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Nyt fra Skanderup
 /Gelballe

Af Birgitte Kragh, Skanderup Landsbyforening

Hal 
Som mange sikkert husker, så kom Skanderup 
med i Kommunens budget for 2012, da der blev 
godkendt en hal i forbindelse med Skanderup-
Hjarup Forbundsskole. Godkendelsen var betin-
get af, at kommunen i 2012 fik solgt jord for et 
bestemt beløb. Det går som bekendt ikke for 
stærkt med salget af jord til nyinvesteringer, 
men det har ikke ændret på ønsket og behovet 
for en hal i tilknytning til skolen.

Derfor arbejder hal udvalget, bestående af 
repræsentanter fra Skanderup Landsbyforening, 
SHIF, Skolen og Hjarup Landsbyforening på, fort-
sat at fastholde politikernes vilje til en hal i Skan-
derup. Arbejdet laves i samarbejde med Sjølund, 
fordi idéen er, at få en hal til både Sjølund og 
Skanderup for den samme pris, som Sjølund har 
fået en hal budgetteret til i 2017. Målet er, at få 
de to haller bygget nu, hvor det er blevet billige-
re at bygge, og hvor behovet er stort pga store 
børneårgange.

I Sjølund afholder de et cykel sponsor løb den 
23. september. Borgmester Jørn Pedersen har 
allerede fundet flere sponsorer, og vil cykle til 
fordel for projektet. Flere andre politikere del-
tager også.

I Skanderup/Hjarup har idrætsforeningen tid-
ligere samlet ind til fordel for en hal. Der findes 
derfor et stort beløb i Idrætsforeningen, som  
er øremærket en kommende hal. Derfor har hal 
udvalget i Skanderup valgt at fokusere på, at 
fastholde politikernes prioritering af en hal  
i Skanderup og Sjølund.

Vi er blevet mødt med forståelse fra mange poli-
tikers side, men udfordringen er, at der ikke er så 
mange midler at prioritere med. Men vi vil vente 

spændt på kommunens kommende budgetfor-
handlinger i september. Der vil det blive afgjort, 
om der bliver plads til de to haller i nærmeste 
fremtid. 

Cykelsti
I forbindelse med Skanderup-Hjarup forbunds-
skoles renovering af området foran skolen,  
har Skanderup Landsbyforening i samarbejde 
med skolen mindet kommunen om, at der er 
stort behov for en cykelsti foran skolen, som 
kan forbinde cykelstien fra Hjarup med den fra 
Skanderup. Vi har derfor foreslået, at man slår 
to fluer med et smæk, og etablerer en cykelsti 
samtidig med en renovering af den bestående 
belægning på parkeringspladserne. Kommu-
nens embedsmænd har i den anledning været 
på besøg på Forbundsskolen med henblik på en 
løsning – den ser vi i skrivende stund frem til, 
og håber det inden længe bliver mere sikkert at 
være cyklist på denne strækning

Nyt fra Skanderup Landsbyforening
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AB ELECTRIC A/S 

Med over 30 år i el-branchen 

og lokal montør i Hjarup, 

er vi klar til at servicere

■   Installationer  

hos private

■  Solcelleanlæg

■  Ventilationsanlæg

■  Energioptimering

■  Industriinstallationer

■  Programmering

■   Udvikling af  

PLC-programmer

■  Styringer

■  Robotter

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

DØGNVAGT
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Skanderup har fået ny 
hjemmeside
www.skanderup.infoland.dk Af Birgitte Kragh, Skanderup landsbyforening

www.skanderup.infoland.dk har netop set da-
gens lys for første gang.

Kolding Kommunes Landsbyforum har priorite-
ret midler til, at alle kommunens landsbyer kan 
udvikle sin egen hjemmeside. Hjemmesiderne er 
samtidig et netværk således, at man kan følge 
med i, hvad der sker i andre landsbyer i kommu-
nen.

Vores webmaster Hans Christian Rask, har allere-
de nu hjemmesiden klar. Det er muligt at skrive 
indlæg på siden, og komme med kommentarer 
til det som allerede er opslået. Man kan også 
notere et arrangement i hjemmesidens kalender, 
og på den måde holde andre orienteret om, 
hvad der sker i din forening, på din skole, din 
kirke, ja i lokalområdet.

Vi vil holde en times undervisning i brugen af 
hjemmesiden d. 10. oktober kl. 17.00 Tilmelding 
til Uve Frank-Jessen 20883000.

