
•  Forbundsskolen har 50 års jubilæum

•  SHIF U16+ fodbold drenge ubesejret i 10 kampe

•  Efterårsfest i Skanderup og grill aften i Hjarup

•  Dagplejen i Hjarup lavede Sct. Hans heksen
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Nyt fra Skanderup
 /Gelballe

Af Hans Erik Mogensen

Skal vi her i Skanderup have en Snakke/Kaffe/
Diskussions/ Socialt Samværs Klub Lokale ... dag-
klub og aftenklub.. ?
 
For de Ældre såvel som for de unge og de helt 
yngre ...? 

Vi mødes, os der har interesse i at få dette op at 
stå, på Friskolen mandag d. 2.9.2013. Kl. 19.00.

og så ser vi, om der er interesse for dette, og 
inden da må I gerne tænke over, hvad vi kan få 
ud af den aktivitet ...?
 
Ring eller Skriv til mig: Hans Erik Mogensen  
Svinget.3@hotmail.com, tlf.  7559 4950

Landsby café: Snakke/Kaffe/Diskussions/ 
Socialt Samværs Klub
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Ved ihærdigt arbejde af landsbyforening, idræts-
forening og skole lykkedes det at få etablering 
af en hal ved Forbundsskolen på Kolding Kom-
munes budget for 2013 – dog under forudsæt-
ning af, at der blev solgt ekstra byggegrunde. 
Velvidende at chancen for, at hallen bliver 
bygget i 2013, er meget lille, så var vi dog glade 
for, at en hal ved Forbundsskolen var kommet på 
kommunens budget og dermed var prioriteret. 
Vi havde dermed et håb om, at hallen ved For-
bundsskolen var realistisk indenfor forholdsvis 
kort tid.

Vi blev derfor meget forundrede, da vi læste 
det forslag til kommuneplan for Kolding Kom-
mune for 2013-2025, der er sendt til høring med 
høringsfrist d. 28. aug. 2013. Forslaget kan findes 
på Kolding Kommunes hjemmeside: 
http://www.kolding.dk/nyheder-aktuelt/aktuelt-
nyheder/fremlaeggelse-af-forslag-til-kommu-
neplan-2013-2025-for-kolding-kommune-og-
trekantomradet

I forslaget til kommuneplan for Kolding Kom-
mune står der i områdeplan 11 for Lunderskov 
på side 19 i afsnittet ”Nye faciliteter”:

”Der er i Udviklingsplanen for Skanderup 
udtrykt ønske om en multihal i forbindelse 
med skolen, som også vil kunne bruges som 
landsbyens samlingssted. Skanderup-Hjarup 
Forbundsskole har brug for tilbyg ning af eks-
tra klasse- og faglokaler, for at udvide skolens 
kapacitet. I forhold til idrætsfaciliteter fore-
slås etablering af en hal i tilknytning til Lun-
derskovhallen, som løsning på det pres, der er 
på Lunderskovhal len. Derudover foreslås en 
renovering af Lunderskov Stadion. Idrætsfa-
ciliteterne ved Fynslund foreslås renoveret og 
suppleret med et mindre aktivitetsrum med 
omklædningsmuligheder.”

I områdeplan 13 for Christiansfeld står  
på side 21:

”Den meget begrænsede adgang til den 
private idrætshal i Grønninghoved, samt at 
en del af Christiansfelds idrætshaltimer er pla-

ceret i en hal, som er solgt til private formål, 
og hvor fremtidig brug er tvivlsom betyder, 
at der er problemer med fremtidig halkapa-
citet i Christiansfeld og Sjølund. Derfor er det 
planen at etablere en idrætshal i Sjølund og 
en gymnastiksal i Christiansfeld.”

Iht. ovenstående er det planen at etablere 
idrætshal i Sjølund. Ved Forbundsskolen er det 
et ønske, mens det foreslås at etablere hal i 
tilknytning til Lunderskovhallen. Vi studser over 
ordvalget i kommuneplansoplægget, fordi vi nu 
er blevet bekymrede for, at hallen ved Forbunds-
skolen er ved at blive nedprioriteret på bekost-
ning af en ekstra hal i Lunderskov. I budget 2013 
var hallen ved Forbundsskolen knyttet sammen 
med hallen ved Sjølund. Ved at bygge to ens hal-
ler kan der spares en del udgifter.

Vi har allerede stillet spørgsmål til forvaltningen 
vedr. hal-problematikken i forslaget til kom-
muneplan, men vi vil gerne sikre os, at der er en 
stor opbakning til bestræbelserne for at få en 
hal ved Forbundsskolen. Derfor inviterer vi alle 
interesserede til et møde på Forbundsskolen d. 
14. aug. kl. 19.00, hvor vi vil gennemgå det hid-
tidige arbejde for en hal, samtidig med at vi skal 
drøfte, hvordan vi kommer videre. 

