Kl. 10.00 Kirkecafé i Sognekirken

Onsdag d. 08.08.

Torsdag d. 09.08.

Fredag d. 10.08.

lørdag d. 11.08.

Søndag d. 12.08. Sidste dag i sommerferien for elever på Forbundsskolen

uge 33 13. august til 19. august
Mandag d. 13.08. Kl. 17.00 Hjarup Runners, løbetur fra Mejeriet

Tirsdag d. 14.08. Hjarup runners deltager i DHL stafet i Odense

Onsdag d. 15.08.

Torsdag d. 16.08.

Fredag d. 17.08.

lørdag d. 18.08.

Søndag d. 19.08.

uge 35 28. august til 29. august
Tirsdag d. 28.08. Seniorhøjskole i Vamdrup

Onsdag d. 29.08. Seniorhøjskole i Vamdrup

Kalender
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stadig med stor glæde 

kontingentindbetaling for året 

2012/2013 – kr. 100,-

Se bagsiden af bladet for 

betalingsinformationer.

på forhånd tak!
Mvh. Budstikkens bestyrelse

Budstikken
modtager

VAMDRUP
PAPIR & LEGETØJ

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

29

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

F r a  1 9 8 7  T i L  2 0 1 2

Hold dig orienteret på 
www.hjarup.dk
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SHiF’s u7 drenge 
har fået nyt 
kamptøj
– venligt sponseret af LMT Process, Ejersmindevej 
11, Skanderup (Michael Hansen). Her er de foto-
graferet i det fine tøj til deres sidste kamp i Harte!

Med venlig hilsen
Christina D. Jensen, Hjarupgårdsvej 3, Hjarup

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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Trækningsliste fra lotteriet til 
SHiF sportsfesten 2012

S p O n S O r e r p r æ M i e L O D 
n r .

Hovedgevinst
www.outdoorsports.dk

Kajakkursus 3611

Schou, Kolding Opbevaringskasse 550

Schou, Kolding iPad case + pung 5539

Få det Bedre, Bønstrupvej Gavekort 1120

Schou, Kolding Kaffekande 6031

Schou, Kolding Læselampe 1473

Schou, Kolding Lampe levende lys 3354

Schou, Kolding 2 stk. lysestager 195

Bøges Både, Lunderskov Køletaske 4607

Sportigan, Kolding Volleybold 2927

Få det Bedre, Bønstrupvej Gavekort 2335

Sportigan, Kolding Skridttæller 7089

Thomsen, Lunderskov Bilplejeting 248

Vamdrup Apotek Hudplejesæt 5222

Gevinsterne kan efter nærmere aftale med 
Peter Møller på tlf: 40 17 70 48 afhentes på 
adressen Bremhøj 3 , Gelballe, 6640 Lunderskov

Toften 5
Hjarup . 6580 Vamdrup
Tlf. 7559 4284 . Biltlf. 4021 4284
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skolen gerne vil have en mere grøn profil. Derfor 
arbejder vi samtidig med el- og vandspare tiltag. 
Samlet set vil investeringerne forhåbentligt give 
en halvering af energiudgifterne på skolen.

Skolens IT-profil får også en omgang i denne tid. 
Vi får lavet en ny hjemmeside på  
www.skanderupefterskole.dk, hele skolens 
netværk bliver skiftet ud og personalet udstyret 
med iPads. Samtidig nyder vi godt af at have 
skolen fyldt med kreative unge mennesker, som 
konstant arrangerer koncerter, teaterforestillin-
ger og en masse andre aktiviteter. Vi agter frem-
over at indbyde byens folk til nogle flere af disse 
arrangementer, så Skanderup Efterskole fortsat 
spiller en vigtig rolle i lokalsamfundet.