Vi håber, at I vil tage godt imod den nye hjem-
meside. Det er vores ønske, at så mange som 
muligt, vil benytte siden til at informere andre i 
lokalsamfundet om arrangementer og nyheder. 
Hold dig endelig ikke tilbage, selvom der først er 
undervisning i brugen af siden d. 10.10. så kan 
man sagtens prøve kræfter med det allerede nu.
Der ligger mange nyttige links på siden, og 
hjemmesiden er under stadig udvikling. 

H O L D  D I G  O R I E N T E R E T  p å :

hjarup.dk
skanderup.infoland.dk

vamdrup.dk
vamdrup-netavis.dk

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

Fløjbjergvej 68, Hjarup, 6580 Vamdrup
Telefon: 7559 4154 / 2029 4154
E-mail: hjarupmaskinfabrik@mail.dk
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Af Birgitte Kragh, på vegne af  
Skanderup Landsbyforening

…hænger stadig ubenyttet i sit varmeskab i går-
den på Skanderup Efterskole. 

Ingen af de kontaktpersoner, som blev uddan-
net til livreddende førstehjælp, i forbindelse 
med modtagelsen af hjertestarteren, er blevet 
kontaktet i en nødsituation. Det er glædeligt, så 
længe der ikke er situationer, hvor hjertestarte-

Hjertestarteren i 
Skanderup...

ren er nødvendig. Alle kan hente hjertestarte-
ren, hvis behovet opstår. Den hænger i gården, 
når man kører ind af den indkørsel, hvor forstan-
der boligen er. 
 
Samtidig vigtigt for os, at man ved, hvem man 
kan ringe til, hvis uheldet er ude. Derfor bringer 
vi her en liste med de personer, som man altid 
er velkommen til, at kontakte for at få hentet 
hjertestarteren i en fart. Listen er derfor værd at 
gemme i sin telefon.

N A V N A D R E S S E T E L E F O N

Peder Carlsen Svinget 12 7559 4352 – 2083 1577

Alfred Holdt Kastanieallé 27 7557 7373 – 2828 0661

Erik Damgaard Kastanieallé 17 6178 4311

Axel Jessen Kastanieallé 47 6018 1699

Simon Bøgesvang Kastanieallé 39 2264 1519

Hans Otto Andersen Palle Kirksvej 1 2729 2884

Jette Christiansen Hjarupvej 28 7559 4046 – 2570 4046

Lise Maarssø Søndergyden 23 7692 9010 – 2173 6910

Jacob Malmvig Marievænget 22 3162 6965

Tina Hjort-Hansen Marievænget 12 7555 0760 – 2857 1031

Birgitte Kragh Hjarupvej 20 9719 6800  – 2365 0020
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Af Linda Husfeldt Johansen

Sct. Hans blev igen i år en stor succes med ca. 100 
fremmødte, der ville nyde bålet i Enghaven.

Grillen blev tændt ved halvsekstiden, hvor der 
var mødte ca. 25 frem med deres madkurve. 
Borde blev stillet i forlængelse af hinanden, og 
der blev spist, snakket og hygget.

Kl. 19.30 kom der flere folk til, og Axel Jessen, 
vores nye præst i Valgmenighedskirken, holdt en 
rigtig god og underholdende båltale.

For børnene havde vi igen i år spurgt Susanne 
Østergaard, om hun ligesom sidste år ville for-

tælle historie for børnene, mens der blev holdt 
båltale. Dette vakte stor begejstring blandt 
børnene, som fik roller i fortællingen, og nogle 
blev klædt ud.

Da båltalen var slut, blev bålet tændt, og heksen 
blev sendt til Bloksbjerg.

Efterfølgende kunne der købes kaffe og kage, 
og børnene kunne bage snobrød i den lille hytte.
En rigtig hyggelig aften, hvor nye og gamle 
Skanderup-borgere fik snakket over kaffen.

