
•  And på spil 4. november

•  Kom til foredrag om kost og motion 18. november 

•  Juletræstænding i Skanderup og Hjarup

•  NYT – Landsby Cafe i Skanderup
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nyt fra Hjarup

Af Kirsten Rungholm

gratis personlig løbetræningsprogram ved 
Multirunner.dk
Alle medlemmer af Hjarup Runners tilbydes en 
gratis løbetræningsplan ved Multirunner – se 
mere her: http://www.multirunner.dk/
Få en helt specifi k og personlig træningsplan 
frem imod din valgte målsætning. Send en mail 
til kisser@dat.dk hvis du er interesseret.

nyt tiltag - Trailløb ved løverodde
Jan Hauschildt og Finn Thomsen har startet 
Hjarup Runners Trail løb op, da de har fået en 
del kontakter rundt om i andre forskellige Trail 
løbeklubber, så som Kolding Trail og Horsens All 
Runners 
Hjarup Runners Trail løb har deres faste dag hver 
søndag kl. 10.30 fra Løveodde Strand, hvor alle 
er velkommen til at prøve at være med til en 
Trailtur i Stenderup skovene. Der er ruter på 5, 8, 
12 og 20 km i et smukt kuperet terræn. 
Find os også på Facebook siden Hjarup Runners 
Trail Løb, og hold øje med nyheder, løb og tids-
punkter. Fælles kørsel kan også arrangeres

Foredrag om kost og motion 
Mandag d. 18. november 2013 fra 17.00 til 19.00 
på Forbundsskolen (– se også andet indlæg her i 
bladet.)
Sæt x i kalenderen, SHIF, DGI og Hjarup runners 
i forening indbyder til dette foredrag. Kom og 
bliv inspireret og få ny viden. Oplægget hol-
des af Jette Lauersen som er kandidat i Idræt 
og sundhed, der vil blive lejlighed til at stille 
spørgsmål. Foredraget henvender sig til unge og 
voksne.

nytårsløbet i Hjarup 
Afvikles lørdag d. 28. december 2013, kl. 14.00 
fra Mejeriet
Sæt x i kalenderen! Kom og vær med til vores 
traditionsrige sociale løbe- og gåtur i skoven. Vi 
slutter af med champagne og kransekage samt 
boller og saft på Mejeriet. En hyggelig tur for 
hele familien. Deltag i løbe-sko, trave-sko, løbe-
hjul, cykel, babyjogger, snesko, ski, til hest eller i 
barnevogn.

nyt fra Hjarup Runnersnyt fra Hjarup Runners
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I Farveladen laver vi mange spændende ting. Vi 
producerer mange fi ne kreativiteter, bager kager 
og bolle, laver bolsjer og leger på fuld tryk både 
ude og inde. 
Vi er også rigtig glade for at synge. 
Sigurd, der fortæller bibelhistorier, er vi stor 
fan af, og vi var så heldige at høre og se ham 
og Snapper live i Arena Syd. Det var en kæmpe 
oplevelse. 

Hvis du er blevet interesseret og mellem 4 og 10 
år, kan du møde op fredag kl. 16.00 i Kirkeladen. 
Vi er mellem 15 og 25 friske drenge og piger hver 
gang. 

Er du voksen, og gerne vil give en hånd med, er 
du også meget velkommen. Vi mangler leder-
kræfter.

Vi håber at se dig.

Med venlig hilsen 
Farveladen, Hjarup Kirkes 
børneklub
Kontaktperson Nina Krabbe 
Friis tlf. 52 38 99 09

 oktober-december 2013
 Fredage kl. 16.00-17.30
  

25. oktober  Spis med gud
Børnene møder i Farveladen 
kl. 16.00, hvor vi forbereder 
spisningen.
Forældre og andre, der har 
lyst til at være med, kom-
mer til kirken kl. 17.00, hvor 
der afholdes gudstjeneste. 
Efter den korte gudstjene-
ste er alle velkomne til at 
spise med i Kirkeladen. 
Det koster 20 kr. pr. person.

  

1. november  Engleproduktion og jule-
klip.

  

8. november  Engleproduktion og jule-
klip.

  

15. november  Vi laver julegaver. Det er 
meget hemmeligt.
Vi øver sange til 1. søndag i 
advent..

  

22. november  Vi laver fortsat julegaver 
– og det er stadig meget 
hemmeligt.
Vi øver sange til 1. søndag i 
advent.

  

29. november  Julegaveindpakning.
Vi øver sange til 1. søndag i 
advent.
Forældrecafé
Alle forældre er meget 
velkomne til at nyde en kop 
kaffe og en snak i køkkenet.

  

1. december  1. Søndag i advent kl. 14.00
Farveladebørnene deltager 
med et lille optrin. Vi håber, 
der kommer rigtig mange 
Farveladebørn i kirke.