God sommer til jer alle!

er omtalt andet steds i bladet. Der er lavet en 
forsøgsordning med snerydning i 4 landsbyer 
med henblik på, at alle kan komme på arbejde 
og hjem igen uanset om man bor nok så langt 
ude på landet. Landsbyerne har også en vision 
om et stisystem, så det er muligt at komme fra 
Alminde i nord til Aller i syd – fra Sdr. Stenderup 
i øst og Skanderup i vest på cykel via stier og evt. 
små veje. Herved opnår man naturoplevelser og 
masser af motion.

Sammen tager kontaktforum og politikerne på 
en studietur den 20. juni, hvor temaet er alter-
nativ energi. På landet har vi jo pladsen til fx 
jordvarme og solenergi og evt. som et kollektiv 
projekt.

efterskole i tiden

Landsbyerne i Kolding Kommune – Kontaktforum

Af Rune Peitersen

For et halvt år siden tiltrådte Matilde og Rune 
Peitersen som nyt forstanderpar på Skanderup 
Efterskole. Vi kommer fra Faaborg på Sydfyn og 
har tre børn, hvoraf de to er startet på Forbunds-
skolen og en i børnehaven. Vi har fået en dejlig 
modtagelse i Skanderup og har indtryk af en 
landsby fyldt med engagement og virkelyst. Vi 
glæder os til at tage mere del i det lokale for-
eningsarbejde i fremtiden.

Skanderup Efterskole, der har 100 års jubilæum 
i 2014, fortsætter den gode udvikling. Skolen er 
fyldt op med 110 elever til det kommende sko-
leår og oplever generelt en god søgning. Vi har 
gang i en masse nye tiltag, som skal sikre efter-
skolen også i fremtiden.

når 110 teenagere har eget badeværelse, er 
fokus på vand- og varmeforbrug meget vigtigt. 
Både ud fra et økonomisk og et dannelsesper-
spektiv. Derfor er vi blandt andet ved at udskifte 
vores nuværende naturgasløsning med et mere 
miljørigtigt træpillefyr. Dette sker som led i at 

Af Laust Bøgesvang, fmd. Kontaktforum 

Kontaktforum er repræsenteret af et medlem fra 
hver landsby. Således sidder der 20 medlemmer 
rundt om bordet og varetager landsbyernes inte-
resser og bl.a. fordeler kommunens puljemidler, 
som er stillet til rådighed for landsbyerne og har 
mulighed for at anbefale større projekter over-
for politikerne.

Kontaktforum har netop mange møder sammen 
med plan- og miljøudvalget, hvor landsbyerne 
hører under. Det er et givende samarbejde, hvor 
man har en fornemmelse af, at politikkerne vil 
landsbyerne. Således er det lykkedes at oprette 
en fælles hjemmeside for landsbyerne, som 
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Af Birgitte Kragh

Der er stor glæde i Børnehaven Trekløveren, der 
netop har fået tildelt 8000 kroner af Sydbank-
Fonden. Børnehaven Trekløveren har to andele i 
en bus, så de har mulighed for at komme på tur 
med børnene. Det er netop disse andele foræl-
drebestyrelsen i børnehaven har ansøgt  
om penge til.

– Vi har ofte børnene med på tur, og det er 
noget de virkelig ser meget frem til. Det er som 
regel naturoplevelser vi tager ud til, så børnene 
får masser af frisk luft, motion og nye indtryk. 
Det dejlige ved at have andelene i bussen, er at 
den kommer og henter os lige foran døren. Al 
den tid vi ellers skulle have brugt på at gå frem 
og tilbage til offentlige transportmidler, kan vi 
nu udnytte sammen med børnene. Som regel  
har vi nogle forskellige arrangementer, når vi 
kommer frem til bestemmelsesstedet, fortæller 
Anne Marie Pedersen, leder i Børnehaven  
Trekløveren.

når børnene er på tur er der blandt andet fokus 
på at give dem gode oplevelser sammen på en 
anden måde end til daglig, og på hvordan man 
passer på sig selv og hinanden.