Da klokken var 21.30 begyndte det så småt at 
regne, og folk gik hjemad ovenpå en god Sct. 
Hans aften 

Sct. Hans i Skanderup
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Af Sven Thorgaard

Seneste nyt er, at Friskolens Venner nu har til-
meldt den kommende genopståede friskole i 
Skanderup med 20.000 kr.
Vi forhandler for tiden med Nybolig om over-
tagelse af bygningerne. Og går det som forven-
tet, starter vi allerede i April 2013 med SFO. Og 
i august 2013 kommer så Friskolen i Skanderup 
for fuld udblæsning.
Friskolens Venner har kæmpet og vil kæmpe for 
at få friskolen tilbage.
Forbundsskolen har et særdeles dygtigt lederpar, 
Karen og Johan Helms. Men som grundtvigske 
skolefolk tror jeg også, at de går ind for et frit 
valg. Valget mellem en stor skole og en lille skole 
med små klassekvotienter, højest 15 elever i klas-
sen. Og der vil være rigelig plads til os begge.

Det er klart, at en genstartet friskole vil være en 
kæmpeudfordring for Valgmenigheden i Skan-
derup. I mine 10.5 år som præst så jeg stort set 

Friskolen i Skanderup
aldrig medlemmer fra Valgmenigheden derovre 
på den anden side. Og talte jeg med nogen om 
det, ja så var der jo den og den historie. Og det 
var jo ikke så godt. Men kære Venner, det var 
derfra vi fik de fleste af vore konfirmander og 
minikonfirmander. Se dog fremad for himlens 
skyld.

Jeg har ikke hørt om nogen visioner fra den nu - 
værende bestyrelse for Skanderup Valgmenig-
hed, der bare nærmer sig visionen om en gen-
startet friskole, hvor Skanderup Valgmenighed 
og dens præst træder i karakter og tænker på 
Valgmenighedens fremtid og ikke deres egne 
personlige præferencer. Vi har ikke råd til kort-
synethed. Og måske allervigtigst: Vi træffer her 
en beslutning for kommende slægter. Spurgte vi 
vore døde forkæmpere Palle Kirk og fremefter, 
ville de sige: Kæmp for alt, hvad du har kær. Er 
vi grundtvigianere eller ej?
Der er her tale om en historisk chance, der ikke 
kommer tilbage.

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

Rohr ApS
Rensning & Service af ventilation

leonrohr@rohrstaal.dk
www.rohrapsdk

S Ø N D E R A L L é  1 3 ,  S T E p p I N G  ·  6 0 7 0  C H R I S T I A N S F E L D
T E L E F O N :  7 5 5 9  4 3 2 2  /  2 3 7 2  0 3 2 2

Rudes propeller ApS
Reparation & Salg af Propeller

leon@rudespropeller.dk
www.rudespropeller.dk
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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

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
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

„MASKINBRODERI”
v/Gerda Jensen

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

www.skovhojmaskinbroderi.dk

SKOVHØJ LOGO

HOLD DIG ORIENTERET på:

hjarup.dk
skanderup.infoland.dk

vamdrup.dk
vamdrup-netavis.dk
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Sjovt og anderledes løb med god mening 
– Løb eller gå med i Vejen!

Nyt fra Hjarup

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

Der er ingen deltagerbegrænsninger for at 
deltage, jo flere vi er, des bedre, og der er heller 
ikke krav om, at der skal løbes, man må gerne 
gå. Kom og vær en del af fællesskabet og støt en 
god sag. Du kan tilmelde dig på www.stafetfor-
livet.dk  find din stafet og vælg Vejen. Find hold 
og vælg Hjarup Runners.

Vi mangler både deltagere og sponsorer. Vi  
hører gerne fra dig, kontakt  Peter Kjær  
petersunivers@gmail.com  tlf. 4199 5241

Det bliver et både sjovt, anderledes og tanke-
vækkende løb.

 

HOLD DIG ORIENTERET på:

hjarup.dk  ·  skanderup.infoland.dk
vamdrup.dk  ·  vamdrup-netavis.dk

Af Peter Kjær 

Hjarup Runners løber lørdag den 1. og 2. sep-
tember Stafet for livet i Vejen. 
Løbet er en 24 timers stafet til støtte for Kræf-
tens bekæmpelse.

Stafetten er 400 m. og meningen er, at alle 
tilmeldte hold holder stafetten i gang alle 24 
timer, så hvert hold hele tiden har en deltager 
ude på stafetten. Hver runde samler ind til støtte 
for Kræftens bekæmpelse, og hvor meget vi kan 
samle ind kommer andet på, hvor mange spon-
sorer vi kan få til at give runde-bidrag.



Hold dig opdateret med Budstikken fra 1. sep. til 18. nov. 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 35 1. september til 2. september Noter
Lørdag d. 01.09. Hjarup Runners deltager i Stafet for Livet i Vejen.