Vi har behov for at mærke, at der er stor opbak-
ning i lokalområdet til vores arbejde, så vi håber, 
mange vil møde op. Vi forsøger at få etableret 
pasning af børn i 0.-3. kl. under mødet, således 
at mange har mulighed for at deltage.
Mener du, at en hal ved Forbundsskolen ikke 
bør prioriteres i kommunen, er du også meget 
velkommen.

På arbejdsgruppens vegne

• Birgitte Kragh (Skanderup Landsbyforening)
• Mette Løvbom (Hjarup Landsbyforening)
• Peter Møller (Skanderup Hjarup Idrætsfore.)
• Lene Brandt (Forbundsskolen)
• Johan Helms

Hal ved Forbundsskolen



Af Ane Larsen, Skanderup Landsbyforening

Det var med bekymring vi fulgte skyernes flugt 
hen over himlen. Bare det ikke gav regn. Skan-
derup landsbyforening ventede nemlig fint 
besøg fra Kolding. Kolding Landsby Forum(KLF) 
skulle ud og besigtige vores nye sti gennem 
Efterskolens park. 

Vejrguderne var med os. Kun spredte skyer og 
Skanderup tog sig ud fra sin bedste side. 

Da bussen ankom myldrede ca. 35 politikere, 
embedsmænd og medlemmer fra andre lands-
byforeninger ud. Birgitte Kragh bød velkommen 
og Christian Kloppenborg-Skrumsager holdt en 
kort tale om Kolding kommunes stiprojekter og 
klippede den røde snor over. Stien er nu officielt 
åbnet. 

Turen gik nu af den nye sti hen til Enghavens le-
geplads, hvor børn og voksne tog imod dem. Her 
var kaffe og kage, og KLF var benovet over hvor 
flot vi havde det, og hvor dygtige og hurtige vi 
er til at få lavet de projekter, vi søger om penge 
til.

Stien er et samarbejde med Skanderup eftersko-
le, der har åbnet op for at Skanderups borgere 
kan bruge deres park. Det er vi meget taknem-
lige for, idet parken er utrolig smuk og dejlig at 
færdes i. Ligeledes har vi fået flere små stier at 
gå ture på. I Enghaven og ved Efterskolen er der 
blevet sat kortholdere op, så man kan se hvilke 
ruter man kan gå.

Efter en lille time, tog KLF af sted igen. De skulle 
videre til Lunderskov, for at se hvad de har gang 
i. Tilbage sad Skanderup Landsbyforenings be-
styrelse med børn og voksne og hyggede sig ved 
bålet og var bare lidt tilfredse med sig selv!!!

Kolding Kommunes Landsby  
Forum indvier ny sti i Skanderup
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Udlejning af festsal 
på Skanderup  
Ny Friskole

Af Laust Bøgesvang, på vegne af  
bestyrelsen

Friskolen er nu med dens attraktive ram-
mer og gode beliggenhed, gjort helt klar 
og kan slå dørene op til først og fremmest 
skolestart efter sommerferien.

Vi tilbyder også udlån af lokaler til ”lands-
bycafé”, som omtales nærmere andet steds 
i dette blad. Vi vil gerne mod et mindre 
vederlag udleje skolens gymnastiksal til 
lokal befolkningen og andre vil gøre brug 
af skolens smukke mini gymnastiksal, når 
man vil holde fest. Der er service til 80 
mennesker ligesom, der er rådighed over et 
skolekøkken. 

Hør nærmere ved henvendelse til 
•  Aase Sørensen, tlf. 42 96 90 93, 
•  Asger Eskesen, tlf. 61 26 83 83 eller 
•  Laust Bøgesvang, tlf. 40 50 80 88

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

Dette foto er taget efter sidste forårskamp i 
Bramdrupdam efter en sejr på 0-1. De er en del af 
de gæve gutter, der træner en gang om ugen på 
banerne ved Forbundsskolen. Der svedes, grines, 
råbes, spilles og tredje halvleg er råhygge med 
dåseøl. 

De spiller med i DBUs 7-mands turnering fra 16+. 
Dette forår har de ubesejret vundet 10 kampe i 
deres pulje. Fremtiden byder på Regions Mester-
skab i Aarhus den 25. juni. Her har de chancen for 
at kvalificere sig til DM.

Søren Vilken Østergård / Susanne T. Østergård 

Fra venstre: Anders K.P., Søren V.Ø., Anders N., 
Niels H.F., Robert N., Jens F.J., Laust V.K., Nicklas L. 
Foto og træner: Mads F.J. 