– Der er virkelig god forældreopbakning i  
området, og det er simpelthen så dejligt at 
kunne gøre en forskel for en flok forældre, der 
er så engagerede i deres børns indlæring. Der  
er ikke mange muligheder for offentlig trans-
port, så hvis børnene skal have de samme  
muligheder for at komme på tur, som børn i 
mere centralt beliggende børnehaver, er det 
virkelig nødvendigt med en transportløsning, 
fortæller Birgitte Kragh, kunderådgiver Sydbank 
Kolding.

næste gang børnene skal af sted står der rappel-
ling på programmet. De efterfølgende ture med 
bussen går blandt andet til Randbøl Hede sidst 
på sommeren, hvor der skal plukkes lyng og til 
Skibelund, hvor der fiskes krabber.

Børnehave på tur med 
Sydbank-Fonden

Af Lene Tonnesen

8 elever fra 4. klasse på forbundsskolen, har gået 
til minikonfirmandundervisning hos Axel fra 
valgmenighedskirken i Skanderup. 

Kr. Himmelfarts dag skulle eleverne være en aktiv  
del af gudstjenesten som afslutning på undervis-
ningen. Der var 6 elever den dag. Rebecca læste 
indgangsbønnen, Matilde B, Simon, Katrine H 
og Sara læste dagens tekst op fra biblen. Ind 
i mellem sang eleverne nogle sange, og de 5 
elever udførte et lille skuespil, hvor de gav deres 
fortolkning af den barmhjertige samaritan fra 
det nye testamente, og Signe var fortæller til 
skuespillet. Bagefter sang eleverne igen en sang, 
og Matilde B læste udgangsbønnen.

Bagefter var der saft, kaffe og kage i våben-
huset. 

Det har været en stor oplevelse for både elever-
ne og præsten. Aksel fortalte, at han for første 
gang skulle arbejde med “unge børn”, da han 
som lærer i mange år har haft de ældste årgan-
ge, så han havde mange sommerfugle i maven, 
da han skulle møde de 8 elever første gang, men 
har været en rigtig god oplevelse for alle.

De har diskuteret mange emner undervejs. De 
har bl.a. talt om døden, troen på gud, om det at 
bede og meget mere. 

Ingen tvivl om at minikonfirmand er en meget 
god ting, ungerne er meget videbegærlige og 
stiller gerne spørgsmål til livets store emner. 

Mini-konfirmand-
gudstjeneste i Valg-
menighedskirken 
Kr. Himmelfartsdag

B u D S T i K K e n  i  2 5  å r

Hold dig orienteret på 
www.hjarup.dk



Kirkedag.dk 2012

Af Aktivitetsudvalget

Søndag den 2. september kl.10.30 åbner for anden  
gang arrangementet Kirkedag.dk ved Skanderup 
Sognekirke. Som ved det første arrangement for 
2 år siden består arrangementet af 3 dele:

1. Friluftsgudstjeneste i Kirkelunden
2.  Et marked, hvor handlende, foreninger, skoler, 

kirker og virksomheder i sognet kan melde sig 
til stande – gerne med aktiviteter 

3. En koncert med bandet “Himmelblå” 

Afsluttes kl. ca. 15.00.

Der sælges mad fra Kirkehuset. Standene er gan-
ske gratis. Alle tænkelige udstillere vil blive kon-
taktet med brev/mail en af de nærmeste dage. 

påskønnelsesfest
Sognekirken har ca. 100 frivillige hjælpere i for-
bindelse med børnekirke, legestue, supplerende 
sang og musik ved gudstjenester, gospelkids, 
spaghettigudstjeneste, tekstlæsere, kirkekaffe, 
kirkecafé osv. Kirken vil gerne påskønne den 
arbejdskraft ved at invitere dem og deres ægte-
fæller sammen med deres børn til fest en fre-
dag aften i oktober. Her vil rådsmedlemmer og 
ansatte ved kirken traktere dem med en middag, 
ligesom de også vil sørge for underholdning.