Søndag d. 02.09. Hjarup Runners deltager i Stafet for Livet i Vejen.
Kirkedag ved Skanderup Sognekirke.

uge 36 3. september til 9. september Noter
Mandag d. 03.09. Kl. 17.00 Hjarup Runners løbetur fra Mejeriet.

Spejderopstart: Kl. 17.15 Bævermøde. Kl. 19.00 Ulvemøde.

Tirsdag d. 04.09. Kl. 10.00 Kirkecafé i Sognekirken.
Spejderopstart: Trop kl. 19.00 og Senior kl. 18.00.

Onsdag d. 05.09. Kl. 9.30-12.00 Åbent Værested.

Torsdag d. 06.09.

Fredag d. 07.09. Kl. 18.00 Amerikansk barbeque på Mejeriet. 
Kl. 16.00 Opstart Farveladen.

Lørdag d. 08.09. Kl. 11.00 Indvielse af Forbundsvandværket på 
Skanderup Landevej 24a.

Søndag d. 09.09.

uge 37 10. september til 16. september Noter
Mandag d. 10.09. Kl. 16.30 opstart på børneidræt på Forbundsskolen.

Kl. 17.00 Hjarup Runners, løbetur fra Mejeriet.
Kl. 19.30 Opstart på pilates på Forbundsskolen.

Tirsdag d. 11.09. Kl. 19.00 Opstillingsmøde i Kirkeladen i Hjarup.

Onsdag d. 12.09. kl. 16.30 Opstart på Springlopperne på Forbundsskolen.
Kl. 17.45 Opstart på springmix på Forbundsskolen.
Kl. 9.30-12.00 Åbent Værested.

Torsdag d. 13.09. Kl. 16.30 Opstart på voksen/barn gymnastik på Forbundsskolen.

Fredag d. 14.09. Troparrangement m. overnatning.

Lørdag d. 15.09. Trop arrangement.

Søndag d. 16.09.

uge 38 17. september til 23. september Noter
Mandag d. 17.09. Kl. 17.00 Hjarup Runners, løbetur fra Mejeriet.

Tirsdag d. 08.09.

Onsdag d. 19.09. Kl. 9.30-12.00 Åbent Værested.

Torsdag d. 20.09.

Fredag d. 21.09.

Lørdag d. 22.09.

Søndag d. 23.09.

uge 39 24. september til 30. september Noter
Mandag d. 24.09. Kl. 17.00 Hjarup Runners, løbetur fra Mejeriet.

Kl. 18.00 Opstart på bordtennis. 

Tirsdag d. 25.09.

Onsdag d. 26.09. Kl. 9.30-12.00 Åbent Værested.

Torsdag d. 27.09.

Fredag d. 28.09. Kl.19.30 Caféladen i Hjarup, filmaften.

Lørdag d. 29.09. Kl. 18.00 Efterårsfest i Skanderup.

Søndag d. 30.09.

uge 40 1. oktober til 7. oktober Noter
Mandag d. 01.10. Kl. 17.00 Hjarup Runners løbetur fra Mejeriet.

Tirsdag d. 02.10. Kl. 10.00 Kirkecafé i Sognekirken.

Onsdag d. 03.10. Kl. 9.30-12.00 Åbent Værested.

Torsdag d. 04.10.

Fredag d. 05.10.

Lørdag d. 06.10. Bæver-/Ulveturnering.

Søndag d. 07.10.
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Hold dig opdateret med Budstikken fra 1. sep. til 18. nov. 2012

uge 41 08. oktober til 14. oktober Noter
Mandag d. 08.10. Kl. 17.00 Hjarup Runners løbetur fra Mejeriet.

Kl. 14.00 Café eftermiddag på Mejeriet.

Tirsdag d. 09.10. Kl. 18.00 Spis sammen på mejeriet.

Onsdag d. 10.10. Kl. 9.30-12.00 Åbent Værested.
Kl. 17.00 Undervisning i brug af Skanderup hjemmeside.

Torsdag d. 11.10.

Fredag d. 12.10.

Lørdag d. 13.10.

Søndag d. 14.10.

uge 42 15. oktober til 21. oktober Noter
Mandag d. 15.10. Kl. 17.00 Hjarup Runners løbetur fra Mejeriet

Tirsdag d. 16.10.