Vinderholdet 
fra SHIF
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Rohr ApS
Rensning & Service af ventilation
leonrohr@rohrstaal.dk · www.rohraps.dk

Rudes Propeller ApS
Reparation & Salg af Propeller
leon@rudespropeller.dk · www.rudespropeller.dk

SøNDeRALLé 13 · STePPING · 6070 CHRISTIANSFeLD
TeLeFON: 7559 4322 / 2372 0322

Hjarup 
Maskinfabrik
Tlf. 7559 4154

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

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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HOLD DIG ORIeNTeReT På:

· hjarup.dk ·skanderup.infoland.dk · shifsport.dk · 

· vamdrup.dk · vamdrup-netavis.dk ·

TANDLÆGE
JØRGEN RASK
THOMSEN
Buen 3
6000 Kolding 
Tlf. 7552 1219
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Humøret var helt i top og stemningen bare rigtig 
festlig.

Om tirsdagen blev teltet igen rejst på rekordtid. 

 Baren og madboden blev gjort klar, så der fra 
om torsdagen kunne langes øller, grillpølser og 
velsmagende flutes over disken til sportsfestens 
mange deltagere og tilskuere.

Om torsdagen var der stor deltagelse ved MTB 
motion, bordtennis og cykelsjov for børn. Efter 
at sildebordet ”blev spist”, blev der varmet op til 
banko, hvor vi igen havde mange fine sponsor-
præmier på spil.

 Fredagens 3 mands børnefodboldstævnet stod 
Erik Dyg igen for. 

17 hold med 75 deltagere fra klassetrinene 0-6 
klasse dystedei deres respektive aldersklasser.

I puljen 0 klasse / mini sfo’erne fra hhv. fra Skan-
derup og Hjarup var begge så gode, at begge 
hold kom på 1. plads.

Hos 1.-2.klasse vandt ”Schalke 04”.

3.-4. klasse piger blev vundet af ”Liverpool”
hos drengene 3.-4. vandt ”Chelsea”.

5.-6 klasse blev vundet af ”Barcelona”

Største pulje var 3.-4. klasse, hvilket lover rigtig 
godt for fremtidige turneringer. 

Senior fodboldstævnet og Zumba løb næsten 
parallel fra stablen, men også her var folk bare 
aktive. 

Fredagsgrillen var tændt, vejret godt og ”De 
Små Grå og Lillemand” stod for underholdnin-
gen med gamle kendinger og god ”amerikansk 
landbrugsmusik”.

Sportsfesten 2013



9

Hjarup Runners åbnede lørdagens program med 
deres virkelig velarrangerede motionsløb, der i 
år blev skudt i gang af Koldings borgmester Jørn 
Petersen, der efterfølgende kunne se den plads, 
hvor vores kommende multihal skal stå.

Parkours for børn var et spændende indslag, 
hvor børnene fik afprøvet og flyttet deres 
grænser under sagkyndig vejledning af 2 dygtige 
instruktører fra Kolding.

”Team Wild Card” fra Skanderup, der først på 
pladsen blev opstillet, vandt rundboldtuneringen 
for voksne i år.

Lørdagens fodboldturnering havde omkring 150 
deltagere – en kæmpe succes.

Traditionelt afsluttedes Sporstfesten med hel-
stegt pattegris, og i år valgte over 170 i og uden 
for teltet at forsøge at spise de 5 halve grissebas-
ser (det lykkedes næsten).

Vi havde også besøg af JydskeVestkysten, som 
bragte en god artikel om vores arrangement, 
hvilket vi kunne læse lidt om, da vi tog teltet 
ned.

Hold da op, hvor er det bare dejligt at være fest-
udvalgsformand, når jeg har så mange frivillige 
at trække på, der er med i festudvalget og alle 
dem, der står for mad/slikbod, bar, turneringer, 
grisen og aktiviteter på selve sportsfesten. 

Selvfølgelig skal der også lyde en stor tak til alle 
sponsorer, der er med til at støtte vores arbejde i 
foreningen.

Med festhilsen 
Jan von Rühden 

Vi ses igen uge 23 fra den 05-07.06 2014.
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Af Mogens Tersbøl

Endelig ruller fodbolden på banerne ved for-
bundsskolen. Først kom en snestorm og herefter 
14 dage med dårlige baneforhold i vejen for en 
opstart.

Tirsdag den 17/4 kom vi så i gang. Det var et me-
get stort fremmøde til den første træning. 

Fodboldudvalget havde sørget for gratis pølser 
og sodavand til alle efter ca. ½ times træning. 
Synd at det begyndte at regne. 

Det skal herfra lyde en stor tak til fodboldudval-
get for deres store frivillige arbejde i SHIF. Det 
gør det lidt nemmere og sjovere at være træner. 

Husk kiosken på banen er åben hver tirsdag og 
til hjemmekampe. 

Af Mogens Tersbøl

Jeg har fornøjelsen af at træne U12 piger i SHIF 
også kaldet ”hønsegården”.  

12 stk. friske, glade og ikke mindst smukke piger 
møder trofast op til træning/kampe hver gang. 

Vores mål for denne sæson er igen, at vi har det 
godt sammen, og at der er plads til alle. 

Vores styrke er sammenhold. Resultater betyder 
mindre, men vi vil da gerne vinde, og i takt med 
at vores spil bliver flottere og bedre giver det 
også nogle meget fortjente sejre. 

Vi har startet dette forår med nogle meget tætte 
kampe, vi taber knebent. 

Så sker der pludseligt, at alt passer sammen.
En mandag på hjemmebane solen skinner/fug-
lene fløjter og så kører det. Tøserne spiller flot 
fodbold og vinder 8-3. Ja det så godt ud .

Til den næste kamp hjemme har tøserne fået 
selvtillid og banker Ammitsbøl 9-0 ja, hold da op. 

Jeg vil her også takke forældre for den altid 
store opbakning fra jer. 

Det gør det noget nemmere at være træner for 
jeres super-tøser. 

Fra en stolt træner. 

Fodbold i SHIF Fodboldtøser  
U12 piger

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
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Af Lene Aagaard Brandt

Den 8.august 1963 blev flaget hejst for første 
gang på Skanderup-Hjarup Forbundsskole. 
Sognerådene i Skanderup/Gelballe og Hjarup var 
blevet enige om at bygge en 7-klasset central-
skole for børnene i de tre sogne.

Vi er i gang med forberedelserne til fødselsda-
gen, der forventes at blive på følgende måde:

•  Den 8.august 2013 kl. 8.00 hejser vi endnu en 
gang flaget på Forbundsskolen på årets første 
skoledag. Vi fejrer nemlig 50 års fødselsdag for 
vores skole. Der er morgensang ved flagstan-
gen som for 50 år siden for alle interesserede – 
med efterfølgende morgenkaffe for alle.

•  Den 9. august inviteres til en officiel reception 
på skolen. Der sendes invitationer ud til recep-
tionen inden sommerferien.

•  I løbet af august måned arrangeres der en tur 
til Legoland for nuværende elever og ansatte 
på hele Forbundsskolen.

•  I uge 37 afholdes der emneuge med Forbunds-
skolens historie som tema. I den forbindelse 
efterlyses videoklip/smalfilm, gamle skolebø-
ger/hæfter, ting lavet i håndarbejde, sløjd og 
billedkunst. Ligger I inde med noget sådant, 
vil vi sætte stor pris på at låne det i uge 37. 
Der kan aftales yderligere ved henvendelse til 
skolens kontor tlf. nr. 79 79 77 90.

•  Den 14. september holdes der fest for tidligere 
elever over 18 år samt nuværende og tidligere 
ansatte. Festen foregår i Skanderup Efterskoles 
hal med spisning og efterfølgende dans. Invita-
tioner til festen udsendes i løbet af foråret.

Vi glæder os til at fejre 50 års dagen sammen 
med de mange, der har været involveret i arbej-
det for skolen gennem de 50 år. Samtidig glæder 
vi os over, at vi fortsat har den gode skole i lokal-
området, der giver børnene en god undervisning 
med plads til alle. 

Forbundsskolen fejrer 
50 års jubilæum

efterlysning
I forbindelse med Forbundsskolens 50 års jubilæum 
som fejres i august/september efterlyses video-
klip/smalfilm, gamle skolebøger/hæfter, ting 
lavet i håndarbejde, sløjd og billedkunst. 

Ligger I inde med noget sådant, vil vi sætte 
stor pris på at låne det i uge 37. 

Der kan aftales yderligere ved henvendelse til 
skolens kontor tlf. nr. 79 79 77 90.
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Hold dig opdateret med Budstikken fra 01. juli - 1. september 2013

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

J U l I

Uge 27 1. juli til 7. juli Noter
Mandag d. 01.07. Spejderlejr. Kl. 17.00 Hjarup Runners løbetur fra Mejeriet

Tirsdag d. 02.07. Spejderlejr

Onsdag d. 03.07. Spejderlejr

Torsdag d. 04.07. Spejderlejr

J U l I - a U g U S t

Uge 28-31 8. juli til 04. august Noter
Mandag d. 08.07. Kl. 17.00 Hjarup Runners løbetur fra Mejeriet

Mandag d. 15.07. Kl. 17.00 Hjarup Runners løbetur fra Mejeriet

Mandag d. 22.07. Kl. 17.00 Hjarup Runners løbetur fra Mejeriet

Mandag d. 29.07. Kl. 17.00 Hjarup Runners løbetur fra Mejeriet

a U g U S t

Uge 32 05. august til 11. august Noter
Mandag d. 05.08. Kl. 17.00 Hjarup Runners løbetur fra Mejeriet

Tirsdag d. 06.08.