  

6. december  juleafslutning. 
Vi bager pebernødder. 
Forældrene er velkomne til 
at komme og spise risen-
grød kl. 17.30

livet i 
Farveladen

program for Farveladen 

Med venlig hilsen 
Farveladen, Hjarup Kirkes 
børneklub
Kontaktperson Nina Krabbe 
Friis tlf. 52 38 99 09

Livet i Farveladen

Farveladen kom og se, 

Ja, vi har en god idé,

Hop og spring og hiv og sving,

Der skal ske en masse ting.

Gud er allerbedste ven, 

Hvor du end dig vender hen. 

Gud er bare super sej,

Han vil altid elske dig.

FARVELADEN er for alle 

Jens og Liv og Søs og Kalle
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Af Else Marie Wind-Friis

Mandag, den 4. oktober havde cafe’en besøg af 
en tidligere Hjarupborger, Lene Andreassen, der 
meget underholdende fortalte om sin tid som 
Karolinepige i både Danmark, Tyskland og USA.

Lene startede med at fortælle om sin barndom i 
Suldrup i Nordjylland. Hun havde egentlig be-
stemt, at hun ville være sygeplejerske, og kom der-
for, som det dengang var obligatorisk, ”i huset”.
Den huslige plads var hos en overlægefamilie, 
og dengang tiltalte man herskabet med De. 
Lene kom dog engang – i begejstring over nogle 
fl otte rejer, der skulle serveres til middagen – til 
at sige Du til fruen, hvilket resulterede med et 
smask af en våd karklud lige i synet.

Malerlærling
Da Lenes bedstefar døde, fandt hun ud af, at sy-
geplejerske, det skal hun alligevel ikke være, det 
var alt for koldt og upersonligt på et hospital, 
så hun kom i stedet i malerlære. Det var i 1963, 
og som Lene sagde: ”Det var ikke normalt med 
kvindelige malerlærlinge dengang”, så hun var 
blandt de første af slagsen.

I 1972 så hun, at Mejerikontoret søgte Karoli-
nepiger. Siden 1961 havde man brugt hushold-
ningslærerinder, men de var ikke så gode til at 
sælge, så noget andet skulle til.
Der var 145 ansøgere, og der skulle kun bruges 
45, men Lene var en af de heldige.

vivi Bak tysk
Karolinepigerne begyndte i Århus, hvor der var 
demo af samtlige, der lavede ost.
En chefstewardesse underviste dem i god op-
førsel, omgangstone, stil, tøj (aldrig privat i 
uniform) og viste dem, hvordan man gik ud og 
ind ad en dør samt meget meget andet. Derefter 
skulle de til Tyskland, hvor ansættelsen kun var 
et år ad gangen. Grunden var den, at pigerne 
ikke måtte blive perfekte i det tyske sprog, de 
skulle tale ”Vivi Bak tysk”.

Lene kom til sydtyskland nærmere betegnet 
Stuttgart, og her var de 8 piger, som den dag 
i dag mødes den sidste weekend i september, 
hvert andet år. Det har de gjort siden 1975.

I 1972 var Lene på Grüne Woche i Berlin, hvor 
der i løbet af 5 dage blev solgt 2 tons ost plus 
smør.

usa-hjarup
Senere kom Lene til Californien, hvor der kom 
3½ million til smagsprøver i Dallas. Lene optråd-
te også i direkte TV derovre, men amerikanerne 
var ikke de store aftagere, de ville ikke købe, 
hvis prisen var over 1 dollar.
I USA mødte Lene også Claus, som hun senere 
blev gift med.

Indenfor malergerningen havde Lene læst vi-
dere. Da hun kom hjem fra USA blev hun ansat 
som teknisk konsulent i Ålborg, fl yttede derefter 
til København, og senere til Gori i Kolding, og 
hvor de uden at vide det, bosatte sig i Karolines 
Hus i Hjarup.

Cafe eftermiddag

næste cafe dage
Næste cafe er mandag, den 4. november, 
hvor Johan Helms kommer og fortæller, og 
mandag, den 2. december læser Inger Neu-
märker julehistorie og vi spiller pakkespil, så 
husk at tage en lille pakke eller to med.

Mandag, den 6. januar 2014 kommer Hans 
Rømer og fortsætter sin beretning om ”50 
år på stikkerne”. Hvor focus mest vil være på 
”Vestre Jazzværk”.

Vel mødt til nogle gode eftermiddage.

Else-Marie Wind-Friis
”Cafegruppen”
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Landsbyforeningen i Hjarup inviterer til
det årlige andespil
  
Mandag den 4. november 

kl. 19.00 på Mejeriet, Hjarup Byvej 18 i 
Hjarup.

Der spilles om mange fl otte ænder, og i 
pausen vil der være amerikansk lotteri med 
mange fl otte præmier.

Dørene åbnes kl. 18.00

Vel mødt!

1. søndag i advent:
Søndag den 1. december kl. 14.00

til Gudstjeneste i Hjarup Kirke, hvor bl.a. Farve-
ladens børn optræder.