Onsdag d. 17.10.

Torsdag d. 18.10.

Fredag d. 19.10.

Lørdag d. 20.10.

Søndag d. 21.10.

uge 43 22. oktober til 28. oktober Noter
Mandag d. 22.10. Kl. 17.00 Hjarup Runners løbetur fra Mejeriet.

Tirsdag d. 23.10. kl. 19.30 Opstart på herre volley på Forbundsskolen.

Onsdag d. 24.10. Kl. 9.30-12.00 Åbent Værested.

Torsdag d. 25.10.

Fredag d. 26.10. Kl.19.30 Caféladen i Hjarup, smuglerløb.

Lørdag d. 27.10.

Søndag d. 28.10.

uge 44 29. oktober til 4. november Noter
Mandag d. 29.10. Kl. 17.00 Hjarup Runners løbetur fra Mejeriet.

Tirsdag d. 30.10.

Onsdag d. 31.10. Kl. 09.30 Åbent Værested.

Torsdag d. 01.11.

Fredag d. 02.11.

Lørdag d. 03.11.

Søndag d. 04.11.

uge 45 5. november til 11. november Noter
Mandag d. 05.11. Kl. 17.00 Hjarup Runners løbetur fra Mejeriet. 

Andespil på Mejeriet.

Tirsdag d. 06.11. Kl. 10.00 Kirkecafé i Sognekirken.

Onsdag d. 07.11. Kl. 9.30-12.00 Åbent Værested.

Torsdag d. 08.11.

Fredag d. 09.11.

Lørdag d. 10.11.

Søndag d. 11.11.

uge 46 12. november til 18. november Noter
Mandag d. 12.11. Kl. 17.00 Hjarup Runners løbetur fra Mejeriet.

Tirsdag d. 13.11. Valg til menighedsrådet.

Onsdag d. 14.11. Kl. 9.30-12.00 Åbent Værested.

Torsdag d. 15.11.

Fredag d. 16.11.

Lørdag d. 17.11.

Søndag d. 18.11.
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Værestedet i Hjarup 
er klar til ny sæson!
Af Arne

➜  ”The old man”... altså Arne ... er  tilbage 
som leder i  Værestedet ...

  ➜  35 forventningsfulde ... livlige børn den 
første dag...

  ➜  værestedet er åben for alle børn fra 4.-7. 
klasse ... vi hygger ..spiller og laver sjov.

  ➜  åben hver dag fra 13-17.00
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Af Else-Marie Wind-Friis

Mandag, den 8. oktober er første cafedag i 
denne efterårssæsonen.

Til efterårets første cafedag er det er lykkes os 
at overtale Knud Kjeldsen til at komme igen og 
fortælle lidt mere om “Det gamle Hjarup”, samt 
vise billeder der fra.

Knud Kjeldsens beretning i februar var noget af 
et tilløbsstykke, og interessen for at høre mere 
om vores lille by blev tilkendegivet fra mange af 
deltagerne, så vi håber på godt fremmøde igen, 
den 8. oktober.

Vi starter som sædvanligt kl. 14.00 
og kaffe- og kageprisen er også 
uændret fra foråret  – altså sta-
digvæk 20,- kr. pr. person.

Alle voksne er velkommen.

På gensyn fra  
kaffebryggerne

Inger, Jenny,  
Ester, Johanne  
og Else-Marie

Kom og hør om 
”Det gamle Hjarup”

Af Jens Staugaard Holdt

Jeg var heldig en dag først i august at ”fange” 2 
storke, 2 hejre og et rådyr på det samme billede. 
Rådyr og hejrer har deres faste tilholdssteder 
mange steder i Hjarups udkanter, men storkene 
er mere sjældne. Dette par blev nogle dage i en-
gen og er siden rejst videre. Men det er formo-
dentlig et bevis på, at Hjarups vådområde godt 
kan bruges som spisekammer – i det mindste 
til et par mellemmåltider. Hvis Hjarup igen skal 
i valgklasse som fast bopæl og yngleplads skal 
man nok være født her – hvis man er stork!
 

Flot foto fra  
Vådområdet!

Caféladen
Af Benjamin König
 
Caféladen er en klub for 6. klasse og opefter i Hjarup 
Kirke. 
 
Vi hygger og spiller spil, man kan købe slik og soda-
vand, og i løbet af aftenen vil der være en lille andagt. 
 