Af Hans Erik Mogensen

Bliv medlem af Pioner Afrika for 200 kr. per år 
Herefter modtager du informationer, samt  
rejsebreve. Medlemsbidrag samt donationer 
bedes indsat på Danske Bank reg.nr. 1569  
konto nr. 10465656 

Daglig Leder Hans Erik Mogensen 
Svinget 3, Skanderup, 6640 Lunderskov 
tlf. 75594950, email Svinget.3@hotmail.com 
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Af Lene Tonnesen

I emneugen skulle 3. klasse forberede en mexi-
kansk klassefest for deres forældre, så torsdag 
aften var børn og forældre til klassefest/afslut-
ning i 3. klasse. Børnene havde pyntet fint i 
aulaen og forberedt en lille sportsturnering, men 
pga. det dejlige regnvejr, blev det til en gang 
bold i gymnastiksalen i stedet for. 

Der var pandekager med fyld, flotte lagkager til 
dessert og velkomstdrink i flot pyntede glas. 
Eleverne havde forberedt en velkomsttale og 
underholdning undervejs. En helt igennem flot 
gennemført aften – FLOT klaret 3. klasse. 

Fredag den 22. juni tager 3. klasse en hel dag til 
Gram Slot, hvor de bl.a. skal se slottet og lave 
mad over bål. Klassen skal tage afsked med de-
res klasselærer og matematiklærer, da de efter 
ferien skal have helt nye lærer. :) 

3. klasse havde emneuge  
på Forbundsskolen

F r a  1 9 8 7  T i L  2 0 1 2

▲   Eleverne er klar til at “banke” forældre i boldspil...

◄  Check på 8.000 kr. fra Sydbank-Fonden 

Vi har nu fået vores egen 
hjemmeside: pionerafrika.dk
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Af Johan W. Helms, Skoleleder

Stolte over den store opbakning til skolen  
ved valg til skolebestyrelsen
Så er endnu et skoleår ved at være gået, og som-
merferien nærmer sig hastigt. Som sædvanlig 
har skoleåret været præget af mange højde-
punkter, hvor vi mærker den store opbakning, 
skolen møder fra alle sider. Det er en opbakning, 
mange skoler misunder os, og som vi er glade for 
og stolte over. 

I foråret havde vi valg til skolebestyrelsen. Vi har 
valg hvert andet år, hvor hhv. 3 og 4 kandidater 
er på valg. I år var Camilla Staal-Axelsen, Bodil 
Høeg og nina Frank-Jessen på valg, og alle tre 
havde valgt ikke at genopstille, da deres børn 
snart forlader skolen. Der var stor interesse for 

Af Jens Henrik Kristiansen

I efteråret fra den 26. oktober til den 2. novem-
ber kan du komme med på en spændende rejse 
til Israel. 

Rejsen er for alle, der har lyst til at opleve eller 
måske genopleve kontrasternes land, som er 
centrum for de tre store religioner, jødedom, 
kristendom og islam. 

Det bliver både en pilgrims- og en oplevelses-
rejse, hvor vi skal se og udforske både det gamle 
og det moderne Israel. Turen bliver en fælles op-
levelse af de store ved kristendommens vugge.

De første 4 dage skal vi bo på et hotel i hjertet 
af Jerusalem i Den gamle Bydel. Derefter går 
turen til Det døde Hav og videre til Genesareth 
Sø og Golanhøjderne, hvor vi skal bo tre nætter 
på et 4 stjernet hotel i byen Tiberias – lige ned til 
Genesareth Sø.

at stille sig til rådighed som kandidat til den nye 
bestyrelse, og på valgmødet blev der enighed 
om at opstille en kandidatliste, der senere blev 
fulgt. Det betyder, at Dorthe Adolph Jensen, Tri-
ne Gundersen og Mathilde Peitersen indtræder i 
bestyrelsen efter sommerferien, mens Pia Teute 
og Charlotte Fagan er suppleanter. Jeg vil gerne 
takke de tre snart forhenværende medlemmer 
af skolebestyrelsen for deres meget store ar-
bejde og engagement for Forbundsskolen i de 
år, de har været med. Samtidig byder jeg de tre 
nye medlemmer velkommen til et spændende 
arbejde til gavn for alle skolens elever.

personaleændinger
På personalesiden er der også sket ændringer. 
I det tidlige forår søgte og fik Peter Madsen vi-
ceinspektørstillingen på Ødis Skole, og for nylig 

Det er en åben sognerejse, og det betyder, at du 
ikke behøver bo i Hjarup eller Vamdrup sogne 
for at være med på rejsen. Alle kan deltage. 