Onsdag d. 07.08.

Torsdag d. 08.08. Kl. 8.00 Forbundsskolen 50 års jubilæum, morgensang/ morgenkaffe

Fredag d. 09.08. 50 års jubilæum´s reception på Forbundsskolen

lørdag d. 10.08. Kl. 8.30 fælles arbejdsdag på Mejeriet

Søndag d. 11.08.  

a U g U S t

Uge 33 12. august til 18. august Noter
Mandag d. 12.08. Kl. 17.00 Hjarup Runners løbetur fra Mejeriet

Tirsdag d. 13.08. Hjarup Runners deltager i DHL stafet

Onsdag d. 14.08. Kl. 19.00 Møde på Forbundsskolen omkring etablering af hal

Torsdag d. 15.08.

Fredag d. 16.08.  

lørdag d. 17.08.

Søndag d. 18.08.  

a U g U S t

Uge 34 19. august til 25. august Noter
Mandag d. 19.08. Kl. 17.00 Hjarup Runners løbetur fra Mejeriet

Tirsdag d. 20.08.

Onsdag d. 21.08.

Torsdag d. 22.08. Kl. 19.00 Sensommertur i Hjarup Syd. Deadline på Budstikken

Fredag d. 23.08. Kl. 18.00 Grillaften på Mejeriet

lørdag d. 24.08.

Søndag d. 25.08.  

a U g U S t

Uge 35 26. august til 01. september Noter
Mandag d. 26.08. Kl. 17.00 Hjarup Runners løbetur fra Mejeriet

Tirsdag d. 27.08.

Onsdag d. 28.08.

Torsdag d. 29.08.

Fredag d. 30.08.  

lørdag d. 31.08.

Søndag d. 01.09.  
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Nyt fra Hjarup

Grillaften 
fredag den 23. august kl. 18.00 på  
Mejeriet i Hjarup

Menuen er endnu ikke fastlagt, men der  
er garanti for en lækker grillmenu.
Læs mere på hjarup.dk om menu og til-
melding i starten af august måned.

Landsbyforeningen i 
Hjarup inviterer til 

Der kan rettes henvendelse til
•  Marisella Thomsen, Fløjbjergvej 55,  

Hjarup, mobil 3165 9224
•  Christina Duedahl Jensen,  

Hjarupgårdsvej 3, Hjarup,  
telefon 7559 4109, mobil 4091 0074

•  Else Marie Hansen, Hjarup Byvej 29,  
Hjarup, mobil 5098 2884

•  Jacob Stub, Hjarup Byvej 5,  
Hjarup, mobil 2971 5849

Hjertestarter  
tilkaldehold  
i Hjarup
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Af Budstikkens bestyrelse

Budstikken vil gerne sige Mange Tak til alle  
læsere, medlemmer, skribenter, annoncører,  
frivillige omdelere og samarbejdspartnere.

Vi håber, at I også fremover vil støtte vores lille 
blad med en annonce eller et medlemskab som 
danner grundlaget for bladets eksistens.

Vi ønsker alle en 
Glædelig Jul og et
Godt Nytår!

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  t i l  B e n t  P o u l s e n

p å  t l f . :  2 7 1 2  2 3 1 7  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

Kære borger/ 
foreninger i  
Skanderup og  
Hjarup og Gelballe

Af Lene Tonnesen

Har I nogle arrangementer, træninger, sto-
re begivenheder m.m. der er åben for lo-
kalsamfundet, vil vi meget gerne have det i 

Budstikkens 
kalender 
Som formand for Hjarup-spejderne og 
medlem af Budstikken kunne jeg rigtig 
godt tænke mig, at vi blev lidt bedre til 
at få vores arrangementer ind på Budstik-
kens kalender, så vi kan se, hvilke dage de 
forskellige foreninger har træninger, store 
begivenheder m.m.
 
Vi er et lille fælles lokal-samfund og det al-
lerbedste for os allesammen er samarbejde 
og oplysning. 
 
Det er til gavn for os alle, hvis vi ikke væl-
ger de samme datoer. 
 
Nogle ting er traditioner, som sommerfest 
2. weekend i juni, Julestue hos spejderne 
dagen før 1. søndag i advent, osv. osv. 
 
Men lad os få alle vores faste traditioner 
frem i lyset, for det er sikkert ikke alle, der 
kender dem. 
 
I kan maile datoer til mig, eller SMS til mig, 
det er også i orden at give mig en seddel 
med datoerne på. 
 
tonnes2300@gmail.com eller 2118 6417. 
 



Som et alternativ til vore sædvanlige stiture i Våd-
området arrangeres en tur mellem de tre søer, der 
er anlagt i Hjarup syd området i forbindelse med 
vådområdeprojektet i 2004. – Høsten er i hus, og 
vi vil færdes så skånsomt som muligt i naturen.

Turen er fastlagt til torsdag den 22. aug. kl. 19.00.

Vi starter turen ved Elisalund, hvor vi hører om 
stedets historie, og fortsætter til søerne såvel ved 
Elisalund som Grænseminde, der i den korte tid, 
der er gået siden dannelsen, er vokset godt til.
Undervejs vil vi høre om, hvordan dyrene har 
taget imod disse nye vandhuller og om, hvad der 
ellers rører sig i naturen netop nu.

Ved Fløjbjerg bæk bag Skovly vil Thomas Buhl 
fortælle om meningen med det gydegrus, der er 
lagt ud her.

Vi slutter turen ved sandfanget ved Søbjergvej, 
hvorfra der vil være mulighed for transport til-
bage til Elisalund.

Den medbragte kaffe nydes på et passende sted 
på turen.

På sådan en tur er fornuftigt fodtøj en god idé.

Alle er naturligvis velkomne.

Arrangører er Naturfredningsforeningen,  
Skovtrolden og Hjarup Landsbyforening.
 
Gerda Petersen.

Farveladen starter op igen fredag d. 6. september 
kl. 16.00 til 17.30 i Kirkeladen i Hjarup. 

Er du mellem 4 og 8 år så kom og vær med i 
Farveladen, 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 

Farveladen kl.16.00-17.30 holder åbent flg.  
fredage: 
6.9, 13.9, 20.9, 27.9, 4.10, 11.10, 25.10 Spis med 
Gud, 1.11, 8.11,15.11, 22.11, 29.11 og 6.12.

Hilsen Farveladens ledere

Har du spørgsmål, kan du kontakte 
Nina Friis tlf. nr.: 52 38 99 09
Mail: nina@enghoejgaard.com

Hvis du ønsker at blive konfirmeret i Hjarup 
Kirke og går i skole i KOlding, så send en 
mail til sognepræst Maria König og få mere 
information om forløbet.
mduk@km.dk/75594295

Sensommertur i 
Hjarup syd

Farveladen
for alle 4 - 8 årige

Konfirmation i 
Hjarup Kirke
d. 4. maj 2014

HOLD DIG ORIeNTeReT På:
· hjarup.dk ·skanderup.infoland.dk ·  

· shifsport.dk · vamdrup.dk ·  
· vamdrup-netavis.dk ·    
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Af Kirsten Rungholm

Vi bliver flere og flere, der 
løber hver mandag fra Mejeriet.  
Vi deler os som regel i 2 eller 3 
grupper, alt efter dagens løbe-
behov, tid og lyst.

Vi deltager i løbet af året i flere motionsløb, og det er altid hyggeligt at følges ad nogle stykker. Et af 
årets højdepunkter er Havbundsløbet, hvor der løbes (eller power-walkes) 11km fra Mandø og ind til V. 
Vedsted hen over havbunden. En helt unik løbetur i meget smuk natur og saltvand.

I august deltager vi, også traditionen tro, i DHL stafet i Odense hvor distancen er 5 km, og det er tilladt 
både at gå og løbe. Vi er allerede 2 hold (10 deltagere) tilmeldt, og er der flere interesserede, så melder 
vi et 3. hold til.

Find os både på facebook og hjarup.dk            Vi løber hver mandag kl. 17.00 – også alle sommerugerne!

Hjarup Runners løber hver 
mandag på 6. år

Havbundsløbet 4. juni 2003 hvor vi var 14 løbere afsted.

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

H O L D  D I G  O R I e N T e R e T  P å :

skanderup.infoland.dk
hjarup.dk · shifsport.dk

vamdrup-netavis.dk · vamdrup.dk



19

Onsdag den 8. maj var der dagplejedag i Kolding 
Kommune. I Hjarup havde vi valgt ”indianer” som 
tema.

I legestuen har vi, hver torsdag i forårshalvåret, 
forberedt dagen. Vi har malet indianerdragter, 
lavet pandebånd og øvet på indianersang.

Dagen startede med fælles morgenmad for børn 
og dagplejere, hvorefter børnene fik deres india-
nerdragter på, som de var rigtig stolte af. Der blev 

malet på ”totempæl”, sunget og øvet på dansen 
til opvisning for forældre og søskende, som kom 
til eftermid-dagskaffe og høvdingeboller.

Vi er rigtig glade for den store opbakning fra 
børn og forældre, der var med til at gøre dagen 
til en succesfuld oplevelse.

Dagplejerne i Hjarup
Hennie, Christina, Dorte, Liselotte og Charlotte

Af Liselotte Dejgaard

Det er efterhånden blevet en hyggelig og sjov tradition, at 
dagplejerne og børnene i Hjarup mødes en dag op til Sankt 
Hans for at tumle i halm og lave Heks til byens Sankt Hans bål.
Børnene har travlt med at fylde heksen ud med halm, nogen 
er lidt utrygge ved hende, andre synes hun er lidt fjollet.
Da heksen var blevet færdig, blev der tid til leg og tumlen i 
halmen – til stor fryd for de fleste.
I dagens anledning var der bagt fuldkorns pizzasnegle og  
pølsehorn, som blev spist med stor velbehag i halmen ...
Formiddagen flyver af sted, som skulle vi nå til Bloksbjerg.
Endnu en fantastisk formiddag med børnene var gået – og det 
samme gjorde det gode vejr. Middagsluren blev taget i silende 
regn og en smule torden i det fjerne.

Dagplejedag i Hjarup

Dagplejerne i Hjarup laver 
heks til Sankt Hans



En varm tak til alle hjælpere ved den store rengø-
ring af Mejeriet. Hvor er det en fornøjelse at have 
med at gøre. Alle er meget hjælpsomme og villige 
til at give en hånd med. Selv om de eventuelt skal 
noget et par timer senere, så stiller de med deres 
spande og klude og går i gang.

Vi starter gerne med morgenkaffe med hjemme-
bagte boller, som en frivillig har tilbudt at bage.
Senere sørger andre for en god frokost til os, og 
vi slutter af med en kop kaffe. Vores alderspræsi-
dent sørger – som sædvanligt – for, at gardinerne 
bliver vasket.

Hvor er det dejligt at se, at mændene ikke står 
tilbage for at gøre rent. Udenfor er der også gang 
i den, så der er altid plads til et par ekstra hænder

Rigtig mange tak til jer alle

Fra Mary og Anna
Men nu har du/I muligheden for at flytte 
ind i den tidligere uddeler-bolig på Hjarup 
Byvej 21 i Hjarup.

Her er masser af plads – 200 m2, fem sove-
rum og en have med store gamle træer og 
egen kartoffelkælder.

Beliggenheden er central, bussen holder for 
døren og naturen er kun få skridt borte.
Boligen emmer af hygge, atmosfære og 
historie og lejen er kr. 4950 om måneden 
ekskl. forbrug.

I øjeblikket er boligen under renovering 
og forventes at være klar til udlejning ca. 
15.7.13.

Lejer, som sætter pris på og er indstillet på 
at værne om det gamle hus, vil blive fore-
trukket.

Kontakt os på tlf. 2273 5041, hvis du er inte-
resseret i en fremvisning

Tak til alle hjælpere  
ved hovedrengøring  
af Mejeriet

Brugsuddeler i 
Hjarup behøver 
du ikke at være

20

Naboerne i vestbyen lavede en æresport til 
Dagmar og Hans datters bryllup lørdag den 
01.06.2013.
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Af Lene Tonnesen

En ting vi værner meget om ved Hjarup spejderne 
er gode traditioner. 

En tradition hos vores bævere er, at de inden 
sæsonen stopper er på gåtur, hvor de bliver sat af 
ved det gl. rensningsanlæg i Hjarup, og går ud til 
Paradis., og ”formanden” kommer traditionen tro 
med hjemmebagt kage og saftevand. De gik i år 
så videre til fugletårnet, da det var der, traktor og 
vogn holdt for at køre dem tilbage til spejderhu-
set. 

Vores ulve har fast forældre-besøg, hvor de 
forbereder nogle ting til deres forældre, og de 
får som præmie hvert sted nogle ting, der til sidst 
skal laves til en lagkage – på spejdermaner – uden 
brug af hjælpemidler. 

Vores trop spejdere havde venne-aften, hvor de 
måtte invitere en ven/veninde/kæreste med. En 
fantastisk god aften, hvor de lavede pandekager 
over bål.

Ovennævnte var bare lidt af vores traditioner. 

Jeg har som formand, der ikke har selv har været 
spejder, haft fornøjelsen af at stå post ved fugle-
tårnet den dag, troppen var på cykelløb i deres 
patruljer. Sikke nogle dejlige unge mennesker vi 
har, og sikke flot I kom cyklende, og jeg fik bl.a. 
lært at hilse på/af på spejder-maner. 

Årets sommerlejr foregår i år ved Tårn Trines Hus i 
Børkop. Der skal rejses til forskellige lande, og de 
ældste skal bl.a. på hike til voldene ved Fredericia 
og videre til en spejderhytte, hvor de skal over-
natte udenfor. 

I år tager alle børnene og 3 af lederne med tog 
derop, og skal herefter gå 3 km. til lejrpladsen. 
Vi glæder os rigtig meget til at komme af sted 
på lejr med 35 spejdere. Mere om sommerlejren i 
næste udgave. 

Støt Hjarup Spejderne når du handler i Super-
Brugsen i Vamdrup. Det løber indtil den 31. juli, 
så husk at støtte os med den røde polet hvis/når 
du handler i Super-Brugsen i Vamdrup. 

Vi mangler fortsat ledere, og selv om du kun kan 
til hverdag og ikke har mulighed for at komme 
med på lejre, må du stadig rigtig gerne melde 
dig. 

Jeg vil på alle Hjarup-spejdernes, lederes og 
bestyrelsens vegne gerne sige 1000 TAK til vores 
ulveleder Preben, der har valgt at stoppe efter 20 
år som ulveleder. Du har gjort rigtig meget for 
Hjarup spejderne, og sikke mange børn der har 
taget dolkebevis hos dig, og været ude at køre på 
slæde efter traktoren om vinteren. Alle ved også, 
at du altid sover i din hængekøje, når vi er på lejr. 
Tror ikke du har tal på, hvor mange børn du har 
haft gennem de 20 år, hvor du har været leder. 
Der er ingen tvivl om, at du vil blive savnet af 
både børn og voksne, og især de andre mandlige 
ledere. Du bliver nødt til fortsat at komme med 
på lejre, for ellers kan vi jo ikke få vores mastesejl 
sat op. 

Tusind tak for dit store frivillige arbejde Preben. 

Vi starter op hos Hjarup-spejderne igen i uge 35. 
Tak for en rigtig god spejdersæson, til både børn, 
forældre og ikke mindst vores trofaste spejderle-
dere. Vi glæder os til sommerlejren og herefter en 
god lang sommerferie.

Nyt fra Hjarup-spejderne
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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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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

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

Af Rebecca 5. klasse

Vi har været i Givskud ZOO og overnatte i Boma. 
Vi kom derop om søndagen og var på Safari-tur 
med bussen og var også ude på egen hånd og se 
nogle dyr. 
De 5 voksne (forældre) der var med, lavede mad 
over bål til os, mens vi spillede fodbold og slap-
pede af. Vi ”spillede” gæt og grimasser, som vi 
havde forberedt i skolen og spillede rundbold. Vi 
lavede skumfiduser og snobrød over bål. Vi sov i 
”giraf”, ”løve”, ”næsehorn”, det hed teltene. 
Næste dag fik vi morgenmad, og så kom Hanne 
K., vores klasselærer og var med resten af dagen. 
Vi var inde i løveområdet, hvor man normalt 
kører med bil inde. Vi så døde heste, som løverne 
havde spist af – det var klamt – Vi så fodspor og 
kradsemærker. Vi synes, det var helt ”spuki”, da 
vi havde kørt derinde dagen før, hvor vi havde 
set løverne spise hestene. Bagefter var vi inde i 

løvestaldene. Vi så nogle løver parre sig. En løve 
skal parres 100 gange, før de får en løveunge. Vi 
fik herefter 3 timer på egen hånd, inden vi skulle 
hjem. Nogle af os så ulvene blive fodret. Vi var 
hjemme ca. ved 14 tiden. 
Det var en rigtig god og dejlig tur. 

5. klasse på tur til Givskud



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
Suppleant: Ruth Lassen Jessen, Kastanie alle 47 tlf. 7559 4381

Har du ikke fået Budstikken? – ring straks til Alice Stub på tlf. 2971 5852 (eller en  
anden i bestyrelsen) så det kan blive bragt i orden hurtigst muligt. Bladet kan også  
læses på hjarup.dk og skanderup.infoland.dk

Mail-adresse – indlæg, billeder, artikler og datoer for arrangementer til kalenderen  
kan sendes på mail: budstikken2010@gmail.com

Medlemskab – Det koster kun kr. 100,- at være medlem af Budstikken og bladet  
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.

Oplag: Ca. 630 stk.
Opsætning: Lund&Mus Grafisk Design, Hjarupgårdsvej 4, 6580 Vamdrup, mobil 2425 2266
Trykkeri: InPrint, Kolding
Deadlines i 2013: 22. august – 24. oktober – 16. december

Kontingent 2013 /2014
Det koster kun 100 kr!!!

Du kan indbetale til
➜ Giro 60001995
➜ Danske Bank konto 1551 60001995 eller
➜ Sydbank konto 7040 1532364
➜  Til kasserer Bodil Høeg i en kuvert i postkassen på  

Hjarupgårdsvej 5 i Hjarup

HUSK tydelig angivelse af navn og adresse.

Mange tak for din støtte 
Forsidefoto: 

Ny sti i Skanderup er 
blevet indviet