Vi mødes den sidste fredag i hver måned i Kirkeladen i 
Hjarup fra kl. 19:30 til 22:00

p R O G R A M 
 
➜  31. august: Hygge i bålhytten 

➜  28. september: Filmaften 

➜  26. oktober: Smuglerløb 

➜  30. november: Julehygge
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Der er valg til menighedsrådet d. 13. november 
2012 og der skal bruges nye kandidater for at 
sikre, at der stadig skal være et lokalt forankret 
menighedsråd i Hjarup. 

Kun ved at have et lokalt menighedsråd kan vi 
sikre, at det er lokale beboere, som træffer afgø-
relser for Hjarup i fremtiden. Kan der ikke stilles 
et helt råd, må Hjarup danne pastoratsråd med 

Vamdrup, hvilket på sigt kan betyde, at Hjarup 
Kirke bliver en lejlighedskirke, hvor der kun er 
dåb, konfirmation, bryllup og begravelser.

Menighedsrådet består af 5 personer og pt. 
mangler der 3 medlemmer til selve menighedsrå-
det og gerne yderligere 3 suppleanter. 

Valget er først d. 13. november, men opstillings-
mødet, hvor kandidater til menighedsrådet skal 
opstilles er d. 11. september. Mød derfor op d. 
11. september kl. 19.00 i kirkeladen.

For at få en bred forankring i Hjarup menigheds-
råd vil vi gerne have både unge og gamle, tilflyt-
tere og “gamle Hjarup’ere” med.

Med venlig hilsen: Valgudvalget 

Hjarup Kirke har brug for dig

Trykkeriet Inprint i Kolding 

trykker Budstikken 

 tlf.nr.: 7550 3131
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Af Ilse Lorentzen

Vi havde en rigtig dejlig 5-års fødselsdag, hvor 
forældre og børn spiste kagemand og 10 lagka-
ger. Vi modtog sjove gaver og tegninger. Super 
festligt.

Udover de børn vi har nu, havde vi inviteret 
vores årgang 0. (Det var de børn, som vi havde 
i den midlertidige børnehave i Vennernes hus – 

og som fulgte byggeriet af Frilandsbørnehaven 
Enghøj og var de første i børnehaven)

De og deres forældre mødte talstærkt op. Det 
var en helt speciel oplevelse at se disse børn og 
forældre igen. En af de forældre, der stod og 
kiggede ud over vores legeplads, der var fyldt 
med børn, sagde spontant: “Ingen kan da være  
i tvivl om, at verdens dejligste børnehave er  
Enghøj i Hjarup” ;-D. 

Frilandsbørnehaven Enghøj fyldte  

5 år d. 1. august!
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åbent Værested i 
Hjarup   
– efterår 2012
Af Inge Friis

Hvis du har lyst til ...
➜  at arbejde med pc
➜  at spille pool
➜  at spille forskellige spil
➜  at spille wii
➜  at strikke
➜  at hækle
➜  at drikke kaffe i hyggeligt selskab
➜  at komme med nye idéer

...så ses vi i Åbent Værested (lejligheden 
ved den gamle brugsforening – vi bruger 
bagindgangen)
Vi mødes første gang efter sommerferien 
onsdag den 5. september kl. 9.30-12.00.

Af Niels Møller, Krolfspiller

Krolf i Hjarup er i fuld gang, og vi har udvidet 
spilledagene således, at vi nu spiller både man-
dag og onsdag eftermiddag kl. 15.30 på plænen 
ved Thomasminde, Søbjergvej 2.

Har du lyst til at være med, så mød op. Alle er 
velkommen og køller og kugler til ”prøvespil” 
kan lånes.

Krolfspillet fortsætter så længe vejret tillader 
det – sidste år spillede vi til helt hen i november.

Krolf i Hjarup

Autoriseret
Optometrist – Kontaktlinsespecialist

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

eller efter aftale.

Telefon 7558 1086 – Telefax 7558 1543
VAMDRUP SPECIALOPTIK
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Vi savner vores grå hun-kat ...

... som har været væk i 3-4 uger nu. Har du 
set hende eller ved om hun evt. er blevet 
kørt over?

Ring gerne på 4058 3726, Kirsten Rungholm

Alle forbrugere inviteres lørdag den 8. septem-
ber 2012, til indvielse af det nye Forbundsvand-
værk på Skanderup Landevej 24a.