Turen arrangeres af Hjarup og Vamdrup sogne  
i samarbejde med unitas Rejser og er med af-
rejse fra Billund. 

Rejsen er med ½ pension og koster 12.995 kr.  
pr. person i dobbelt værelse og inkluderer stort  
set alt undtagen forsikring og lommepenge.

Find program og få mere at vide om rejse på 
www.vamdrupkirke.dk  

Eller ring til rejselederne Helle og Jens Henrik 
Kristiansen, der er præstepar i Vamdrup, på  
tlf. 7558 3668. 

Vi sender også gerne et program for rejsen  
med almindelig post.

nyt fra Forbundsskolen

Oplev israel, kontrasternes land

B u D S T i K K e n  i  2 5  å r
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meddelte John Lønborg, at han havde søgt og 
fået arbejde på Bakkeskolen i Kolding. Det er to 
meget dygtige og værdsatte lærere, vi har taget 
afsked med. Jeg vil gerne endnu engang rette en 
stor tak til begge for deres indsats for Forbunds-
skolen. De vil blive savnet af såvel elever, for-
ældre som kolleger. Men når to rejser, kommer 
der naturligvis nye til. Morten Thaarup startede 
allerede d. 1. maj i Peters stilling, og til august 
starter Kristian Brusgaard nyholm. Morten kom-
mer fra en stilling på Sdr. Stenderup Skole, mens 
Kristian kommer fra en stilling på nustrup Fæl-
lesskole. Det bliver spændende med to nye med-
arbejdere på skolen, og jeg glæder mig meget til 
samarbejdet. Jeg er overbevist om, at vi har fået 
tilknyttet to nye meget dygtige lærere til skolen.

Vi mangler 100 meter cykelsti
Der har i mange år været et stort ønske om at få 
etableret cykelsti på stykket forbi skolen. I dag 
slutter cykelstien fra hhv. Hjarup og Skanderup 
lige før skolen fra begge sider, og vi mangler 

altså ca. 100 m. Der har nu været folk fra vejaf-
delingen i Kolding Kommune for at se på mulig-
hederne, og vi forventer, at der senest til næste 
år er fundet en løsning, således at alle kan cykle 
sikkert forbi skolen. Som det kan ses, har vores 
pedel, Peder Carlsen, gjort klar til cykelstien i 
forbindelse med renoveringen af arealerne ud 
mod vejen. Peder har udført et flot arbejde, så 
skolen præsenterer sig rigtig flot. 

God sommer til alle
Jeg vil gerne ønske alle en rigtig god sommer-
ferie fra hele personalet ved Skanderup-Hjarup 
Forbundsskole med en tak for samarbejde og 
støtte gennem året. Skolen starter igen efter 
ferien mandag d. 13. august kl. 8.00, hvor vi 
helt traditionelt mødes til morgensang ude ved 
flagstangen.

F r a  1 9 8 7  T i L  2 0 1 2

„MASKINBRODERI”
v/Gerda Jensen

Hylkedalsvej 136 · 6640 Lunderskov
Tlf. 7559 4229 · gks.dk@post.tele.dk

www.skovhojmaskinbroderi.dk

SKOVHØJ LOGO

Fiskejolle
når lejligheden byder sig – hen over sommeren  
– vil jeg gerne på dagsbasis leje en fiskejolle 
til 5 personer. Der skal medfølge en godkendt 
trailer, men motoren medbringer jeg selv.