Kl. ca. 15.00 er der juletræstænding og vi danser 
rundt om juletræet og synger julen ind  på Torvet 
ved Værestedet.

Herefter er der julehygge med kaffe/sodavand 
og æbleskiver og godteposer på Mejeriet.

Vi glæder os til at se jer!

Mvh. Landsbyforeningen i Hjarup

andespil i Hjarup
kom til 

Julehygge
i Hjarup

Stor tak til vore hovedsponsorer:

• Vamdrup VVS v/Kaj Hjort – 5 ænder
• Arne Flugt Sørensen – 2 ænder
• Alpedalens VVS – 2 ænder
• Sponsor Vision – 2 ænder
• Lund & Mus Grafi sk Design – 2 ænder
• Hjarup Maskinfabrik – 3 ænder
• Vognmand Visti Christensen – 3 ænder
• Suzuki Vejen – 3 ænder
• Agroland – 3 ænder
• Jens Holdt – 3 ænder
• Kim Pallesen Byg – 2 ænder
• Mads Blok Nielsen – 2 ænder
• Salon Jette – gavekort 250 kr.
• Tonnesen Herretøj – gavekort 250 kr.

nytårstur på islandsk hest

Søndag d. 29. december rider Islænderklub-
ben "Gandur" igen i år nytårstur i Fovslet 
Skov med afgang kl. 13 fra Hjarup Gl. Skole. 
Der kommer heste med masser af hår og i 
mange farver – alle er velkomne til at komme 
og "klappe" og se. 
Mere infromation på www.gandur.dk.
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Af Mette Løvbom, formand for 
Landsbyforeningen i Hjarup

En af Landsbyforeningens berettigelser og 
primære rolle i lokalsamfundet i Hjarup er bl.a. 
udvikling af oplevelser og kultur for borgerne. 
At skabe rum for fællesskab og samle borgerne 
til kulturelle tiltag og sociale arrangementer 
i landsbyen er noget af det, der ligger højest 
på vores dagsorden. Og det er noget af det, vi 
også bruger fl est kræfter på i det daglige. I 2012 
blev der afholdt over 10 arrangementer i Hja-
rup – lige fra Skt. Hans, Fastelavn til foredrag, 
1. advent, Andespil og en række forskellige Spis 
Sammen aftener. Tilslutning til arrangementerne 
i 2012 var fantastisk, vi kunne gennemføre alle 
arrangementer med mere eller mindre overskud 
på kontoen. 

I år har udviklingen taget lidt en anden drejning. 
Sidst har vi måtte afl yse en længe planlagt 80’er 
fest med kun 6 tilmeldinger, og til den seneste 
fællesspisning – den traditionelle Grillaften - 
måtte vi også afl yse med blot 38 tilmeldte (og 
med 90 pladser). En gennemførelse af Grillaften 
ville generere et større underskud, og det kan vi 
ikke som ansvarlig bestyrelse stå model til. 

Vi er bevidste om, at nogle tiltag og typer af 
kulturelle tilbud er mere populære end andre. 
Vi er også realistiske omkring at værne om de 
traditionelle og lidt mere historiske tiltag i byen, 
mens vi på den anden side også gerne vil give 
plads til fornyelse. Det er nu engang i gennem 
fornyelse, drivkraft og energi skal fi ndes internt i 
en bestyrelse. Og det er igennem udvikling, man 
formår at prøve kræfter med kulturen. Men en 
kultur kan kun leve, hvis man i fællesskab bakker 
op omkring den. En kultur kan ikke bæres af en 
bestyrelse alene, det har jeg i hvert fald ikke set 
ske andre steder. Det er kun jer borgere, der kan 
beslutte, om der aktivt skal bakkes op omkring 

de tiltag og tilbud, bestyrelsen og andre 
frivillige hænder tilbyder gennem året. 
Vi i bestyrelsen er meget lydhøre og åbne 
for ændringer og nye tiltag – vores dør 
er åben, og vi har store ører! Sid-
der du inde med ideer eller blot 
tanker omkring det arbejde, vi 
lægger for dagen, eller har du 
visionære ideer til bestyrel-
sens arbejde, hører vi meget 
gerne fra dig. 

Med ønske om en fortsat 
blomstrende kultur i Hjarup.

kultur er man 
fælles om

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



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

Hold dig oRiEnTERET pÅ:

· hjarup.dk ·skanderup.infoland.dk · 

· shifsport.dk · vamdrup.dk · 

· vamdrup-netavis.dk ·Julestue
Hjarup-spejderne 
holder traditionen 
tro julestue

 
lørdag d. 30 nov.  kl. 10 – 14 i Hjarup 

Spejderhus.   
♥  Julemanden kommer kl. 11.  
♥  Der kan købes værtinde-

gaver, julegaver, kalender-
gaver, knas,adventskranse, 
juledekorationer, gran, 
æbleskriver, olieboller, ris a 
la mande. 

♥  Der vil i år også være mu-
lighed for at købe pizza-
snegle og pølsehorn. 

♥ Der er Tom-
bola og ameri-

kansk lotteri.
♥ Der er spejder-

aktiviteter i teltet.
♥ Der kan des-

uden købes frossen 
småkagedej.
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nyt fra Skanderup
 /gelballe

Af Hans Erik Mogensen

Nu har vi gang i den nye Landsby Cafe i Skande-
rup på Skanderup Ny Friskole. 
D. 24.9. var der 10 personer der kom til kaffe og 
en snak. Der bliver nu en gang om måneden en 
eftermiddag hvor der er fællessang og der er 
planer om at igangsætte en madlavnings dag.

Der er indtil videre nu  Landsby Cafe kl. 10 hver 
tirsdag. Kom og vær med, det er tydeligt der er 
et socialt behov, så vi venter blot på at DU også 
kommer og har ideer til noget der er behov for.

landsby Cafe Skanderup er i gang



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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Af Ane Larsen

Igen kunne Skanderup Landsbyforening samle 
glade og festklædte borgere fra Gelballe og 
Skanderup til en sjov og danseglad aften på 
Skanderup Hjarup Forbundskole.

Med over 90 deltagere kunne Skanderup lands-
bybestyrelse glæde sig over den store tilslutning 
til årets efterårsfest. Til mændenes store tilfreds-
stillelse stod menuen på fantastisk, veltilberedt 
og velsmagende flæskesteg, samt oksekød, brun 
sovs og kartofler. Til kvinderne var der også 3 
lækre salater, så bedre festmiddag kunne man 
ikke få, især da den sluttede med en super isdes-
sert.

Midt under middagen dukkede der pludselig en 
mærkelig mandsperson op. Han var iført kasket 
og gummistøvler og så lettere beruset ud. Det 
virkede som om han var gået forkert, men han 
påstod at Skanderups landsbyformand, Birgitte 
Kragh havde inviteret ham. Bassegasser ( Niels 
Chr. Nielsen) kaldte han sig. Han var landmand, 
og det var ikke det, han ikke kunne fortælle om 
sin kone og trængslerne med hende. Det var 
glimrende underholdning, og gæsterne morede 
sig kosteligt.

EFTERÅRSFEST
i Skanderup atter en succes

Senere trådte de lokale og velkendte komiker-
par, Leif og Poul (Ivan Baltersen og Jacob Malm-
vig) atter til. 

Denne gang viste de film nr. 3, hvor de på vanlig 
vis tog store og små nyheder op på deres humo-
ristiske og sjove måde. 

Snakken gik derefter atter lystigt og turen op til 
baren blev efterhånden hyppigere da Slush Icen 
trak. 

Endelig kom de længeventede musikere, Claus 
og Morten på scenen, og hurtigt var dansegulvet 
fyldt og der blev danset lystigt til langt ud på 
natten. Der var vist ikke 
nogen, der havde pro-
blemer med at holde 
på varmen den aften.

Festen sluttede med 
Røde pølser og brød, 
og folk gik glade og 
trætte hjem efter 
endnu en vellykket 
efterårsfest.



Hold dig opdateret med Budstikken fra 28. oktober til 5. januar 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

uge 44 28. oktober til 3. november noter
Mandag d. 28.10. Kl. 17.00 Hjarup Runners Løbetur fra Mejeriet

Tirsdag d. 29.10. Kl. 10 Landsby Cafe på Skanderup Ny Friskole 

Onsdag d. 30.10. Kl. 9.30 Åbent Værested i Hjarup

Torsdag d. 31.10.

Fredag d. 01.11. Kl. 16.00-17.30 Farveladen i Kirkeladen i Hjarup.

Lørdag d. 02.11. Kl. 9.00 Indefodbold piger - opstart

Søndag d. 03.11. Kl. 10.30 fra Løverodde - Trail tur med Hjarup Runners

uge 45 4. november til 10. november noter
Mandag d. 04.11. Kl. 14.00-16.00 Café-eftermiddag i Hjarup Mejeri  

Kl. 17.00 Hjarup Runners Løbetur fra Mejeriet 
Kl. 19.00 Andespil i Hjarup Mejeri

Tirsdag d. 05.11. Kl. 10 Landsby Cafe på Skanderup Ny Friskole 

Onsdag d. 06.11. Kl. 9.30 Åbent Værested i Hjarup

Torsdag d. 07.11.

Fredag d. 08.11. Kl. 16.00-17.30 Farveladen i Kirkeladen i Hjarup

Lørdag d. 09.11.

Søndag d. 10.11. Kl. 10.30 fra Løverodde - Trail tur med Hjarup Runners

uge 46 11. november til 17. november noter
Mandag d. 11.11. Kl. 17.00 Hjarup Runners Løbetur fra Mejeriet
Tirsdag d. 12.11. Kl. 10 Landsby Cafe på Skanderup Ny Friskole 
Onsdag d. 13.11. Kl. 9.30 Åbent Værested i Hjarup

Torsdag d. 14.11.

Fredag d. 15.11. Kl. 16.00-17.30 Farveladen i Kirkeladen i Hjarup
Lørdag d. 16.11.
Søndag d. 17.11. Kl. 10.30 fra Løverodde - Trail tur med Hjarup Runners

uge 47 18. november til 24. november noter
Mandag d. 18.11. Kl. 17.00-19.00 Hjarup Runners: Foredrag om kost og motion på 

Forbundsskolen
Tirsdag d. 19.11. Kl. 10 Landsby Cafe på Skanderup Ny Friskole 

Onsdag d. 20.11. Kl. 9.30 Åbent Værested i Hjarup

Torsdag d. 21.11.

Fredag d. 22.11. Kl. 16.00-17.30 Farveladen i Kirkeladen i Hjarup

Lørdag d. 23.11.

Søndag d. 24.11. Kl. 10.30 fra Løverodde - Trail tur med Hjarup Runners

uge 48 25. november til 1. december noter
Mandag d. 25.11. Kl. 17.00 Hjarup Runners Løbetur fra Mejeriet

Tirsdag d. 26.11. Kl. 10 Landsby Cafe på Skanderup Ny Friskole 

Onsdag d. 27.11. Kl. 9.30 Åbent Værested i Hjarup

Torsdag d. 28.11.

Fredag d. 29.11. Kl. 16 Juletræstænding i Skanderup 
Kl. 16.00-17.30 Farveladen i Kirkeladen i Hjarup

Lørdag d. 30.11. Kl. 10.00-14.00 Julestue i Hjarup Spejderhus

Søndag d. 01.12. Kl. 10.30 fra Løverodde - Trail tur med Hjarup Runners  
Kl. 14.00 Julegudstjeneste og juletræstænding i Hjarup

12



Hold dig opdateret med Budstikken fra 28. oktober til 5. januar 2013

uge 49 02. december til 08. december noter
Mandag d. 02.12. Kl. 14.00-16.00 Café-eftermiddag i Hjarup Mejeri  

Kl. 17.00 Hjarup Runners Løbetur fra Mejeriet

Tirsdag d. 03.12. Kl. 10 Landsby Cafe på Skanderup Ny Friskole 

Onsdag d. 04.12. Kl. 9.30 Åbent Værested i Hjarup

Torsdag d. 05.12.

Fredag d. 06.12. Kl. 16.00-17.30 Farveladen i Kirkeladen i Hjarup – Juleafslutning

Lørdag d. 07.12.

Søndag d. 08.12. Kl. 10.30 fra Løverodde - Trail tur med Hjarup Runners

uge 50 09. december til 15. december noter
Mandag d. 09.12. Kl. 14.00-16.00 Café-eftermiddag i Hjarup Mejeri  

Kl. 17.00 Hjarup Runners Løbetur fra Mejeriet
Tirsdag d. 10.12. Kl. 10 Landsby Cafe på Skanderup Ny Friskole 

Onsdag d. 11.12. Kl. 9.30 Åbent Værested i Hjarup

Torsdag d. 12.12. Deadline på Budstikken

Fredag d. 13.12.

Lørdag d. 14.12.

Søndag d. 15.12. Kl. 10.30 fra Løverodde - Trail tur med Hjarup Runners

uge 51 16. december til 22. december noter
Mandag d. 16.12. Kl. 17.00 Hjarup Runners Løbetur fra Mejeriet
Tirsdag d. 17.12. Kl. 10 Landsby Cafe på Skanderup Ny Friskole 
Onsdag d. 18.12. Kl. 9.30 Åbent Værested i Hjarup

Torsdag d. 19.12.

Fredag d. 20.12.

Lørdag d. 21.12.
Søndag d. 22.12. Kl. 10.30 fra Løverodde - Trail tur med Hjarup Runners

uge 52 23. december til 29. december noter
Mandag d. 23.12. Kl. 17.00 Hjarup Runners Løbetur fra Mejeriet

Tirsdag d. 24.12.

Onsdag d. 25.12.

Torsdag d. 26.12.

Fredag d. 27.12.

Lørdag d. 28.12. Kl. 14.00 Nytårsløbet i Hjarup fra Mejeriet

Søndag d. 29.12. Kl. 10.30 fra Løverodde - Trail tur med Hjarup Runners 
kl. 13.00 Nytårstur på Islandsk hest fra Hjarup Gl. skole

uge 1 30. december til 5. januar noter
Mandag d. 30.12. Kl. 17.00 Hjarup Runners Løbetur fra Mejeriet

Tirsdag d. 31.12.

Onsdag d. 01.01.

Torsdag d. 02.01.

Fredag d. 03.01.

Lørdag d. 04.01.

Søndag d. 05.01. Kl. 10.30 fra Løverodde - Trail tur med Hjarup Runners
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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

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

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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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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Skanderup ny Friskole
Friskolen har nu med udlejning af de 2 lærerbo-
liger, gymnastiksalen og et klasseværelse sikret 
skolen en rigtig god økonomi i lang tid frem-
over. 

Samtidig er der stadig plads til at drive skole. Så-
ledes er der indskrivning af nye elever pr. 1. dec. 
Andre aktiviteter på skolen er omtalt andet steds 
i Budstikken ved Hans Erik Mogensen.

Gymnastiksalen er fortsat til udlejning i forb. m. 
fester. Se skolens hjemmeside på www.skande-
rupnyfriskole.dk Henvendelse Aase Sørensen bil 
42 96 90 93

Fmd. Laust Bøgesvang
Bil 40 50 80 88
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Af Birgitte Kragh

Vi er netop gået over til vintertid, men borgerne 
i Gelballe har allerede forberedt et smukt forår.
Der blev d. 26.10. plantet tusindvis af forårsløg 
i Gelballe, for at gøre byen smukkere og for at 
markere byen bedre for gennemkørende tra-
fi k. Initiativet om forskønnelse af Gelballe er 
kommet fra Patricia Williams og Jørn Hørlyck, 
som bor i byen, og de har mange gode idéer til 
forskønnelse med løg og planter krydret med 
frivillige og hyggelige arbejdstimer fra borgerne 
i Gelballe. 

Det er et super godt initiativ, som Skanderup 
Landsbyforening hellere end gerne støtter. 
Derfor har Landsbyforeningen i Skanderup søgt 
Kolding kommune om forårsløg. Det er blevet 

bevilget. Løgene er kommet fra Kommunen og 
arbejdskraften er leveret af borgerne i Gelballe. 
Det er samarbejde på tværs, når det er bedst, og 
det sætter vi stor pris på. Det skaber merværdi 
for alle. Vi glæder os nu til, at se det smukke 
resultat til foråret.

 plantedag i gelballe



18

Af Lene Tonnesen
 
Der er 3 lokale  
drenge fra Skan-
derup Hjarup 
forbundsskole, 
der spiller i Vejen 
Garden. Christof-
fer Tonnesen, og 
Mathias og Lukas 
Malmvig. Christof-
fer og Mathias er i 
uniform, og Lukas 
er aspirant endnu, 
han har ikke været 
med så længe. 
 
Christoffer spil-
ler signalhorn og 
Tuba og Malmvig-
brødrene trommer. 
 
Billedet her er fra 
Mathias’ første 

"udrykning" i Uniform til loppemarked, og her 
spillede fanfare-korpset selv. 
 
Vejen garden er en drengegarde. De træner hver 
onsdag. Det er med fornøjelse, at vi skiftes til at 
køre til Vejen garden med 3 musikglade drenge i 
bilen. 
 
Mange af deres klassekammerater har spurgt, 
hvad er Vejen Garden? hvordan ser det ud, når de 
er ude at spille. 
 
Jeg kan fortælle, at til juletræstænding i Vam-
drup søndag den 24. november. kl. 16.00 skal 
Vejen Garden spille, så her har I mulighed for at 
komme og høre Vejen Garden spille og opleve 
vores lokale Vejen Garde drenge.

Denne sæson er nu afsluttet. Det har været en 
fin sæson med mange kampe for både piger 
og drenge fra U5, U13 og U16 + herrerne. Vi vil 
gerne sige mange tak for hjælpen til de, som har 
hjulpet til med at dømme kampe, forældre og 
andre, der har givet en hånd med. Det hjælper, 
når der er mange, der yder en ekstra indsats. Vi 
glæder os til en spændende sæson i 2014. 

Med sportslig hilsen
SHIF. Fodbold

Af Mogens Tersbøl

Hårdt efterår.  De kære piger var blevet til-
meldt en noget hård pulje. Det gav meget 
modstand,men det lærer man vel også af.
Vi startede ud med nogle store øretæver, 
men blev stærkere og leverede flot fodbold-
spil og begyndte også at score mål. Lige ved og 
næsten. Tøserne skal have stor ros for deres vilje, 
og et total stærkt sammenhold, det kommer man 
langt med. Man kan sige meget, men overgive sig 
- det gør de aldrig, og det skal nævnes, at de er 
seje og smukke .
Holdet består af Rebecca, Emma, Anne Sofie, 
Signe, Anne, Kathrine, Mathilde, Sara, Lisbeth, 
Camilla og Ditte.
Tak for endnu en super-sæson. Glæder mig til at 
se jer til indefodbold lørdag 2-11 kl. 9.00 -10 00 
og ja... det er Klokken 9.00.

