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• Krea klubben er klar til ny
sæson
• Kom til Høstfest i Skanderup
d. 4. oktober
• Kom til arbejdsdag i Mejeriet
d. 10. august og
grillaften d. 22. august
• Tag med på stitur i Svanemosen d. 21. august
• Ildsjælene for hal i Skanderup brænder igennem

Hurtig generalforsamling
i Budstikken!
Af Kirsten Rungholm, formand for Budstikken
Sidste år blev Budstikkens generalforsamling afholdt på 11 minutter og i år blev den afholdt på
13 minutter!
Der blev aflagt formandsberetning og aflagt tilfredsstillende regnskab.
Bodil Høeg og Ruth Lassen Jessen blev genvalgt til bestyrelsen – tillykke
til dem begge to!
Jens Dyring og Karen Helms blev valgt som revisorer – også tillykke
til jer!
Tak til Jesper Rungholm for at være dirigent!
Mange Tak til Anna og Mary for interessen og deltagelsen i generalforsamlingen!

Laust Bøgesvang
V O G N M A N D
Kastanie allé 43 · Skanderup · 6640 Lunderskov
Tlf. 7559 4088 · Mobil: 4050 8088
laustbogesvang@yahoo.com
bogesvangkrantransport.com
Båd- & Maskintransport · Montagearbejde
24 og 40 t/m kraner med spil og fly-jib
Fældehoved- Træfældning

HØJ LOGO
V
O
K
S
„MASKINBRODERI”

Varmeanlæg • Badeværelser
Fjernvarme • Blikarbejde • Solvarme
Nybyggeri • Alt i renovering

Taulov:

Adelvej 34 • 7000 Fredericia
Tlf. 75 56 28 55 • Fax 75 56 38 55

v/Gerda Jensen
Hylkedalsvej 136 · 6640 Lunderskov
Tlf. 7559 4229 · gks.dk@post.tele.dk
www.skovhojmaskinbroderi.dk

Vamdrup:

Fabriksvej 17 • 6580 Vamdrup
Tlf. 75 58 28 55

www.alpedalens-vvs.dk
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Sportsfesten 2014
Af Jan von Rühden

Trækningslisten
Sportsfesten 2014

Holder vejret? Hvor mange kommer der, nu vi
har Grundlovsdag og Pinse, med dertil hørende
fridage? Har vi nu husket det hele?
Ja, det blev igen en god Sportsfest, med rigtig
mange glade børn og unge, med deres venner
og familie.

Udtrukne
numre

Gevinst

Vores Sprechstallmeister Christian åbnede Sportsfesten, og så var vi allerede i fuld gang med
aktiviteterne.

4270

Weekendkursus havkajak

19

Regnslag og pose fra Sydbank

451

Glas til opbevaring og pose fra Sydbank

Mountainbikere i alle aldre var ude på deres
baner. Bordtennisafdelingen afholdt deres turnering. Der blev givet en smagsprøve af efterårets
Yogakursus og så fik vi sildebord. Aftenens
hovedpunkt bankospillet var igen en succes. De
mange sponsorgaver, som lokale erhvervsdrivende velvilligt stillede til rådighed, fik glade
nye ejere. Der var spænding til det sidste, da
den obligatoriske ½ gris blev vundet på spillets
sidste, fulde plade.

936

T-shirt

1752

Gavekort kr. 250,- til Restaurant Over Åen

1859

T-shirt

3105

Kop fra Teknos og pose fra Sydbank

4252

Rygsæk fra Nordea

5228

Godtepose

6440

Børnebox plast

7007

Godtepose

7619

Godtepose

8029

Gavekort på kr. 200,- Få Det Bedre

8200

Godtepose

10291

Godtepose

3-mands børnefodboldstævnet, der i år havde
Danske Bank som hovedsponsor, havde et lokalt
og internationalt islæt, da hold fra det store
udland, som Chelsea, ManU, spillede mod lokale
Gelballe og Hjarup om titlen som Sportsfestmester 2014. 74 piger og drenge deltog i stævnet,
der igen havde Erik Dyg som suveræn stævnekoordinator.

Gevinster kan efter nærmere aftale med Peter Møller på
tlf. 40177048 på adressen Gelballevej 5, 6640 Lunderskov.
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banen og bolden igennem kikkertbriller.

Fredagsgrillen blev flittigt brugt, selvom vejret
ikke var helt i top. Men det var stemningen til
Seniorstævnet, der traditionen tro blev afsluttet
med 3. halvleg i festteltet.

Sportsfestens over 160 gæster kunne sidde i
teltet eller udenfor i det dejlige vejr og nyde den
lækre, sprøde helstegte pattegris.

Lørdag morgen kl. 7:15 gik vi i gang med grisene, der i år blev sponseret af Kaj Østergaard
og Jeppe Bloch. Kort efter kom Hjarup Runners
og gjorde klar til årets motionsløb, der havde
Zumba opvarmning inden starten med over 70
deltagere i alle aldre. Hjemmeværnets samaritter havde kun en enkelt patient med en fibersprængning (manglende opvarmning?), der fik
en fin gul tapeforbinding, så han kunne lunte
tilbage til festpladsen og senere deltage i aftenens fest.

Som formand for Sportsfesten 2014 kan jeg se
tilbage på nogle travle og fornøjelige dage, hvor
mange flittige hænder – rigtig mange, har hjulpet med til at gøre Sportsfesten til det den er, et
samlingspunkt omkring idræt og hygge i vores
lokalområde. Især de mange nye børnefamilier i
Skanderup, Hjarup og Gelballe har været med til
at gøre en stor forskel.
Allerede nu efterlyser jeg 2 stk. pattegrise –
hvem er sponsorerne? Har I ellers et godt forslag
til næste års Sportsfest, hører jeg gerne fra jer.
Der vil blandt de indkomne forslag blive trukket
lod om 2 flasker vin.

Fra kl. 11.30 var der børnerundbold og senere
rundbold for voksne på programmet.
Fodbold havde også arrangeret et stævne, hvor
boldfærdighederne til alles morskab, blev sat på
en stor prøve, ved at deltagerne kun kunne se

Endnu en gang stor tak til alle vore sponsorer.
Vi mødes igen til Sportsfesten 2015.

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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Hovedrengøring af
Mejeriet i Hjarup
Af Inger C. & Inger N.
Anna Brink havde indkaldt til den årelige hovedrengøring af Mejeriet d. 29/4.

Det var Ester og Rigmor der sørgede for det,
dejligt!

Som altid var det spændende hvor mange der
mødte op. Vejret var godt, så der kunne rigtig
blive luftet ud.

Og sandelig Svend P. vasker stadigvæk gardiner,
godt gået!
Samtidig med at vi skrubber og skurer er det
også en meget social dag, vi får snakket og grinet meget og får udvekslet nyheder.

Der var 22 personer der kom og gik alt efter
hvor meget tid de kunne afse. VI startede som
sædvanlig med det store kaffebord med hjemmebagte boller, som Mary Smed havde bagt. Vi
fik uddelegeret arbejdet og gik i gang. Klokken
12 fik vi lækker frokost med sild og snaps og
hvad der til hører.

Omkring klokken 15 var vi færdige og gik hver
til sit.
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Krea-klubben
følger betontrenden
bens næse forbi. For anden gang havde vi dette
materiale på programmet.

Af Lise-Lotte
Dejgaard
Det var en dejlig sommeraften med tunge
sække beton, vand og
med de kulørte gummihandsker trukket
godt op ad armene
samt gode armmuskler, at krea-klubben
den 10. juni gik i støbeværkstedet.

Der skulle støbes fade og fuglebade over rabarberblade, skræppeblade, mammutblade mm.
Det blev også til et par lysestager, solide huse og
anden pynt.
Som altid var der en rigtig god stemning, og
selvom koncentrationen var høj, blev der også
tid til en masse snak, grin og udveksling af ideer.
Vores næste møde er den 19. august, hvor papirfoldning er på programmet. Det er også på dette
møde, det næste 1⁄2-års program planlægges. Så
sidder der nogen derude, som har en kreativ ide
der skal prøves af, så kom og vær med.

Den helt store trend pt.
er at støbe i beton, og
det går ikke krea-klub-
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Bowling
med
naboer
er igen
succes!

Tak for lån af
vandværksog P-pladsen ...
Af Lone Visbech Thomsen
... og alle de positive tilbagemeldinger, vi
har fået, da vi tillod os at vise en smule af
det, vi laver i vores Krea Klub ved vores lille
event.
Krea Klubben startede for ca. 1 ½ år siden
og vi er lige nu af 13 voksne kvinder i alle
aldre, der mødes en gang om måneden og
hygger os med forskellige kreative temaer.
Vi har arbejdet med læder, skrumpeplast,
pileflet, støbt beton, lavet smykker, julepynt og -kort, hæklet og strikket samt
meget andet. Nogle gange mødes vi også
bare, og har det med vi nu sysler med derhjemme. Uanset hvad temaet er, så kommer vi altid hjem med en masse inspiration
efter en hyggelig aften.

Af Inger C. & Inger N.
Bowling med naboer er igen succes!
Igen i år var der et pænt fremmøde til vores
årlige bowlingaften – 16 voksne – 8 børn, og
dejligt at se de nye tilflyttere møde op.
Vi mødes klokken 17, hvor der bowles en time
og både børn og voksne morer sig herligt.
Herefter fælles spisning og hyggesnak.

Vi mødes som regel hjemme hos hinanden,
hvor aftenens værtinde underviser samt
sørger for køb af eventuelle materialer, en
kande kaffe og ikke mindst kage.

Vi håber at se jer igen til næste år.

Vores formål med at starte en krea klub,
var at møde andre kreative kvinder med en
masse ideer og inspiration, og det er lykkedes – oveni købet med hyggeligt og sjovt
samvær – det er en værre hønsegård, når vi
er samlet.
Vi mødes igen efter sommerferien, hvor vi
planlægger det næste halve års program,
og har du lyst til at være med, er du velkommen til at kontakte Liselotte Dejgaard
Poulsen på 2084 8955 eller Lone Visbech
Thomsen på 2485 6255.
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Farveladen
Hjarup kirkes børneklub
Farveladen starter op igen fredag d. 5. september kl. 16.00 til 17.30 i Kirkeladen i Hjarup.

Farveladen er Hjarup Kirkes børneklub for de 4-9
årige. Vi hygger os og har det sjovt. Vi hører om
Gud, synger, laver kreativiteter og leger ude og
inde. Vi deltager også i Spis med Gud, en børnegudstjeneste med efterfølgende aftensmad.
Se det aktuelle program på Hjarup Kirkes hjemmeside eller Hjarup.dk
Har du spørgsmål, eller har vildt lyst til at give en
hånd med, kan du kontakte
Nina Friis tlf.: 52 38 99 09 eller
nina@enghoejgaard.com
Med venlig hilsen Farveladens ledere

Ny legeplads i
Hjarup er på vej!

Café-eftermiddage
på Mejeriet

Af Steen Matschke
Mandag, den 6. oktober 2014 klokken
14.00 starter cafe eftermiddagene igen, og
fortsætter den første mandag i måneden
resten af året.

Status på den nye legeplads i Hjarup er, at vi har
fået grønt lys til at bygge legepladsen. Der er en
del arbejde der skal gøres hen over sommeren men vi er klar til indvielse fredag den 22. august
med efterfølgende grillaften. Så sæt x i kalenderen allerede nu.

Sæt allerede nu kryds i din kalender og kig
ind til en hyggeeftermiddag, hvor kaffe, te
og kage vil være klar. Alle voksne er velkomne.

Jeg vil igen gerne sige tak til alle der har støttet
legepladsen, 150.350 kr – det er for vildt!!!!

På gensyn
Ester, Inger, Johanne, Jenny og Else-Marie
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Program for Farveladen
September-december 2014 · Fredage kl. 16.00-17.30

5. september

12. september

Vi laver æblemarmelade
Sælges ved Høstgudstjenesten
d. 14.9
Vi skal dekorere æblemarmeladeglassene, så de er klar til
salg
Forældrecafé Alle forældre er
meget velkommen til at nyde
en kop kaffe og en snak i køkkenet.

14. september

HØSTGUDSTJENESTE
kl. 10.30 med kirkefrokost

19. september

Vi laver seje flyvemaskiner
– og prøver dem af.

26. september

Vi dekorerer peberfrugter og
pærer

3. oktober

Store bagedag.

10. oktober

Kom og blive malet i ansigtet.
Forældrecafé
Alle forældre er meget
velkomne til at nyde en kop
kaffe og en snak i køkkenet.

17. oktober

EFTERÅRSFERIE

24. 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, kommer
til kirken kl. 17.00, hvor der
afholdes gudstjeneste. Efter
den korte gudstjeneste er alle
velkomne til at spise med i
Kirkeladen. Det koster 20 kr.
pr. person.
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31. oktober

Bolsjekogeri
Medbring et lille glas med låg.

7. november

Vi laver juleudsmykning
til kirken.

14. november

Det er meget hemmeligt vi
laver julegaver

21. november

Det er stadig meget
hemmeligt

28. november

Så pakkes julegaverne ind
Forældrecafé Alle forældre er
meget velkomne til at nyde en
kop kaffe og en snak i køkkenet.

29. november

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

5. december

JULEAFSLUTNING
Vi bager pebernødder.
Forældrene er velkomne til
at komme og spise risengrød
kl. 17.30.

16. januar

OPSTART EFTER JUL

HOLD DIG ORIENTERET PÅ:
· hjarup.dk ·skanderup.infoland.dk ·
· shifsport.dk · vamdrup.dk ·
· vamdrup-netavis.dk ·
ØSTERGADE 11 • 6580 VAMDRUP • 75 58 10 28
www.tonnesen-herretoj.dk
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Velkommen i min
frisørsalon i Ødis
Å B N I N G S T I D E R

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

TIDSBESTILLING PÅ MOBIL: 3035 0003
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

Arbejdsdag på
Mejeriet

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

Søndag d. 10. august kl. 9.00 – vi har brug
for alle hænder :-)

x

INDVIELSE AF

legeplads og grillaften
fredag den 22. august ved Hjarup Mejeri.

Så sæt
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i kalenderen
allerede nu.
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Skt. Hans hygge
Efter fællessang ved bålet fik skoleleder Lene
Brandt ordet, og fortalte om hekse, mens der
blev lyttet intenst af de godt 100 deltagere.
Herefter kom der godt gang i bålet, og vi fik
sendt vi heksen til Bloksbjerg med hyl og hvin.
Tak til Frilandsbørnehaven for den flotte heks.

Af Landsbyforeningen
Der var dømt hygge til Skt. Hans festen i Hjarup.
Allerede kl. 17.30 var der gang i grillen ved bålhytten på Værestedets plæne. Mange børnefamilier havde valgt at pakke picnic-kurven, så der
var trængsel ved grillen. Vi var ca. 50 til fællesspisningen.

Stille regn sluttede aftenen, men først efter en
kop kaffe og dejlige hjemmebagte kager. Tak til
kageleverandørerne.

Traditionen tro blev der dystet i rundbold, og
der blev slået både lange og korte, skæve og lige
bolde! Det så ud til, at de voksne hyggede sig
mindst lige så meget som børnene.

Tak for stort fremmøde, dejligt at så mange
havde lyst til fællesskabet og et par hyggelige
timer sammen.
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i Hjarup
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Skt. Hans Aften ved
Enghaven i Skanderup
Af Marianne Baltsersen, Landsbyforeningen
Vejrguderne har som altid denne dag travlt med
at gøre deres til, at byens heks ikke ender sine
dage på bålet, men som så ofte før, går det jo
alligevel.
I år havde ca. 150 børn og voksne fundet vejen
forbi Enghaven, hvor de hørte den afgående
skolebestyrelsesformand Christian Christensens
båltale. Christians tale bevægende sig rundt i
et af hverdages store temaer, tid. ”Skismaet er,
at aldrig har vi arbejdet så lidt, haft så travlt og
skulle præstere og realisere så meget både på
jobbet og i fritiden”. Derfor opfordrer Christian
til, at vi måske justere lidt på vores tidsfornemmelse, og først lader tiden begynde, når vi er
klar.

kender historien om glasset med de store sten,
de mindre sten og sandet som symboliser de vigtige, de mindre vigtige og de ubetydelige ting i
vores liv, bør man unde sig selv, at høre historien
i fuld længde. Moralen er, at selv når glasset er
fuldt, er der altid plads til en hel ØL.
Der blev grillet, drukket kaffe, spist kage og bagt
snobrød. Hyggen og snakken bredte sig i Enghaven, og det ville være blevet en lang aften, hvis
ikke det var for tirsdagen truende fremfærd.

Vi skal kigge vores personlige værdier efter i
sømmene, hvad vil jeg bruge min tid på? Christian fortsætter talen med inspiration til et
personligt værditjek, med historien om professoren der står foran sine elever og illustrerer for
dem hvordan tid kan forklares ved hjælp af store
sten, småsten og sand i et glas. Til dem der ikke

God sommer og nyd nu de lyse nætter.
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HIV SIDERNE UD OG HÆNG PÅ KØLESKABET

Noter

Kl. 17.00 Hjarup Runners løbetur fra Mejeriet

Tirsdag d. 01.07.
Torsdag d. 03.07.
Fredag d. 04.07.
Lørdag d. 05.07.
Søndag d. 06.07.

JULI
Uge 28
Mandag d. 07.07.

08. juli til 14. juli

Noter

Kl. 17.00 Hjarup Runners løbetur fra Mejeriet

Tirsdag d. 08.07.
Onsdag d. 09.07.

Hjarupspejderne på sommerlejr Sct. Arthur

Torsdag d. 10.07.

Hjarupspejderne på sommerlejr Sct. Arthur

Fredag d. 11.07.

Hjarupspejderne på sommerlejr Sct. Arthur

Lørdag d. 12.07.

Hjarupspejderne på sommerlejr Sct. Arthur

Søndag d. 13.07.

JULI
Uge 29-31

14. juli til 31. juli

Noter

Mandag d. 14.07.

Kl. 17.00 Hjarup Runners løbetur fra Mejeriet

Mandag d. 21.07.

Hjarup Runners holder sommerferie

Mandag d. 28.07.

Kl. 17.00 Hjarup Runners løbetur fra Mejeriet

AUGUST
Uge 32
Mandag d. 04.08.

04. august til 10. august

Noter

Kl. 17.00 Hjarup Runners løbetur fra Mejeriet

Baggrund som teknikker ved Sassoon Professionel • Håndværkstradition

Onsdag d. 02.07.

tlf. 2040 1668, by-rasmussen.dk

01. juli til 07. juli

Til bryllupper, børnefamilier, mødregrupper eller lignende
kører jeg gerne ud, når der skal styles/klippes/farves hår
eller lægges make-up. Ring for tidsbestilling

Mandag d. 30.06.

Malene Rasmussen
Ejersmindevej 5, Skanderup 6640 Lunderskov

JULI
Uge 27

Individualitet • Professionel rådgivning • Helhedsbetragtning af dit personlige look

Hold dig opdateret med Budstikken fra 30. juni - 24. august 2014

Tirsdag d. 05.08.
Onsdag d. 06.08.
Torsdag d. 07.08.
Fredag d. 08.08.
Lørdag d. 09.08.

Mandag d. 11.08.

11. august til 17. august

Noter

Kl. 17.00 Hjarup Runners løbetur fra Mejeriet

Tirsdag d. 12.08.
Onsdag d. 13.08.
Torsdag d. 14.08.

Hjarup Runners deltager i DHL stafet

Fredag d. 15.08.
Lørdag d. 16.08.
Søndag d. 17.08.

AUGUST
Uge 34
Mandag d. 18.08.

18. august til 24. august

Noter

Kl. 17.00 Hjarup Runners løbetur fra Mejeriet

Tirsdag d. 19.08.
Onsdag d. 20.08.
Torsdag d. 21.08.

Kl. 19.00 Stitur i Svanemosen – mødested er p-pladsen ved Svanemosevej.
Deadline på Budstikken

Fredag d. 22.08.

Indvielse af den nye legeplads på Mejeriet med efterfølgende grill aften

Lørdag d. 23.08.
Søndag d. 24.08.
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Hair & Make-up
Nyeste hårtrends

AUGUST
Uge 33

Kl. 9.00 Arbejdsdag på Mejeriet

By Rasmussen

Søndag d. 10.08.

Autoriseret
Optometrist – Kontaktlinsespecialist
ÅBNINGSTIDER:
Mandag-onsdag kl. 9.00-17.30
Torsdag-fredag kl. 9.00-18.00
eller efter aftale.

VAMDRUP SPECIALOPTIK
Telefon 7558 1086 – Telefax 7558 1543

Rohr ApS

Hjarup
Maskinfabrik
Tlf. 7559 4154

Rensning & Service af ventilation
leonrohr@rohrstaal.dk · www.rohraps.dk
SØNDERALLÉ 13 · STEPPING · 6070 CHRISTIANSFELD
TELEFON: 7559 4322 / 2372 0322

Rudes Propeller ApS

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

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

Salon Jette

Fløjbjergvej 51, Hjarup
www.hjarup.dk
Tlf. 21 65 52 63

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

Åbningstider i Hjarup
Torsdag og fredag fra 9.00-17.00
Mandag-tirsdag-onsdag er jeg på Kløverhøj
16

HOLD DIG ORIENTERET PÅ:
· hjarup.dk ·skanderup.infoland.dk · shifsport.dk ·
· vamdrup.dk · vamdrup-netavis.dk ·
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selskabslokaler udlejes

Hjarup
Mejeri
Af Budstikkens bestyrelse
Budstikken vil gerne sige Mange Tak til alle
læsere, medlemmer, skribenter, annoncører,
frivillige omdelere og samarbejdspartnere.

Arbejdsdag på
Mejeriet

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!

Af Steen Matschke

ring til Bent Poulsen

Sæt x i kalenderen søndag den 10. august til arbejdsdag i Mejeriet. Vi starter klokken 9.00, der
vi være opgaver for både store og små.

p å t l f. : 2 7 1 2 2 3 1 7 f o r f l e r e
oplysninger eller se mere på
w w w. h j a r u p. d k

18

Tak til Frilandsbørnehaven
børnene var meget stolte af deres optræden. Alt
dette kunne kun lade sig gøre med et kreativt
og engageret personale, som havde formået at
tilpasse numrene til alle børnene. Der var tænkt
på det hele lige fra oppyntning, udklædning til
det helt rigtige musik og lydeffekter. Ja, børnehaven har endda fået skrevet sin helt egen cirkussang. Hele festen sluttede med hjemmebagte
pølsehorn og pizzasnegle samt en masse snak og
leg på børnehavens græsplæne.

Af Rikke Matschke, Bestyrelsesmedlem og
forælder i børnehaven
Stor tak til personalet i Frilandsbørnehaven
Enghøj for deres store engagement i forbindelse
med Cirkusdag.

Fredag d. 13 juni havde personalet og bestyrelsen i børnehaven inviteret alle forældre og søskende til sommerfest i børnehaven. Festen blev
afviklet som en cirkusforestilling hvor børnene
optrådte som linedansere, løver, prinsesser, akrobater, bjergbestigere, stærke mænd, syngende
hunde samt ballonshow skudt ned med rigtige
pistoler. Både Larve- og Sommerfuglestuen havde øvet sig i dagene op til forestillingen og alle

Jeg tror, at jeg taler på alle forældres vegne når
jeg skriver, at det var en meget vellykket fest og
total gennemført når man tænker på at artisterne er mellem 2 og 5 år. Endnu en stor tak til
personalet fordi I gider være med til sådan et
initiativ og det arbejde I har lagt i det.

Friske jordbær
og kartofler
Butikken hos Lise-Lotte og Bent på Østergårdsdvej i Hjarup er åben! Der er kartofler
og jordbær på hylderne.
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Ultraløbet Gendarmstien
løbe i og skiftes til at trække læsset. Jeg mødes
med min famile et par gange under turen hvor
Bruno forsætter men med det boost det giver
fra familien får jeg ham hentet igen. Jeg sørger
hele tiden for at få rigeligt med væske da det er
vildt varmt. Da vi når det sidste depot og skal i
gang derfra starter det flot med kærlighedsstien
men den får en brat ende med ca. 2 km rullesten, småsten og sand. Det tager en del energi
for Bruno og jeg tager trækket et langt stykke
der efter og vi har aftalt at vi følges ad til vi har
løbet 50 km så han kan være den første til at
ønske mig tillykke med min nye titel: ultraløber.
Aftalen er også at jeg derefter bare skal forsætte
mit eget løb da mine ben er til det...og vi holder
vores aftaler og jeg løber de sidste 8 km alene i
et ok tempo 6.20 min. pr. km og aldrig har jeg
været så glad for at se Sønderborg. På den sidste
km var der mange ting der gik igennem hovedet
og på opløbsstrækningen så jeg min familie igen
og mine små tøser med hvert deres Dannebrogs
flag så er det sgu svært at holde tårerne tilbage.
Kom i mål på min første Ultraløb i tiden 8.01.07
som jeg var ganske tilfreds med. Da vi kom hjem
lavede jeg min egen medalje som minde om et
fantastisk løb og som jeg helt klart kommer til at
løbe igen og igen da naturen der er uovertruffen. Tusind tak til min dejlig familie for støtten
og tak til Moses og Thure for at få dette løb på
benene...:-)

Af Finn Thomsen
Mit første Ultraløb havde jeg længe bestemt mig
for skulle være ultraløbet Gendarmstien da det
var rimelig tæt på og derud over er jeg vild med
historien omkring gendarmstien så jeg fik lavet
en træningsplan på Endomondo i slutningen af
november måned men begyndte først at følge
den seriøst fra den 1-1-14 med slut den 14-6-14.
Jeg fulgte planen ikke til punkt og prikke men
fik løbet en masse trailture og rigtig mange km
i benene. Som tiden nærmede sig deltog jeg
i Trailløbet Vandskellet og løb mit første Trail
Maraton til Kalkmine løbet et rigtig fedt løb
og skøn natur. 14 dage efter står den så på mit
første Ultraløb: Ultraløbet Gendarmstien. Dagen
oprinder og min familie og jeg har planlagt det
hele og har styr på alle delene som skal med. Vi
ankommer til Kruså ok tidligt, jeg får hentet mit
nr. med en masse sommerfugle i maven, godt
nervøs på hvordan det skal gå. Kl. 11 lyder start
truttet og så går det ellers der ud af. Jeg har bestemt mig for at jeg holder et tempo på omkring
6 min. pr. km de første 20 km og derefter justerer efter hvordan mine ben har det. Jeg kommer
rimelig hurtig til at følges med Bruno Petersen
som har løbet et par ultraløb før og vi følges ad
i tykt og tyndt...:-) Vi finder et godt tempo at

Her nogle dage efter at mit mål er nået sidder
jeg tilbage med en lidt tom følelse...Hvad nu ?
Hvad er mit næste mål..?
Skal jeg tage skridtet endnu videre...?
Det næste der skal ske er at jeg tager mit 3. Trail
Maraton i år til Hjerl Hede Naturløb d. 16 August
og planlægger at tage Skagen Odde Ultraløbet
d. 6. September på 60 km. Samt d. 4. Oktober
tager vi nogle stykker fra Hjarup Trail Runners til
Xtrem mandehørm i Odense...
Hvad det bliver til næste år, ved jeg ikke helt
endnu...helt sikkert Gendarmstien igen, men
ellers: det ser jeg på ... :-)
20

Hvordan har
Svanemosen
udviklet sig?
Af Gerda Petersen
En af vore årlige ture har vi i stiudvalget for Hjarup Vådområde valgt at lægge udenfor Vådområdet, da vi mener Svanemosens tilbageførelse til
højmose vil have interesse for Hjarups borgere.
Svanemosen, som er en naturperle, har sin helt
egen historie, og den vil Laue Lund, Hjarup
delagtiggøre os i på turen gennem mosen. Laue
Lund har gennem mange år beskæftiget sig med
mosens historie og har meget at fortælle.
Turen finder sted torsdag den 21. aug. med afgang fra P-pladsen ved Svanemosevej kl. 19.00
Der hører også kaffe/te med til sådan en tur, så
husk at medbringe den!
Alle er meget velkomne til en spændende aftentur.
På stiudvalgets vegne
Gerda Petersen
NB: Når turen nærmer sig vil den blive omtalt i
Hjarup.dk.
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Konfirmation og konfirmationsforberedelse i Hjarup
Af Maria König
Hvordan foregår det?
Der er mange forældre, som har spurgt til,
hvordan det er med konfirmation i Hjarup,
når nu børnene går i skole i Vamdrup, Lunderskov og Kolding: Kan man stadig blive
konfirmeret i Hjarup? Og hvad med selve
forberedelsen?

Det er mit indtryk, at de lange dage er
gode: Vi lærer hinanden at kende, og vi
fordyber os i noget sammen.
Derudover samler jeg gruppen op til konfirmationen, så vi sammen kan vælge salmer
og øve til selve konfirmationen.

I Hjarup kirke er der konfirmation hvert år
den første søndag i maj, og alle der ønsker
at blive konfirmeret her, kan blive det.

Der er også mulighed for, at eleven følger ét af mine konfirmandhold i Vamdrup
tirsdag og onsdag morgen kl. 8.00-9.30.
Dog kan det være tidskrævende at komme
videre til sin egen skole med offentlig transport.

Med hensyn til konfirmationsforberedelsen
er det oplagt, at konfirmanderne følges
med deres klasse hen til den præst, som har
klassen: På den måde er der ikke undervisningstimer, som går tabt, fordi konfirmationsforberedelse og skoleskema er tænkt
sammen.

Skal dit barn konfirmeres d. 3. maj 2015,
så skriv en mail til sognepræst Maria König
mduk@km.dk, så sender jeg mere information om de hele dage samt et konfirmandkort, I skal udfylde med praktiske oplysninger.

Jeg samler de konfirmander, som ønsker
konfirmation i Hjarup og laver tre hele dages undervisning med dem: Undervisningen
ligger én aften, en søndag og en hverdag.

Din gamle mobil
kan gøre nytte!
Her fra Pioner Afrika vil vi gerne have
din gamle mobil tlf. eller din gamle laptop,
vi giver dem til en af vore nu 26 Farmere
i Burkina Faso.
Se hvad vi har gang i på www.pionerafrika.dk
Kan afleveres på adressen Svinget 3 Skanderup
H.E.Mogensen
LANDBRUG ER ALLE NATIONERS MODER
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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

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

PLC-programmer
■

Styringer

■ Robotter

INPRINT i Kolding trykker
Budstikken
tlf.nr.: 7550 3131
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Info fra ildsjælene for
en hal i Skanderup
velse fra skole og idrætsforening. Haludvalget
har derfor igangsat indsamling af de nødvendige
oplysninger som udvalgene i Kommunen forventes at skulle bruge ved forberedelserne til
budgetforhandlingerne som finder sted sidst i
august.

Af Marianne Baltersen, Peter Møller, Lene
Brandt, Johan Helms, Jan von Rûhden og Jesper
Lund Clausen

Haludvalget har i den senere tid afventet den
endelige sammensætning af udvalgene for
kultur og idræt og børn og uddannelse i Kolding
kommune efter Kommunalvalget.

Haludvalget samles igen først i august hvor endnu et halevent skal planlægges. Dette forventes
afholdt i forbindelse med opstart af det nye
skoleår. Vi sender mere info ud når vi nærmer os
og håber I vil hjælpe.

Man har lige nu indledt de forberedende budgetarbejder i Kommunen, og der er i den forbindelse blevet efterlyst endnu en behovsbeskri-

Vi arbejder stadig for en hal ved Forbundsskolen.

Klumme
Af Susanne Thode Østergaard
Menneskebørn er nogle ubehjælpelige skravl –
fra begyndelsen af. Den smule initiativ de kan
fremvise begrænser sig til at skrige, at sove og
at skide. En ny verdensborger skal holdes varm,
mades, skiftes, vaskes, plejes og passes døgnet
rundt. Først skal de kunne bøvse, og senere skal
de absolut ikke bøvse. Senere skal de læres at
gå og så at sidde stille. De skal læres at tale og
dernæst at tie. De skal til og med opdrages. En
ikke helt ukompliceret forældreopgave.

bare løs uden forældreforsørgelse. Dyr har kun
tre opgaver i livet: at finde noget at spise, sørge
for ikke selv at blive spist og sørge for at formere
sig. Det er da simpel living.
I mit redskabsrum oven på kosten har et solsortepar bygget rede. Efter i ugevis at have plejet
og passet de ny udklækkede unger i døgndrift,
dumpede ungerne ned på jorden, hvor de skulle
lære at finde føde selv. Om eftermiddagen fandt
jeg fire kadavere rundt på plænen. Skaderne
havde hakket dem ihjel og spist brystkødet på
ungerne. Et par dage efter lå igen æg i reden.
Mine egne to unger er nu flyvefærdige og klar
til at forlade reden. Hold skaderne fra livet og
håb om at vingene bær`.

Næ, helt anderledes ser det ud med naturens
dyrebørn. I naturudsendelser ses hvordan æg
bliver lagt og efterladt for derefter at klækkes.
Ud kommer total færdigudviklet yngel, som kan
krybe, kravle eller svømme fra første sekund. At
finde føde er indkodet i deres gener, så de lever
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Skanderup Hjarup
Idrætsforening 2014-15

SHIF
Skanderup Hjarup Idrætsforening

Vi siger tak for sæsonen 2013-14 og kigger
allerede nu frem mod den kommende sæson
2014-15.
Alle aktiviteter foregår i gymnastiksalen på
Forbundsskolen, hvis ikke andet er nævnt.

Fit4Fun
• Opstart: Mandag d. 15.9.14 kl. 19.30 – 20.30
• Træner: Mette Hougesen
• Kontaktperson: Mette Hougesen –
tlf. 31 62 81 16

Forældre/barn (2-3 år):
• Opstart: Tirsdag d. 2.9.14 kl. 16.30 – 17.20
• Trænere: Pernille Sørensen og Mette Pedersen
• Kontaktperson: Pernille Sørensen –
tlf. 40 79 01 88

Volley-herrer
• Opstart: Tirsdag d. 21.10.14 kl. 19.30 – 21.00
uge 43
• Træner: Bent Andreasen
• Kontaktperson: Bent Andreasen –
tlf. 20 68 30 71

Mini Krudt (4-5 år):
• Opstart: Mandag d. 1.9.14 kl. 16.45 – 17.45
• Trænere: Sussanne Brøchner og Anne Dorthe
Hill
• Kontaktperson: Sussanne Brøchner –
tlf. 24 65 58 17

Bordtennis
• Opstart: Mandag d. 18.8.14 kl. 18 – 19.30
Der trænes også onsdage kl. 19.00 – 20.30
• Træner: Mette Arvidsen
• Kontaktperson: Louise Stub – tlf. 40 27 89 24

Mini Spring (Bh – 1. kl.)
• Opstart: Onsdag d. 3.9.14 kl. 16.45 – 17.45
• Trænere: Hans Henrik og Mie Kunak
• Kontaktperson: Connie Navne – tlf. 25 86 72 75

Indefodbold
Indefodbold spilles i Skanderup Efterskoles hal
fra uge 43. Nærmere tidspunkter følger på opslag på Forbundsskolen.

Spring Kids (2. – 4. kl.)
• Opstart: Onsdag d. 3.9.14 kl. 17.50 – 19.00
• Trænere: Hans Henrik og Mie Kunak
• Kontaktperson: Connie Navne – tlf. 25 86 72 75

Badminton
Sæsonstart: Mandag d. 15.9.14
Tiderne er de samme medmindre andet oplyses.
Tilmelding: Peder Carlsen – tlf. 75 59 43 52

DGI Pilates/boldtræning
• Opstart: Tirsdag d. 16.9.14 kl. 19.30 – 20.30 i
Skanderup Ny Friskoles gymnastiksal
• Træner: Connie Navne
• Kontaktperson: Connie Navne – tlf. 25 86 72 75

For mere information vedr. holdene, kontingent
mm. – se venligst www.shifsport.dk fra august
2014.

Yoga for mænd og kvinder
• Opstart: Torsdag d. 18.9.14 kl. 19.30 – 20.30
• Træner: Lise Maarssø
• Kontaktperson: Lise Maarssø – tlf. 21 73 69 10
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Nyt fra
Forbundsskolen
Af Lene Brandt
Skolebestyrelsesvalg
Der har været afholdt skolebestyrelsesvalg på
Forbundsskolen. Den nye skolebestyrelse består
nu af Julja Budde, Trine Gundersen, Matilde Bendixen, Dorthe Adolph Jensen, Chalotte Fagan,
Richard Fabrin og Pia Vahlun. I august måned vil
den nye bestyrelse konstituere sig og i løbet af
efteråret deltager bestyrelsen i et kursus for nye
skolebestyrelser i Kolding Kommune.

6. klasse
siger farvel
til Skanderup
Hjarup
Forbundsskole

Forårskoncert
Den 11.juni var elever og forældre mødt talstærkt op til Forbundsskolens forårskoncert. Det
blev en fantastisk aften, hvor elever fra 1.-6.
klasse viste noget af det, de har arbejdet med i
musiktimerne i det forløbende skoleår. Derudover var der solister på scenen, som viste, hvor
dygtig man kan blive, hvis man går i musikskolen
og øver sig dagligt. Hele aftenen blev kædet
sammen af musiklærer Lisbeth Rose, som styrede
slagets gang på samme vis, som hun gør det i
musiktimerne.

Af Lene Tonnesen
6. klasse har haft en fantastisk god tur til
København, med mange gode oplevelser.
Set Christiania, Tv2 News, på Kanal rundfart, på strøjet og i Tivoli og i Experimentarium.
Der er ikke mange skoledage tilbage mere,
lige om lidt spredes de til skoler i Kolding,
og Kongsbjerg og Vamdrup skole.

Informationsmøde om hvad folkeskolereformen
kommer til at betyde for Skanderup-Hjarup
Forbundsskole
Torsdag den 19.juni var aulaen fyldt til bristepunktet af veloplagte og nysgerrige forældre,
som var mødt op til informationsmøde om
folkeskolereformen og dens betydning for
eleverne på Skanderup-Hjarup Forbundsskole.
Skolebestyrelsens formand bød velkommen til
arrangementet, hvorefter skolens ledelse ved
Anders Henriksen og Lene Brandt gav et oplæg
om baggrunden for, hvorfor en skolereform er
nødvendig, hvad skolereformen indeholder af
lovkrav og hvad det så konkret kommer til at betyde for elevernes dagligdag på Forbundsskolen.
Materialet fra denne aften, samt materiale fra
undervisningsministeriet er sendt direkte til alle
forældre på forældreintra.

Ingen tvivl om at det er meget hårdt for
eleverne at alt nu er for sidste gang, og at
de lige om lidt skal sige farvel til kammerater de har fulgtes med siden børnehaven,
og for nogle endnu siden dagplejen.
Men sådan er det jo at gå på en lille landsbyskole, og nu er de så parate til at prøve
vingerne af og komme ud på større skoler
med nye udfordringer. (Er der jo mange
der har prøvet ). Både elever og forældre
ser frem til dimissionen på onsdag d. 25
juni.
Forude venter nye tider for både forældre
og elever.
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Nyt fra Hjarup-spejderne
Til forældrene. Til de af jer der har meldt jer til
kørsel, bagning m.m. kommer der tilbagemelding
til jer senest i uge 27.

Af Lene Tonnesen
Vi holder i skrivende stund sommerferie i de
enkelte enheder. Inden da har vi holdt afslutning
i de forskellige enheder. Troppen og Ulvene har
haft forældre besøg, og det var en stor succes.

Til slut vil jer gerne sige 1.000 tak til alle spejderledere for denne sæson og jeres store frivillige
arbejde, tak til alle vores trofaste spejdere. Vi
glæder os alle rigtig meget til nogle fede spejderoplevelser sammen på spejderlejren – og for
mange spejdere og mange af os ledere er det
vores alle første distrikssommerlejr.

Bæverne har været ved Rebæk strand og fange
krabber, på Minkfarm besøg d. 12 maj ved familien Kjeld. Det var rigtig hyggeligt, samme
dag havde spejder lederassistent Rebecca 14 års
fødselsdag, så det var med fødselsdagssang, kage
og det hele. Minkene havde fået unger, så der var
mulighed for at røre ved en mink, de fleste var
modige og turde.

Bålhytten
Vi er så småt gået i gang med bålhytte byggeriet.
Vi håber at den er færdig til spejder opstart
I vil helt klart komme til at høre meget mere om
det, da sådan en fin og stor bålhytte hos Hjarup
Spejderne med tilhørende shelter skal fejres sammen med hele byen, samt både nuværende og
tidligere spejdere samt dem der har givet forskellige sponsorater til bålhytten.

Alle fik et lille stykke mink skind, farveblyanter,
malerbog og en CD med information om minkavl
med hjem.
Tusind tak til familien Kjeld, vi kommer gerne
igen til næste år, med en ny bæver flok.

Spejderopstart i uge 35

Bæverne har også traditionen tro været på vandre tur ad sporet i Hjarup, og formanden kom
traditionen tro med lidt at spise og drikke i ”Paradis” inden de blev kørt retur med traktor og vogn
til spejder huset.

• Mandag d. 25. august kl. 17.15 – 18.45
for bævere (0. og 1. klasse )
• Mandag d. 25. august kl. 19 – 20.30
for ulve (2. og 3. klasse )
• Tirsdag d. 26. august kl. 19 – 21
for juniorer og trop (4.-5.-6. og 7. klasse )
• Tirsdag d. 26. aug. kl. 19
Seniorerne også gerne møde op.
Fra 8 klasse og op.

Troppen har pioneret spiseborde, lavet 3 retters
menu over bål, været på cykeltur og de afslutter d. 24. juni, med at få pakket patrulje kasser,
prøverejst teltene og pakket alt det ned de skal
bruge til lejren. På sommerlejren laver vores spejdere selv mad.
Bæver og ulvene er så heldige at der er madtanter med til at lave mad til dem.
I uge 28 tager vi på distriktssommerlejr på PORT
ARTHUR på Fyn. Vi skal afsted med 10 bævere,
6 ulve og 23 trop/seniorer og 9 ledere. Der er ca.
350 spejder på lejren. Mere info om vores oplevelser i næste Budstikken.
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Lokalblad for Skanderup-Hjarup-Gelballe
Bestyrelsen:
Formand: Kirsten Rungholm, Hjarup Byvej 9
Omdeling: Alice Stub, Hjarup Byvej 5
Korrektur og renskrivning: Inge Friis, Hjarupgårdsvej 4B
Korrektur og renskrivning: Ruth Lassen Jessen, Kastanie Allé 47
Kasserer: Bodil Høeg, Hjarupgårdsvej 5

tlf. 7559 4059
tlf. 2971 5852
tlf. 7559 4010
tlf. 7559 4089
tlf. 7559 4770

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 2014: 21. august – 23. oktober – 11. december

KREA-Klubben har
pyntet Hjarup.