Der serveres vand ad libitum ;-) men også kolde 
øl og sodavand, ligesom “pølsemanden” vil 
komme forbi med varme pølser, hotdogs mv.

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

Forbundsvandværket har også fået ny hjemme-
side, hvor du kan læse alt om vand og priser m.v.
Hjemmesidens adresse er: 
www.forbundsvandvaerket.dk

Vand ad libitum

Kom til indvielsen lørdag d. 8. september. Tidspunktet er fra kl. 11.00 til kl. 14.00.

Farveladen
for alle 4-8 årige
Farveladen starter op igen fredag d. 7. septem-
ber kl. 16.00 til 17.30 i Kirkeladen i Hjarup. 

Er du mellem 4 og 8 år så kom og vær med i Far-
veladen, børneklubben ved Hjarup Kirke. 

Vi hygger os og har det sjovt. Hører om Gud, 
synger, laver kreativiteter og leger ude og inde. 
Se det aktuelle program på Hjarup Kirkes hjem-
meside eller Hjarup.dk 

Hilsen Farveladens ledere

Har du spørgsmål, kan du kontakte 
Nina Friis 
tlf. nr.: 52 38 99 09
Mail: nina@enghoejgaard.com
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Er du medlem af Budstikken? 
Hvis ikke, så bliv det! Indbetal kr. 100,-  på konto 1551 60001995, Danske Bank  

eller 7040 1532364, Sydbank.

  K O M  T I L 

Amerikansk 
Barbecue  
på Mejeriet i Hjarup 
7. september kl. 18.00

Landsbyforeningen i Hjarup inviterer til grill 
aften med lækker amerikansk barbecue.

Pris 60 kr. for voksne, 30 kr. for børn. Drikke-
varer kan købes.

Tilmelding ved Gitte Ferslev, tlf: 50554264 eller 
på mail ferslev@live.dk

Indbetaling til 7040-4125141, og husk at angive 
antal voksne og børn, navn og arrangement.
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Af Connie Navne

Kom og vær med: Opstart i gymnastik,  
bortennis, herre volley, badminton og  
pilates vinter 2012/13

➜   Voksen/barn:
Opstart torsdag d. 13. september 2012  
kl. 16.30-17.30 i Forbundsskolens gymnastiksal.
Holdet er for de mindste ifølge med voksen  
(gå-alder til 3 år)
Der vil blive lagt vægt på samværet mellem den 
voksne og barnet samt stimulering af sanser og 
motorik.
• Kontingent kr. 325,-  
• Træner søges 
•  Kontaktperson Pernille Sørensen mobil 

40790188

➜   Børneidræt 3-4 år:
Opstart mandag d. 10. september 2012  
kl. 16.30-17.30 i Forbundsskolens gymnastiksal.
•  Kontingent kr. 325,- 
•  Træner Vivi Lauridsen mobil 40810862, 
•  vi søger hjælpetrænere.

➜   Springlopperne 5-6 år:
Opstart onsdag d. 12. september 2012  
kl. 16.30-17.30 i Forbundsskolens gymnastiksal.
•  Kontingent kr. 325,- 
•  Træner Ivan Baltsersen mobil 51546172

➜   Springmix 7-9 år:
Opstart onsdag d. 12. september 2012  
kl. 17.45-18.45 i Forbundsskolens gymnastiksal.
•  Kontingent kr. 325,- 
•  Træner Ivan Baltsersen mobil 51546172

➜   DGI – pilates:
Opstart mandag d. 10. september 2012  
kl. 19.30 i Forbundsskolens gymnastiksal
•  Kontingent kr. 400,- 
•  Træner Connie Navne 25867275

➜   Volley-herrer:
Opstart tirsdag d. 23.oktober 2012  
kl. 19.30-21.00 i Forbundsskolens gymnastiksal.
•  Kontingent kr. 400,- 
•  Træner Bent Andreasen mobil 20683071

➜   Bordtennis:
Opstart mandag d. 24. september 2012  
kl. 18.00-19.30 i Forbundsskolens gymnastiksal.
•  Kontingent under 18 år kr. 325,-  

over 18 år kr. 400,-
•  Træner Bente Rytter mobil 40547188 og  

Mette Arvidsen mobil 20 98 58 89

➜   Indefodbold:
Indefodbold spilles i Efterskolens hal fra uge 
43. Nærmere tidspunkter følger på opslag på 
forbundsskolen. 
•  Kontingent under 18 år kr. 325,-  

over 18 år kr. 400,-
•  Kontakt person Bo Jensen mobil 41 58 59 66

➜   Badminton:
Sæson start mandag d. 17. september i  
Forbundsskolens gymnastiksal.  
Pris for en ugentlig time pr. sæson 
•  kr. 1.000,- Tiderne er de samme med mindre 

andet oplyses. 
•  Tilmelding: Peder Carlsen 75 59 43 52

Nyt fra
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Af Lene Tonnesen 

Hjarupspejderne var af sted på Danmarkshistori-
ens største spejderlejr. – Vi var 64 spejdere, da vi 
var flest. En uforglemmelig oplevelse. TAK til alle 
jer, der gav en hånd med på lejren :-) 

Spejderlejr 2012 
i Holstebro

Bæver/Ulve. Vi blev affaldsspejdere. Vi lavede 
denne skulptur af affald. Sorterede dåser og 
lærte, hvordan vi skal sortere affald – det blæste 
meget denne dag. 
Ved I om mælkekartoner må komme sammen 
med PAP? og om der er flest alu- eller jerndåser?  
Vi gik helt herud fra vores lejr – det var et par ki-
lometer og det var varmt, vi er SEJE, VI ER GODE.

Sæt x i din kalender:

Spejderopstart i uge 36  
d. 3. og 4. september

➜  Bæver (0.-1. klasse)  
Mandag kl. 17.15-18.45

➜  Ulve (2.-3. klasse)  
Mandag kl. 19.00-21.30

➜  Trop (4.-6. klasse)  
+ mini senior 7 klasse  
Tirsdag kl. 19-21.00

➜  Senior fra 8. klasse og op  
Tirsdag 18-21 (1 gang i måneden) 

Kommende arrangementer:

➜  D. 14.-15. september:  
Trop-arrangement + overnatning 

➜  Søndag den 23. september: 
Høstgudstjenste

➜  D. 6. oktober: Bæver-/ulveturnering 
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Dagen efter var vi ude og klatre i træer, det var 
vi gode til – bedre end vores bæverledere.  
– Nogle var meget højt oppe. 

Var faldt næsten i søvn med det sammen om af-
tenen. Dagens højdepunkt var at købe slik eller 
is for vores lommepenge. 

Var en stor oplevelse for os alle sammen at være 
med til åbningsbålet. Tirsdag kom de forældre, 
der ikke var med på lejren og hentede os – og 
var med til aftensmad. 

Fedtfælden, tandpastafælden, toiletbord, spise-
borde, vask, køkkenbord – bålplads, ja sikke fin 
en lejrplads vi fik bygget. Nogle dygtige spejdere 
vi har!

Sådan ser det ud, når der vaskes på spejderma-
ner. Helle fandt ud af, at det ikke er lækkert at 
få skyllebaljen, især ikke hvis de har spist markrel 
:-)

Vores store spejder var med fra lørdag uge 29 til 
søndag uge 30. De var rigtig gode til at hjælpe 
til og tage sig af de mindre spejder. De var ude 
til mange forskellige aktiviter bl.a. klatre vægge, 
træklatring, ude at sejle, på militær forhin-
dringsbane. – Oppe på storebæltsbroen, oppe i 
den store sang bog og meget meget mere. 
   
Det fandt ud af der var ikke forskel på 
om man var blå, grøn, pige spejder eller 
hvad man nu var og at der var mange 
spejder i kolding kommune.  
 
Om aftenen var de til fest, og Lene og 
Nina var bl,a, nogle af de mange vagter, 
og som de sagde til de unge, så kan vi se 
om I har en kæreste med hjem :) 
  
Det er nogle dejlige og hjælpsomme unge 
mennesker vi har ved Hjarup gruppen.
 
Fedt at være på lejr med jer og håber at I lige-
som os voksne fik en oplevelse for livet. 

Vi mangler ledere!
Hvis nogen har lyst til at være hjælpe ledere 
til de ugentlige spejder møder, så kan I kon-
takte Nina på: 7558 5103 eller   
nfj@spejdernet.dk for nærmere info. 
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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
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Torvet Vamdrup

www.steffensen-mode – tlf. 75581016
Email: info@steffensen-mode.dk



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: 25. oktober – 6. december

Forsidefoto: 
Friske drenge laver snobrød 

til Sct. Hans i Skanderup