Stor tak til forældre for kørsel, vask og altid god 
opbakning.  HUSK 7X17 = 119

Hilsen jeres træner 

lokale  
musikanter i 
vejen garden

Fodbold- 
udvalget siger 
tak for i år

Fodboldnyt  
– u13 piger
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Af Lene Tonnesen

Vi er kommet godt i gang med den nye spejder-
sæson. Vi er omk. 60 spejdere. 
Vores bævere er i fuld gang med at lære noget 
om fugle. 
Vi har deltaget i Skamlingbankens distriktstur-
neringer – både med vores Junior og Senior og 
Bævere og Ulve. 

Vores Junior vandt som omtalt på Hjarup DK og 
i Vamdrup ugeavis distrikts-turneringen, vores 
ulve fi k en 3. plads, og vores senior en 3. plads. 
RIGTIG FLOT. 
Vi havde en god dag i Marielundskoven med 
godt vejr og godt humør. 
Vi tog en del billeder bl.a. dette fjolle billede af 
alle vores bævere, ulve og ledere, der var med 
på dagen. Superskønt at være Hjarup-spejder. 

Lørdag den 26. okt. deltager vores junior/trop og 
senior i ”sæbekasse Rally” i Kolding for spejdere. 
Det er nogle superfl otte biler, de har fået lavet, 
og de 2 team er ”Volvo B 18” og ”Olsen Ban-
den”. 
Spejderne har fået at vide, at der ikke er noget 
der hedder, vi deltager for sjov, nej, vi deltager 
for at vinde. 

Mark har sørget for at sæbekassebilerne selvføl-
gelig har roter-blink på � (vi er jo fra landet) 

Vi har været så heldige at få 3 nye ledere. Anja 
Kjeld til bæverne, Stiig Nygård til Ulvene, og 
Mark 
(tilfl ytter i Hjarup) til junior og troppen. De er 
faldet godt til i gruppen, og spejderne er super-
glade for dem. 

Vi har fuld gang i forberedelserne til vores årlige 
julestue, men vi kunne godt bruge noget hjælp:

Sidder der nogle kreative sjæle, der kunne 
bidrage med nogle salgbare ting til spejdernes 
nissebod, vil vi være meget taknemmelige. I kan 
kontakte: Lise Lotte på tlf. 2084 8955 eller Lone 
V. 2485 6255. 

Vores gamle halmhytte er nu pillet ned, og byg-
getilladelsen er nu endelig kommet, så nu venter 
vi bare på, at vejret bliver, så vi kan få den byg-
get. Om ikke andet har vi noget at glæde os til i 
2014. 

På gensyn til julestuen lørdag den 1. December.

nyt fra Hjarup-spejderne



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

Kolding Landsbyforum er en sammenslutning af 
de 20 landsbyer, der ligger i Kolding Kommune. 
Kommunen tildeler Landsbyerne med en pulje 
penge hvert år, som de respektive landsbyer kan 
søge af, således for Skanderups vedkommende en 
ny sti med belysning hen over Efterskolens park-
anlæg og nybeplantning af træer i Skanderup og 
blomsterløg i Gelballe.

Derudover samarbejdes om en fælles hjemme-
side, www.infoland.dk,. Alle 20 landsbyer har der-
for adgang til hinandens hjemmesider og store 
dele af Kolding Kommunes administration. Man 
har selv mulighed for at lægge stof ind på siden. I 
Skanderup/Gelballe er det Hans Chr.Rask og Rune 
Peidersen, som er ”administratorer”.

Samarbejdet omfatter også stianlæg, så landsby-
erne på sigt kommer til at hænge sammen. Man 

kan via stier/små veje, når det hele er udbygget, 
komme fra Nagbøl i vest til Løvodde i øst og fra 
Aller i syd til Viuf i nord.

Ligeledes er der indgået aftale mellem Kommu-
nen og Landsbyforum om snerydning på de små 
veje, som ikke ryddes af kommunen. Aftalen går 
ud på , at rydningen ryddes af en lokal entrepre-
nør/landmand, men betales af kommunen. Hver 
landsby har hver sin ”snefoged”, som administre-
rer rydningen morgen og aften ud fra fi losofi en 
om, at alle skal kunne komme på arbejde og hjem 
fra arbejde.

Landsbypedeller er et nyt område. Landsbyerne 
har et ønske om, at Kommunen betaler og Lands-
byen bestemmer arbejdets art – dog i samråd 
med Kommunen og Fagforeningen.

Ideen er i sin vorden, og vi vil kigge Tønder Kom-
mune, der har indført ordningen, over skulderen.

nyt fra kolding landsby Forum (klF)
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inpRinT i kolding trykker 

Budstikken

 tlf.nr.: 7550 3131

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



Af Lene Brandt

Forbundsskolen har nu fejret sit 50-års jubilæum.

Den 8.august samledes rigtig mange forældre, 
børn, ansatte nuværende som tidligere og andre 
interesserede ved flagstangen. Vejret var ikke 
med os, og paraplyer og regntøj blev derfor 
brugt i stor stil. Efterfølgende var der morgen-
kaffe for de voksne. Der var et rigtig flot frem-
møde, og vi sad godt og vel 100 mennesker i 
skolens aula og nød kaffen. Senere samme dag 
blev der serveret is til alle børnene. 

Den 9.august var der igen dækket op i skolens 
aula, nu til reception for indbudte gæster. Sko-
len fik rigtig mange flotte gaver. Skolen havde 
ønsket sig pengegaver til elevrådet. Dette ønske 
havde mange valgt at efterkomme, og elevrå-
det vil sammen finde ud af, hvad pengene skal 
bruges til.

Den 13.august tog almenområdet og H-I-K klas-
serne til Legoland. Det blev en rigtig dejlig dag, 
hvor børnene fik prøvet mange af forlystelserne. 
Madpakkerne blev for de flestes vedkommende 
indtaget i området med pingvinerne. Området 
er overdækket, så vi kunne sidde i læ for regn og 
blæst.

I Uge 37 var den almindelige undervisning tilsi-
desat for at give plads til en emneuge. Eleverne 
arbejdede i forskellige værksteder. Der var 
mad-værkstedet, musik/bevægelses-værkstedet, 
planche-værkstedet og mode/diverse værk-
stedet. Rigtig mange fra lokalområdet havde 
været søde at låne os ting fra deres skoletid på 
Forbundsskolen. Disse ting prydede klasseloka-
lerne. Om fredagen afsluttede vi emneugen med 
et åbent hus arrangement, hvor rigtig mange 
kom for at se udstillingerne i klasserne, købe 
den kage mad-værkstedet havde fremstillet, se 

opvisning af musik/bevægelses-holdet og over-
være kvit eller dobbelt quizzen. Vi synes det var 
en rigtig dejlig eftermiddag.

Den 14.september var der åbent hus på skolen. 
Denne dag kom tidligere elever for at se sko-
len og hilse på hinanden. Lokalerne var stadig 
udsmykket med de lånte genstande og på de 
elektroniske tavler blev der vist power-point 
shows og videoer, som nuværende elever havde 
fremstillet i emneugen. Det var en rigtig hygge-
lig eftermiddag, hvor gensynsglæden var stor og 
overvældende at overvære.
Om aftenen var der fest for de 250 tilmeldte gæ-
ster. Aftenen bød på buffet fra Kokkekompag-
niet, festtale ved Johan Helms og Lene Brandt 
samt levende musik. En rigtig dejlig aften, hvor 
det lod til, at alle havde nok at tale om.

Vi vil rigtig gerne sige Jer alle en stor tak for 
den overvældende opmærksomhed i forbindelse 
med jubilæet.

Skulle nogen af Jer have glemt at afhente jeres 
udlånte effekter, har vi stadig lidt tilbage på 
skolens kontor.

Jubilæumsfest 
på 
Forbundsskolen
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Af Skoleleder Lene Brandt på vegne af personale 
og ledelse ved Grønnebakken og Skanderup-
Hjarup Forbundsskole

Forbundsskolen, herunder Grønnebakken, 
modtog beskeden om souschef Niels Damgaard 
Petersens alt for tidlige død med forfærdelse, 
chok og stor sorg. Niels Damgaard Petersen var 
ansat på Grønnebakken i knap 4 år først som 
SFO-leder og i den sidste tid som souschef for 
hele Grønnebakken.

Niels havde et aktivt liv. Udover hans virke her 
på skolen, var han medlem af BUPL´s lederfor-
ening. Han var oplægsholder og underviser i 
Tyskland, hvor han udbredte sin store viden om 
udviklingshæmmede og autismespektrum for-
styrrelser. Niels fungerede ligeledes som censor 

på pædagoguddannelsen. Niels nød disse opga-
ver, og han omtalte dem selv som ”jeg skal ud 
og luftes”.

Niels var en afholdt leder og kollega. Han kom 
langt med sit smittende gode humør og sit opti-
mistiske livssyn. Han var en rigtig god sparrings-
partner og diskussionsmakker i vores lederteam, 
og han var ikke bleg for at tilkendegive sin 
mening.

Niels Damgaard Petersen vil blive savnet af 
mange. På vores skole vil vi savne en værdsat og 
respekteret medarbejder. Vore tanker og med-
følelse går især til Niels´ familie, som vi ved han 
holdt så utrolig meget af og var tæt knyttet til.

Æret være Niels´ minde.

Mindeord over souschef 
niels damgaard petersen

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

„MASKINBRODERI”
v/Gerda Jensen

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

www.skovhojmaskinbroderi.dk

SKOVHØJ LOGO



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
Suppleant: Ruth Lassen Jessen, Kastanie Allé 47 tlf. 7559 4089

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 Grafi sk Design, Hjarupgårdsvej 4, 6580 Vamdrup, mobil 2425 2266
Trykkeri: InPrint, Kolding
deadlines i 2013: 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 
Børnene laver 
kreative ting i 

Farveladen i Hjarup