Med venlig hilsen 
Jørn

ejhoerlyck@profibermail.dk
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Lufthavnsvej 7A
6580 Vamdrup

www.dat.dk  ·  sales@dat.dk
Tel. +45 7558 3777

Esbjergvej 42
6000 Kolding
Tlf.: 7553 6828
plantecenter@mail.dk
www.koldingplantecenter.dk

Åbningstider:
Hverdage 9.00-17.00
Fredag 9.00-18.00
Lørdage 9.00-16.00
Søn- og helligdage 10.00-16.00

B u D S T i K K e n  i  2 5  å r
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- til køkken og bad

LAVABO. Fløjbjergvej 52, Hjarup. www.lavabo.dk

F r a  1 9 8 7  T i L  2 0 1 2
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Fantastisk flot præstation af 14 årige  
Søren Bruun fra Judo og Jiu-Jitsu klubben  
Tomoe, Kolding

Den kun 14 årige Søren Bruun blev den 26. maj 
2012 nordisk Mester efter ubesejret i 4 kampe 
at have kæmpet sig til den fornemme titel ved 
nordisk Mesterskab, som blev afholdt i Lindes-
berg, Sverige.

Søren Bruun, der til daglig kæmper for Judo og 
Jiu-Jiusu Klubben Tomoe og går i 7. klasse på 
Brændkjærskolens eliteidrætslinje, Kolding, blev 
ved årsskiftet udtaget til det danske u17 lands-
hold i judo. Søren blev af landstræner Kim  
Christiansen udtaget til at deltage ved det  
nordiske Mesterskab for u17, u20 og senior-
kæmpere. 

Turen gik til Sverige
Det nordiske Mesterskab blev afholdt i Lindes-
berg, Sverige, og der var deltagere fra alle nordi-
ske lande omfattende Danmark, norge, Sverige, 
Finland, Island og Færøerne. For første gang 
skulle Søren deltage i et internationalt mester-
skab, så det var med stor spænding, at han rejste 
til Sverige den 25. maj.

Mange træningstimer skulle testes
Endelig blev det lørdag den 26 maj, hvor mange 
hårde træningstimer på måtten skulle testes. 
Søren kæmpede i alt 4 helt fantastisk flotte,  
men også hårde kampe mod stærke modstan-
dere – og han fik vist, hvorfor han er på lands-
holdet.

Samtidig fik Søren også vist at hans 3 ugentlige 
morgentræninger med fokus på fysisk træning 
har virket. Søren kunne endelig matche sine 
modstandere fysisk trods hans kun 42 kg, og det-
te kombineret med Sørens meget flotte tekniske 
formåen resulterede i, at Søren som den eneste 
endte ubesejret i vægtklassen, og derfor fortjent 
kunne modtage titlen: nordisk Mester 2012.

Det bliver spændende at følge Søren fremover, 
hvor et meget hårdt efterårsprogram venter. Og 
efter årsskiftet begynder kvalifikationsstævnerne 
til EM, VM og ungdoms OL.

At Søren er i en god udvikling både fysisk og 
judomæssigt skyldes en stålsat vilje og hård 
fysisk træning – og minimum 4 ugentlige judo-
træninger. Resultaterne heraf begynder også at 
komme. F.eks blev Søren den 28. april 2012 Jysk-
Fynsk Mester.

Inden Søren kan holde en velfortjent sommer-
ferie venter dog et stort internationalt stævne i 
Venray, Holland den 3 juni. Og han er af lands-
træner Kim Christiansen også udtaget til træ-
ningslejr og stævne i Potimao, Algarve, Potugal 
den 24.-29. juni.

nOrDiSK MeSTer JuDO 2012 
u17 drenge – 46 kg

▲  Søren Bruun, 14 år, Nordisk Mester 2012...
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Hold dig orienteret på www.hjarup.dk

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

 

 

Kunne du bruge hjælp  
eller samvær i hverdagen? 
Så tag et kig her.
Mit navn er René Kristensen jeg 
er 23 år og flyttede den 1. april 
ind på Sidselbankvej 2 i Hjarup 
med min kæreste Camilla, 
hvilket vi er meget glade for.  
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, havearbej-
de, 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:


