
•  Nytårsløb og Gandur hestetur i Hjarup

•  Skanderup Friskole åbner igen

•  Kom til generalforsamling i Skanderup Landsbyforening

•  Juletræet blev tændt i både Skanderup og Hjarup
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Budstikken 
siger “Tak 
for 2012”
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  p å  t l f . :  7 5 5 9  4 0 2 1  f o r  f l e r e  

o p l y s n i n g e r  e l l e r  s e  m e r e  p å  

w w w . h j a r u p . d k

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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Af Birgitte Kragh, Skanderup Landsbyforening

Vi starter kl. 18.00 med at spise sammen. 
Landsbyforeningen er vært, og alle er velkomne. 

Kl. 19.00 begynder generalforsamlingen

Kl. 19.30 vil Rune Peitersen, Forstander på  
Skanderup Efterskole fortælle om skolen.

Dagsordenen til generalforsamlingen er  
som følger:
  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere
  3. Formandens beretning
  4. Kassererens beretning
  5. Indkomne forslag
  6. Fastsættelse af kontingent
  7.  Valg af bestyrelse. På valg:  

• Marianne Mose Baltsersen 
• Jacob Huss Malmvig 
• Niels Westergaard 
• Uwe Frank-Jessen 
• Michael Krongaard

  8.  Valg af suppleanter. På valg er:  
• Laust Bøgesvang og  
• Erik Henriksen

  9. Valg af revisor
10. Evt.

Tilmelding til middagen: kontakt Jakob  
Christiansen på 75594046 / 40832546.

Generalforsamling i Skanderup 
Landsbyforening, d. 15. januar 2013 kl. 18

Nyt fra Skanderup
 /Gelballe

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
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Af Sven Thorgaard

Nye tider er på vej i den gamle Skanderup Fri-
skole, der nu snart står klar til at optage nye ele-
ver i skolen, der har skiftet navn til SKANDERUP 
NY FRISKOLE.

Bestyrelsen bag, der blev sammensat efter den 
stiftende generalforsamling d. 26. november, 
er trukket i arbejdstøjet og gået i gang med at 
gøre skolen klar til Åbent Hus og indskrivning 
lørdag d. 5. januar fra klokken 10-15 på Skande-
rup Ny Friskole.

Der er en del, der skal laves, men alle mand er 
klar til at lægge timer i klargøringen. Selv tidli-
gere elever og forældre fra den gamle skole har 
givet tilsagn om hjælp. 

“Vi glæder os til at se skolen summe af liv igen. 
Det er trist at se på de stolte bygninger, der 
rummer så meget historie stå tomme,” udtaler 
bestyrelsesformand Laust Bøgesvang og skolens 
kommende leder Annemette Trans Frederiksen 
samstemmende. 

De vil begge være at træffe på skolen sammen 
med resten af bestyrelsen d. 5. januar ved Åbent 
Hus arrangementet.

Bestyrelsen består udover Laust Bøgesvang af 
Aase Sørensen, Asger Eskesen, Michael Nordsøn, 
Vagn Pedersen, Sven Thorgaard, Sidse Marie  
Bøgesvang, Thomas Kejlstrup og Jacob West-
berg.

Skolen åbner officielt dørene til august, men  
allerede 2. april vil der være børn at finde på 
skolen, da der her åbner Førskole for de kom-
mende elever til 0. klasse.

Skolen går fra 0.-7. klasse og vil arbejde under 
mottoet: En sund sjæl i en sund krop.

“Vi vil have en skole, hvor eleverne går glade 
hen og glade hjem igen, og det mener vi, at vi 
får ved at aktivere eleverne, så også kroppen 
bliver udfordret i hverdagen,” siger Annemette 
Trans og fortsætter: “Skolen har altid søgt at 
udfordre eleverne mentalt, men vi vil have gang 
i hele mennesket, og vi tror, eleverne vil være 
mere åbne for at søge og optage ny viden, hvis 
kroppen bliver rørt.”

En anden hjertesag er engelskundervisning al-
lerede fra 0. klasse. 

“I den alder er børnene helt klar til at lære rim 
og remser, synge engelske sange, lære begreber 
og ord, og på den måde opbygge et ordforråd, 
der kommer dem til gavn i det videre forløb. Og 
vi må jo sige, vi er med på beatet, da det rege-
ringen jo i øjeblikket har et forslag fremme om, 
er engelsk fra 1. klasse, der er vi bare lidt tidli-
gere ude.” 

Hvis du/I er interesseret i at vide mere om skolen, 
kan man besøge skolens hjemmeside, hvor rele-
vante telefonnumre og mailadresser er at finde.

Skanderup Friskole åbner igen! 

HOLD DiG OrieNTereT på:

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

vamdrup-netavis.dk
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Af Lene Tonnesen

De har fået nyt FLOT spillertøj. :) 
 
De har et rigtig godt sammenhold og har spillet 
en del kampe. De spiller nu på stor bane, og de 
spiller 7 “mands” fodbold. 
 
Pigerne har selv taget initiativ til at få lavet 
dette gruppebillede i anledning af, at de skal 
til fodboldafslutning hos deres træner Mogens. 
Han har inviteret alle sine fodboldpiger hjem til 
middag. 

Alle foldboldpigerne og deres forældre vil gerne 
sige TUSIND tak til Mogens, for den store indsats 
du gør som fodboldtræner og ikke mindst for 
pigefoldbolden i Skanderup-Hjarup.
 
Mange af pigerne spiller indendørs fodbold om 
onsdagen, og ellers er de klar igen til den nye 
udendørs sæson til foråret. 

Skanderup-Hjarup store pigefodboldhold 
har afsluttet udendørssæsonen
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Af Marianne Mose Baltsersen
På Landsbyforeningens vegne

Traditionen tro har landsbyforeningen for Skan-
derup og Gelballe netop afholdt efterårsfesten. 
Festen i år samlede lige knap 100 festklare men-
nesker, så der var fra start en herlig stemning, 
og som flere af festens deltagere udtrykte “en 
duft, der kildrer i min næse”. Dette var en klar 
hentydning til Gerda’s flæskesteg, som med det 
samme satte en god stemning blandt en del af 
deltagerne. Menuen var dog sammensat, så alle 
kunne være med. 

Underholdningen blev i år fremført af Christian 
Christensen, Søren og Lise Maarssø samt Ivan 
Baltsersen. Underholdningen indeholdte små 
sketchs med “nøgne” mennesker og 2 flotte 
velklædte fyre med sjællandsk accent, samt 
konkurrence blandt gæsterne. Tak for et godt og 
underholdende indslag.

Det ville være synd at underdrive, men alle dan-
sesko var vidst pudset. For da Morten og Claus 
spillede op, var det vist kun tørsten og enkelte 
trætte ben, der satte folk på pause. 

Det siges faktisk, at flere dansede eller sang til 
den lyse morgen, men det står vist stadig lidt 
uklart!

Vi kan med garanti sige, at forventningerne til 
næste år allerede er høje, så derfor er det en 
glæde, at kunne publicere datoen for 2013, det 
er den 28. september. 

Mange Tak til alle der har hjulpet !

efterårsfest i Skanderup 2012
med et pift af det hele !

Enghaven, Skanderup. Første søndag i advent 
vågner vi op til hvidt landskab. Sneen og solen 
omdannede den bare stubmark til dette puffede 

landskab og tørresnoren til en tyk vamset line. 
Skønt og smukt.

Fotograf Susanne Thode Østergård

Vinterglimt



HOLD DiG OrieNTereT på:

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

vamdrup-netavis.dk
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Af Ane Larsen, Skanderup Landsbyforening

Endelig kom dagen, hvor juletræet i Skande-
rup skulle tændes. Så er julemåneden ligesom 
“skudt” i gang, når juletræet står på hjørnet af 
Enghaven i sin stråleglans.

Fra fjernt og nært kom børn og barnlige sjæle 
gående hen til Enghaven for at se juletræet 
blive tændt og høre Laust fortælle om nisser, 
der huserer i Skanderup, og det er ganske vist! 
For pludselig kunne man se en lille rød nissehue 
tone frem i Friskolens gavlvindue. Hvad mon den 
lavede der??? Og var det nu en nisse???
Bagefter gik turen til Skanderup efterskole, hvor 
Hans Otto spillede op til dans omkring det store 
juletræ, som stod smukt pyntet midt i hallen. 
Rundt om træet blev der sunget og danset til 
blandt andet på “Har I aldrig set Per Syvspring 
danse” og “Bro, bro brille”, og både børn og 
voksne trådte dansen. 

5 lange borde var dækket op, og snart sad ca. 
160 børn og voksne med æbleskiver og risala-
mande. Det var ikke dårligt, og mens forældre 
og bedsteforældre sad og hyggesnakkede,  
piskede børnene hujende rundt i hallen og 
havde det pragtfuldt.

Men tænk – pludselig kom julemanden sandelig 
på besøg, og han havde en sæk fyldt med jule-
poser. De fleste var begejstret over julemanden 
besøg, men for nogle af de mere sarte små-
børn var det noget af en traumatisk oplevelse 
at møde selve julemanden. De satte i et hyl og 
måtte bæres grædende bort.

MEN, der skal nu også en lille stærk sjæl til for at 
kunne så ansigt til ansigt med et skægget, rød-
klædt mandsperson, som man kun havde hørt 
om men ikke mødt.

Endelig kunne godteposerne indtages, og der 
faldt lidt ro over forsamlingen. Atter var en dej-
lig juletræsfest forbi, og langsomt sivede famili-
erne hjem med nogle trætte og mætte børn.

Tak til alle, der har hjulpet Landsbybestyrelsen 
med at få denne fest stablet på benene. Tak til 
Skanderup efterskole, Hanne og Sanne i køkke-
net, julemanden og Hans Otto og Laust.

Juletræstænding i SkanderupVinterglimt
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Nytårsløbet i Hjarup
Fredag, d. 28. december 2012, kl. 14.00
Løbet er for alle – ikke kun for løbere...

Vi mødes på Mejeriet kl. 14.00 og går eller 
løber en tur i skoven. 

Der er ruter på 5, 8 eller 10 km.

Tag familien, barnevogn og babyjogger med.
Hvis vejret tillader, så tag ski eller kælken med.
Bagefter så hygger vi på Mejeriet med saft,  
boller, champagne og Karen’s kransekage.

Pris kr. 15,- for børn og kr. 35,- for voksne.
Betales ved fremmøde. Yderligere betales kr. 10,- 
for leje af Mejeriet per person.

Tilmelding på kisser@dat.dk

Arrangementet finder sted på Mejeriet i Hjarup, 
Hjarup byvej 16, 6580 Vamdrup.
Find Hjarup Runners på www.hjarup.dk under 
foreninger og netværk og på Facebook.

Nyt fra Hjarup

TANDLÆGE
JØRGEN RASK
THOMSEN
Buen 3
6000 Kolding 
Tlf. 7552 1219
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Velkommen i min 
frisørsalon i Ødis

I S A B E L L A  C O I F F U R E  ·  Ø D I S  K I R K E V E J  2 ,  Ø D I S  ·  6 5 8 0  VA M D R U P

Å B N I N G S T I D E R

T I D S B E S T I L L I N G  P Å  M O B I L :  3 0 3 5  0 0 0 3

Mandag: Lukket
Tirsdag: 09.00-17.30
Onsdag: 08.30-17.30

Torsdag: 12.00-21.00
Fredag: 08.30-18.00
Lørdag: 07.00-12.30

C O I F F U R E

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

Vamdrup:
Fabriksvej 17 • 6580 Vamdrup
Tlf. 75 58 28 55

www.alpedalens-vvs.dk

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

HOLD DiG OrieNTereT på:
hjarup.dk ·skanderup.infoland.dk

shifsport.dk · vamdrup.dk
vamdrup-netavis.dk
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F å  B i L L e T T e r  T i L B A G e  ! ! !

Tirsdag d. 19. marts 2013
Kl. 18.00
Mejeriet i Hjarup

For at komme i den rette stemning, 
serveres der inden koncerten lækker 
en ‘Sydstatsmenu’

Middag og koncert 
pris 275,00

Læs på www.hjarup.dk 

Vestre Jazzværk
Koncert med

Billetsalg: 

•   T o n n e s e n  H e r r e T ø j 
Østergade, Vamdrup, tlf: 75581028

•   Va m d r u p  pa p i r  o g  L e g e T ø j 
Torvet, Vamdrup, tlf: 7558181

•   T H i e L e  B r i L L e r  o g  
K O N TA K T L i N S e r 
Østergade, Kolding, tlf: 75530311

•   a n n a  B r i n k 
Østergaardsvej 9, Hjarup, tlf: 75594138

•   C a r s T e n  n a V n e 
Østergaardsvej 9C, Hjarup, tlf: 64713521 / 
40943898 mail: carstennavne@hotmail.com

Der kan også indbetales på konto 7040 4125141. 
Husk at opgiv navn og adresse i emnefelt, så 
sender vi billetterne til dig. 



11

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

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



Hold dig opdateret med Budstikken fra 17. dec. til 10. marts 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 51 17. december til 23. december Noter
Mandag d. 17.12. Kl. 17.00 Hjarup Runners, løbetur fra Mejeriet

Tirsdag d. 18.12.

Onsdag d. 19.12.

Torsdag d. 20.12. Sidste skoledag på Forbundsskolen inden juleferien
Skanderup Efterskole går fakkeloptog i Skanderup

Fredag d. 21.12.

Lørdag d. 22.12.

Søndag d. 23.12.

uge 52 24. december til 30. december Noter
Mandag d. 24.12. Juleaften

Tirsdag d. 25.12. Juledag

Onsdag d. 26.12. 2. Juledag

Torsdag d. 27.12.

Fredag d. 28.12. Kl. 14.00 Hjarup Runners Nytårsløb fra Mejeriet.

Lørdag d. 29.12.

Søndag d. 30.12. Kl. 13.30 Gandur hestetur fra Hjarup Gl. skole

uge 1 31. december til 6. januar Noter
Mandag d. 31.12. Nytårsaften

Tirsdag d. 1.01.

Onsdag d. 2.01. Første skoledag på Forbundsskolen efter juleferien

Torsdag d. 3.01.

Fredag d. 4.01.

Lørdag d. 5.01.

Søndag d. 6.01. Hellig 3 konger

uge 2 7. januar til 13. januar Noter
Mandag d. 7.01. Kl. 17.00 Hjarup runners, løbetur fra Mejeriet. Spejderopstart

Kl. 14.00 Cafe eftermiddag på Mejeriet

Tirsdag d. 8.01.

Onsdag d. 9.01. Kl. 9.30 Åbent Værested

Torsdag d. 10.01.

Fredag d. 11.01. Kl. 16.00-17.30 Farveladen

Lørdag d. 12.01.

Søndag d. 13.01. 30 års jubilæums reception for 
Asta og Karl Erik Nielsen ved Hjarup kirke

uge 3 14. januar til 20. januar Noter
Mandag d. 14.01. Kl. 17.00 Hjarup Runners løbetur fra Mejeriet

Tirsdag d. 15.01. Kl. 18.00 Generalforsamling i Skanderup Landsbyforening

Onsdag d. 16.01. Kl. 9.30 Åbent Værested

Torsdag d. 17.01.

Fredag d. 18.01. Kl. 16.00-17.30 Farveladen

Lørdag d. 19.01.

Søndag d. 20.01.

uge 4 21. januar til 27. januar Noter
Mandag d. 21.01. Kl. 17.00 Hjarup Runners løbetur fra Mejeriet

Tirsdag d. 22.01.

Onsdag d. 23.01. Musical på Skanderup Efterskole, åben forestilling
Kl. 9.30 Åbent Værested

Torsdag d. 24.01.

Fredag d. 25.01. Hjarup spejderne på gruppelejr
Kl. 16.00-17.30 Farveladen

Lørdag d. 26.01. Hjarup spejderne på gruppelejr

Søndag d. 27.01. Hjarup spejderne på gruppelejr
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Hold dig opdateret med Budstikken fra 17. dec. til 10. marts 2013

uge 5 28. januar til 3. februar Noter
Mandag d. 28.1. Kl. 17.00 Hjarup Runners, løbetur fra Mejeriet

Tirsdag d. 29.1.

Onsdag d. 30.1. Kl. 19.30 Højkoleaften på Mejeriet
Kl. 9.30 Åbent Værested

Torsdag d. 31.1.

Fredag d. 1.2. Kl. 16.00-17.30 Farveladen

Lørdag d. 2.2.

Søndag d. 3.2.

uge 6 4. februar til 10. februar Noter
Mandag d. 4.2. Kl. 17.00 Hjarup Runners, løbetur fra Mejeriet

Kl. 14.00 Cafe eftermiddag på Mejeriet

Tirsdag d. 5.2.

Onsdag d. 6.2. Kl. 9.30 Åbent Værested

Torsdag d. 7.2.

Fredag d. 8.2. Kl. 16.00-17.30 Farveladen

Lørdag d. 9.2.

Søndag d. 10.2.

uge 7 11. februar til 17. februar Noter
Mandag d. 11.2. Kl. 17.00 Hjarup Runners løbetur fra Mejeriet

Vinterferie

Tirsdag d. 12.2. Vinterferie

Onsdag d. 13.2. Vinterferie

Torsdag d. 14.2. Vinterferie

Fredag d. 15.2. Vinterferie

Lørdag d. 16.2.

Søndag d. 17.2.

uge 8 18. februar til 24. februar Noter
Mandag d. 18.2. Kl. 17.00 Hjarup Runners løbetur fra Mejeriet

Tirsdag d. 19.2. Fastelavn

Onsdag d. 20.2. Kl. 9.30 Åbent Værested

Torsdag d. 21.2.

Fredag d. 22.2. Kl. 16.00-17.30 Farveladen

Lørdag d. 23.2.

Søndag d. 24.2.

uge 9 25. februar til 3. marts Noter
Mandag d. 25.2. Kl. 17.00 Hjarup Runners løbetur fra Mejeriet.

Tirsdag d. 26.2.

Onsdag d. 27.2. Kl. 9.30 Åbent Værested

Torsdag d. 28.2. Spejderne i Hjarup holder generalforsamling

Fredag d. 1.3. Kl. 16.00-17.30 Farveladen

Lørdag d. 2.3.

Søndag d. 3.3.

uge 10 4. marts til 10. marts Noter
Mandag d. 4.3. Kl. 17.00 Hjarup Runners løbetur fra Mejeriet.

Tirsdag d. 5.3.

Onsdag d. 6.3. Kl. 9.30 Åbent Værested

Torsdag d. 7.3.

Fredag d. 8.3. Kl. 16.00-17.30 Farveladen

Lørdag d. 9.3.

Søndag d. 10.3.
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På bestyrelsens vegne, Mette Løvbom

For snart to år siden gennemførte Hjarup 
Landsbyforening et generationsskifte. Igennem 
flere år havde trofaste og engagerede frivillige 
trukket læsset, nu var tiden kommet til, at de 
lidt yngre kræfter måtte tage en tjans. Den nye 
bestyrelse har lige så stillet arbejdet videre med 
foreningens projekter og har i en glidende fase 
fornyet både arbejdsgange og prioritering af 
opgaver. En lang række værdifulde traditioner 
er holdt i hævd, og vi nyder stadig glæde af at 
trække på de erfarne kræfter i byen til både 
praktiske gøremål og planlægning af arrange-
menter. 

Foreningen arbejder løbende på at udvikle på 
både arrangementer og tiltag af både kulturel 
og historisk karakter, ligesom der også lige nu 
tages de første spæde skridt mod erhvervelse 
og realisering af Mejerigrundene bag Hjarups 
samlingspunkt, Mejeriet. 

Til foråret tager vi fat i en løbende vedlige- 
holdelse af Mejeribygningen, i første omgang 
skal vinduerne i begge gavle skiftes. På den 
lange bane håber vi også at kunne friske stedet 
op med en omgang lysere farver på væggene, 
ligesom vi også allerede har drøftet behovet  
for udskiftning af møblement og øvrig inventar. 
Vi holder et vågent øje med de puljer, vi med 
fordel kan søge midler hos og håber således, at 
vi den vej rundt kan erhverve os lidt kapital til det 
løbende vedligehold og udvikling af projekter.

Når frivillighed skaber værdi
En af de ting, vi kan mærke, gør en forskel for 
os, er den energi, der skabes helt naturligt gen-
nem vores frivillige arbejde. JA, der er en del 
praktiske gøremål forbundet med bestyrelses-
arbejde, men der er til gengæld også en verden 
af gode oplevelser af en sjælden karakter. Glade 
børn, borgere og besøgende i Hjarup er et 
nærværende faktum, de sociale arrangementer 
skaber både værdi, fællesskab og glæde i hver-

Landsbyforeningen i Hjarup 
sætter kursen

Konfirmation i 
Hjarup Kirke 2013

Søndag den 
5. maj kl. 10.30

Af Jens Henrik Kristiansen

I dette skoleår flytter konfirmationerne i Hjarup 
og Vamdrup fra 7. til 8. klasse. Derfor var der 
ikke planlagt en konfirmationsgudstjeneste i 
Hjarup Kirke i foråret 2013. Det har imidlertid 
vist sig, at der er et stort ønske om at blive kon-
firmeret i Hjarup Kirke. Derfor bliver der allige-
vel konfirmation i Hjarup Kirke i foråret. 

Hvis du bor i Hjarup sogn eller er knyttet til Hja-
rup kirke og i år følger konfirmationsforberedel-
sen sammen med dine klassekammerater, kan du 
blive konfirmeret i Hjarup Kirke

Det er Anne Mie Skak Johanson der står for kon-
firmationsgudstjenesten, og hun vil gerne møde 
konfirmanderne et par gange i foråret, så de kan 
lære hinanden at kende og snakke om, hvad det 
betyder at blive konfirmeret. Du kan også møde 
Anne Mie i Caféladen i Hjarup den sidste fredag 
i måneden fra kl. 19.30-21.30.

Vil du gerne konfirmeres i Hjarup kirke den  
5. maj – eller har du spørgsmål i den forbindelse, 
så ring eller skriv til Anne Mie på tlf. 2921 9240 
eller mail: amjo@km.dk
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dagen. Vi mærker også en kæmpe interesse for 
de traditionelle fællesspisninger, uanset om der 
er klassiske gule ærter på menuen eller Hjarup 
runners serverer et hav af lækre, grønne sunde 
salater. Så trækker det fulde huse. Dejligt.

Her til foråret holder vi igen generalforsamling. 
Det afstedkommer ofte rokeringer i en bestyrel-
se, ligesom det også er vigtigt for en bestyrelse, 
at der er en god håndfuld suppleanter, man kan 
trække på. Vi, der til dagligt sidder med besty-
relsesarbejdet, kan kun sige YES, kom bare ud 

Bestyrelsen hos Hjarup Landsbyforening. Forrest fra venstre: Carlo Jensen (Mejeriet), Mette Løvbom, Bodil Høeg, Finn Thomsen.

Bagerst fra venstre: Bent Pagaard, Gitte Ferslev, Bjarne Jørgensen og Carsten Navne.

af busken, der venter både sjove oplevelser og 
et fantastisk sammenhold. Det er til gengæld 
kun dig, der kan sige YES, jeg vil gerne med. Når 
2013 har taget sin begyndelse, vil vi påbegynde 
et hvervearbejde for at tiltrække nye medlem-
mer. Og vi kan lige så godt male fanden på væg-
gen. Det er først til mølle princippet! 

Med det vil vi ønske alle borgere i Hjarup en 
rigtig god jul og et lykkebringende nytår. 
Vi ses i 2013. 

Trykkeriet inprint i Kolding 

trykker Budstikken 

 tlf.nr.: 7550 3131
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Af Bodil Høeg

Landsbyforeningen i Hjarup 
Som vi skrev om i sidste udgave af Budstikken har 
Hjarupborgerne fået doneret en hjertestarter af 
Frilandsbørnehaven i Hjarup. Endnu en stor tak 
for gaven, som vi håber, vi aldrig for brug for at 
aktivere.

Hjertestarteren er placeret på murværket på  
Mejeribygningen, ud mod haven.
Hjertestarteren blinker med grønt lys i mørke, og 
kan således altid ses.

Vi vil gerne etablere et ‘tilkaldehold’, som bliver 
listet op ved siden af hjertestarteren, og vi er pt.  
i gang med at rekruttere lokale med kendskab  
til 1. hjælp, der vil kunne springe hjælpende til, 
hvis der skulle blive brug for hjertestarteren.  
Du kan kontakte Bodil Høeg på hoegfamily@
profibermail.dk eller på telefon 75594770, hvis du 
gerne vil hjælpe og stå på listen.

Husk at fortælle jeres børn og unge om hjerte-
starteren, så de ikke tror, det er legetøj. På den 
måde undgår vi ødelæggelse og hærværk.

Hjertestarter  
i Hjarup

Pr. 1. december 2012 skrifter hjarup.dk hænder. 
En lille gruppe borgere fra Hjarup vil forsøge at 
drive siden videre og med tiden måske også ud-
vikle den. Vi håber stadig, I borgere har lyst til at 
dele de gode hverdagshistorier med os, ligesom I 
også meget gerne må annoncere arrangementer 
og andet. Send en mail med billeder og tekst til 
til: hjarup.dk@gmail.com

Det vil være en stor hjælp for os, hvis dine bil-
leder er jpg-filer. Vi forbeholder os retten til at 
redigere eller afkorte din tekst.

Der skal lyde en stor tak til Helle Lund, der har 
stået for både udvikling af det visuelle design 
på siden samt løbende udvikling og vedligehold. 
Helle har løftet den opgave frivilligt i flere år, 
det vidner om et stort engagement – ja man 
fristes næsten til at sige, at hjarup.dk var Helles 
hjertebarn. Stort TAK herfra!

Hilsen den frivillige gruppe bestående af 
Jens Holdt, Finn Thomsen, Bodil Høeg, 
Birtha Kjeld og Mette Løvbom. 

Hjarup.dk 
skifter hænder –  
ny mailadresse!
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Af Bodil Høeg

Højt fra træets grønne top ... først skal træet 
sættes op, siden skal det vises, og derefter skal 
der spises.

Igen i år bliver der jul i Hjarup, træet blev efter 
alle kunstens regler sat op på torvet, et smukt 
træ, der den 1. søndag i advent blev tændt efter 
gudstjeneste og fællessang på torvet. Sneen 
havde væltet ned hele natten, så julestemningen 
var helt i top.

Juletræstænding i Hjarup

Der var som traditionen foreskriver, æbleskiver, 
julemand og slikposer på Mejeriet efter juletræ-
stændingen.

1000 tak til Mariegården for det smukke træ 
og en lige så stor tak til Svend, Poul og Olav for 
opsætningen af træet. 

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

HOLD DiG OrieNTereT på:

hjarup.dk
skanderup.infoland.dk

shifsport.dk · vamdrup.dk
vamdrup-netavis.dk

LUND MUS&

 L U N D & M U S  G R A F I S K  D E S I G N
H J A R U P G Å R D S V E J  4  ·  6 5 8 0  V A M D R U P

T L F . :  7 5 5 2  0 6 0 8

K O M P E T E N C E R

♥ Logo og fi rmaidentiteter 

♥ Magasiner ♥ Medarbejderblade 

♥ Årsberetninger ♥ Brochurer 

♥ Plakater ♥ Annoncer ♥ Gimmicks 

Grafi sk 
tegnestue
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Af Else-Marie Wind-Friis, Hjarup 

Mandag, den 5. november havde Ellen og  
Carsten Navne, Hjarup indvilliget i at fortælle 
om deres rejse til Paraquay.

Det blev en spændende og oplevelsesrig efter-
middag, hvor tilhørerne fik en masse at vide om 
landet og så flotte billeder derfra.

Frugtbart land
De fleste af cafeens gæster var overrasket over 
den store frodighed, man så på billederne, hvor-
til Carsten fortalte, at jorden var meget frugtbar, 
og på to år høstede man fem afgrøder. Afgrø-
derne er majs, soja, hvede, bomuld og bananer.

Det er meget dygtige landmænd derovre, fort-
satte Carsten. De holder meget kvæg – kryds-
ningskvæg – og de har store kvægfarme samt 
meget moderne landbrugsmaskiner.

Stalde har man ikke, for kvæget går ude hele 
året og passes mest af indianere, som hedder 
Inuitter.

Cowboyen rider kun en måned på en hest, så 
bliver den udskifter. Det siger ikke så lidt om det 
hårde job for både mand og dyr.

Carsten fortalte også, at der var mange, som 
havde private vagter, det var nemlig meget billi-
gere, end at tegne en forsikring. Politiet var kun 
ansat på halvtid, resten af dagen udskrev de så 
bøder og fik lidt indtægt ad den vej.

Ellen og Carsten var vidt omkring, de besøgte 
blandt andet verdens største vandfald Iquazu, 
der ligger mellem Brasilien og Argentina, og de 
besøgte også det store vandkraftværk Itaipo, 
som producerer meget strøm. Der er stor forskel 
på rig og fattig i Paraguay, hvilket også giver sig 
udslag i begravelser. Bliver en fattig f.eks. kørt 
ned, er det kutyme, at naboerne samler ind til 
begravelsen. – Det er nabohjælp på en lidt an-
den måde, end vi kender her.

en tur til paraquay

Danskejede sommerhuse
Hotellerne var af rimelig standard, og der var 
både swimmingpool og aircondition. Rejse- 
selskabet, som var på 24 personer, overnattede 
også i sommerhuse, som var danskejede. Og 
noget, der var med til at gøre turen rigtig dejlig, 
fortalte Ellen, var at der overhovedet ikke var 
nogle insekter.

I Paraguay er det sommer fra november til februar. 
Ellen og Carsten var der i tre uger i februar/
marts, og da var det meget varmt.

Turen foregik med et dansk rejseselskab, der 
hedder Paraquayrejser.dk og flyvetiden var 12 
timer fra Amsterdam.
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en tur til paraquay

Juleafslutning
Den 3. december var der juleafslutning i cafeen, 
hvor vi spillede pakkespil, fik kaffe, æbleskiver 
og brunkager og Inger Neumärker læste en jule-
historie af Selma Lagerlöf.

Historien var ”Fred på jorden”, der handler om 
et mærkeligt væsen, der pludselig træder ind 
i stuen hos en familie. Væsnet har langt gråt 
hår foran ansigtet, ser ussel ud og har hud som 
garvet læder og har i det hele taget et dyrisk 
udseende, og hele familien bliver skræmt over 
pludselig at være i stue med det. Det viser sig så 
senere, at det er familiens ældste søster Urd, som 
blev bortført af røvere en uge før sit bryllup og i 
mellemtiden har fået syv børn med røverkongen. 
En spændende fortælling, som man ikke kan 
gætte slutningen på.

2013
I det nye år er der Cafe:
•  mandag, den 7. januar hvor Poul Loehr, Hjarup, 

fortæller om sit liv.
•  mandag, den 4. februar kommer ungdoms-

præst Benjamin König, Hjarup.
•  mandag, den 4. marts slutter vi sæsonen af 

med sang og musik, hvor Olav Kjeldsen spiller 
for os.

På grund af varmebidrag til Mejeriet vil kaffe- 
prisen fremover være 25,- kr.

Cafeens kaffebryggere og kagebagere Inger, 
Johanne, Jenny, Ester og undertegnede siger tak 
for god opbakning i 2012, og ønsker alle en rig-
tig glædelig jul og et godt nytår samt på gensyn 
7. januar 2013 til sædvanlig tid – kl. 14.00.



20

og spejdere og spejderforældre. Tak for et rigtig 
godt spejder-år, tak for jeres store indsats – og 
på gensyn i 2013. 

Jeg kan fortælle, at vi hos Hjarup spejderne er i 
gang med at søge div. fonde, da vi længe har øn-
sket os en bålhytte med tilhørende shelter. Den 
skulle vi gerne få i 2013. Vi har været så heldige 
at få kr. 9.000 hos Sct. Georgs Gilde i Kolding, til 
fredslys-arrangementet, en stor oplevelse. Vi har 
i skrivende stund flere ansøgninger ude. 

Til spejderforældre
Hvis I er interesseret i at købe noget fra 55 grader 
nord, kan I henvende jer til Lene Svendsen på  
tlf. 2083 2542, hun står for Hjarup-spejdernes 
bestillinger. 

Hun ved også ofte, hvis der er nogle brugte  
uniformer til salg. 

HJARUP-SPEJDERNE ønsker ALLE en RIGTIG 
GLÆDELIG JUL og et godt og lykkebringende 
nytår og på gensyn i 2013. 

Af Lene Tonnesen

Lørdag den 1. december var der traditionen tro 
julestue hos Hjarup-spejderne. Den var godt 
besøgt, og julemanden kom forbi ved 11- tiden 
på sin traktor. 

Der blev omsat for omk. 22.700 kr., så det var 
rigtig godt, så må vi se, hvor stort overskuddet 
bliver. 

Trop-spejderne sluttede af med at holde jule-
frokost tirsdag den 4. december. De lavede selv 
maden, og der blev spist rigtig godt. En tradition 
spejderne ikke vil være foruden. 
Spejderne holder så juleferie og starter op igen i 
uge 2. 

Jeg vil gerne sige TUSIND TAK til alle jer, der har 
været involveret i julestuen, jeg ved, at mange 
af jer har brugt rigtig mange timer på det. Uden 
jeres store indsats var det ikke muligt at holde 
julestue. 

Jeg vil gerne sige tusind tak for året, der snart 
rinder ud. Til alle spejderledere, grupperødder 

Nyt fra Hjarup-spejderne
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Trækningsliste 
kfum spejdernes 
Julestue 2012

Kinesisk Lotteri:
Blå serie
43 - 133 - 84 - 11 - 112 - 102

rød serie
87 - 17 - 80 - 199 - 105 - 7

Gul serie
87 - 35 - 104 - 71 - 180 - 25

Grøn serie
85 - 115 - 5 - 190 - 33 - 162

Lysegrøn serie
1 - 93 - 77 - 23 - 37 - 157

Gevinsterne kan afhentes hos:
Mary Hansen, Toften 6, Hjarup
Tlf. 75594064 
senest den 31.12.2012

kfum spejderne i Hjarup 
siger tak for handelen og støtten 
til spejderarbejdet.

Af Jens Aksel Friis

Asta og Karl Erik Nielsen har per 1. januar 2013 
været gravere ved Hjarup Kirke i 30 år.

Menighedsrådet vil i den anledning gerne fejre 
Asta og Karl Erik ved en reception efter guds- 
tjenesten søndag d. 13. januar.

De har med stor dygtighed og flid passet kirken, 
kirkegården, kirkeladen og præstegårdsarea-
lerne. Det er en fornøjelse at komme her og 
opleve, hvor flot alting er plejet og passet.  
Trods de mange år i jobbet håber vi, at de vil 
blive her længe endnu.

Hjarups afholdte 
graverpar har 
30 års jubilæum

H O L D  D i G  O r i e N T e r e T  p å :

hjarup.dk
skanderup.infoland.dk

shifsport.dk
vamdrup-netavis.dk

vamdrup.dk
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fødselsdagssang, hvor Lisbeth spillede klaver til, 
6. kl. sang flerstemmigt, og I, H og K sluttede af 
med en fælles fødselsdagssang, som de havde 
skrevet til Johan og hvor der blev spillet gui-
tar til, og de gav slik og flag til Johan, ligesom 
eleverne plejer at komme op til ham, når de har 
fødselsdag, hvor de får en dumle og et flag. 

Da sangene var færdige – trådte Mille og Katrine 
fra elevrådet frem, og der blev råbt hurra. Johan 
fik lov at få det første stykke kage, men han 
delte pænt med alle eleverne og lærerne, der 
var mere end 2 stykker til hver, så meget kage 
var der. 
 
Det var en meget rørt og bevæget Johan. 
Johan har valgt at gå på efterløn til 1. feb, men 
man må sige, at han blev fejret med maner på 
sin 60 års dag. 

Der var dog nogle af eleverne, der mente, at han 
burde have givet dem fri 11.45, når det nu var 
hans fødselsdag. :) 

...tillykke Johan Helms
Af Lene Tonnesen

Torsdag den 6. dec. fyldte Johan Helms, skolein-
spektøren på Skanderup Hjarup Forbundsskole 
60 år. 

Der var stort kagebord i aulaen, og bordet 
var flot pyntet med rød dug, julestjerne, flag 
og masser af kage. Alle eleverne stod klar, og 
mange havde et flag i hånden. I dagens anled-
ning var både rengøringen, skolesekretærerne, 
pedellen og SFO-lederne med til morgensang.  

Anders hentede Johan ind, nu måtte han godt 
komme til morgensang. Men i dagens anledning 
var morgensangen helt anderledes. 

Idet Johan trådte over dørtærsklen ind i aulaen, 
startede 0. kl. med deres fødselsdagssang, og da 
de var færdig forsatte 1.kl, så 2. og 3. kl. (ind- 
skolingen havde talt sammen om fødselsdags-
sangen og sang hver et vers) herefter kom 4. 
kl., der sang på engelsk, så 5 kl. der sang en ny 
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Af Rune Peitersen, 
på vegne af Skanderup Efterskole

På Skanderup Efterskole syder december måned 
altid af nissegrin og juletraditioner. Vi nyder den 
frostklare sne, som i den grad klæder Skanderup. 
I sidste uge havde vi fornøjelsen af at, lægge hus 
til Landsbyforeningens Juletræsfest – dejligt at 
være med til at danne ramme om byens glade 
børns juleoplevelser.

Vores egne elever har i november lavet projekt-
opgaver og været i brobygning på de forskellige 
ungdomsuddannelser i Kolding. 

Forude venter Obligatorisk Selvvalgt 
Opgave for vores 10. klasses elever og endnu 
et projekt for skolens 9. klasser. 

Torsdag d. 20. december går vi i fakkeloptog en 
runde i byen inden vi skal til en lidt utraditionel 
aftensgudstjeneste i valgmenighedskirken kl. 
17.00, hvor skolens kor bl.a. også vil synge et par 
sange. Gæster er velkomne.

Ellers går vi og varmer op til januars store begi-
venhed, nemlig vores årlige musical. Vi holder en 
åben forestilling onsdag d. 23. januar. Hold øje 
med plakaterne.

Til slut vil vi blot sende vores varme julehilsener 
ud til jer alle og samtidig ønske jer et godt nytår.

Foto: Nana har sørget for at selv Grundtvig 

er kommet i julehumør.

en julehilsen fra 
Skanderup efterskole
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Af Johan W. Helms, Skoleleder

Jubilæum
Som beskrevet i sidste nummer af Budstikken 
kan Forbundsskolen holde sit 50 års jubilæum 
næste år. Første skoledag på skolen var d. 8. 
august 1963, og da første skoledag i skoleåret 
2013/2014 er d. 8. aug. 2013, starter vi præcis på 
samme dag. 

Selve dagen vil vi markere ved morgensang ved 
flagstangen, hvor alle er velkomne. Derefter vil 
vi markere jubilæet sammen med eleverne, mens 
alle andre inviteres ind til en kop kaffe og et 
rundstykke. For 50 år siden var der tre piger, der 
hejste flaget på den første skoledag. Det kunne 
være flot, hvis de samme tre piger ville komme 
d. 8. aug. 2013 og hejse flaget igen. Vi er dog 
i tvivl om, hvem de tre piger var, så hvis nogen 
ved det, vil vi meget gerne orienteres, så vi kan 
kontakte dem.

Selve jubilæumsfesten planlægges til d. 14. 
september i Skanderup Efterskoles hal for alle 
tidligere elever over 18 år, tidligere og nuvæ-
rende ansatte, tidligere og nuværende forældre-
repræsentanter fra skolenævn, skolekommission 
og skolebestyrelse, tidligere medlemmer af for-
bundsstyrelsen samt repræsentanter fra forvalt-
ning og byråd. Vi vil i løbet af det tidlige forår 
finde repræsentanter fra de tidligere klasser, der 
kan hjælpe med at samle de gamle klasser. Der 
er begrænset plads i Efterskolens hal, men vi hå-
ber, at vi kan få plads til alle interesserede. Der 
kommer mere om festen i næste nummer.

I ugen op til jubilæumsfesten planlægger vi 
at gennemføre en emneuge om skolens 50 år. 
Denne emneuge afsluttes med en udstilling, der 
fortæller om skolens udvikling gennem årene.
I forbindelse med jubilæet vil vi udgive et jubi-
læumsskrift. Vi har nedsat et redaktionsudvalg 
bestående af Hans Erik Nielsen (tidligere lærer 
på skolen) og Betina Horskjær Jørgensen, og de 
er i gang med at overveje indholdet. Deres første 
skridt er at samle alle skolens ledere gennem 

årene til et uformelt møde, hvor der kan udveks-
les minder og anekdoter, som måske kan anven-
des i jubilæumsskriftet.

Vi vil fortsat gerne have ting og minder fra de 
50 år, hvis I har noget liggende. Gitte Holst tager 
gerne imod og passer på det, så vi kan være 
sikre på, at alle får deres ting tilbage igen. Gitte 
kan kontaktes på skolen hver formiddag på tlf. 
79797790 eller på mail giho@kolding.dk.

Afsked
Dette nummer af Budstikken er det sidste, jeg 
skriver i som leder af Forbundsskolen. Jeg vil 
derfor benytte denne lejlighed til at takke alle, 
jeg har været i kontakt med gennem årene. Ka-
ren og jeg startede sammen på skolen i august 
1978, så Forbundsskolen har været en meget stor 
del af vores liv. Det har været en række meget 
spændende år, og jeg er dybt taknemmelig over, 
at jeg har fået lov til at være en del af Forbunds-
skolen gennem årene. 

Vi har en rigtig god skole. Det skyldes naturligvis 
gode elever og et dygtigt personale, men det 
skyldes ikke mindst en stor forældreopbakning 
til skolen. Vi har været begunstiget med engage-
rede forældre også i skolenævn, skolekommissi-
on og skolebestyrelserne gennem årene, og sam-
men har alle omkring skolen skabt rammerne for 
en moderne skole med rødder i lokalområdet. 
Tak for jeres store opbakning.

Den sidste arbejdsdag bliver en meget vemodig 
dag for mig, men samtidig vil jeg kunne glæde 
mig over, at Forbundsskolen er en skole, hvor 
elever og ansatte trives, og hvor eleverne også 
fagligt får et stort udbytte. En skole er et stort 
fællesskab, og jeg er overbevist om, at dette fæl-
lesskab omkring skolen vil bære Forbundsskolen 
videre, så vi alle med stolthed kan sige, at vi har 
vores lille andel i en fantastisk skole. 

Jeg ønsker Forbundsskolen al mulig held og 
lykke fremover. Samtidig vil jeg på hele skolens 
vegne ønske alle en rigtig glædelig jul.

Nyt fra Forbundsskolen
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Søren Bruun, 15 årig judokæmper fra Judo og 
Jiu-Jitsu klubben Tomoe Kolding, har vundet  
3 mesterskaber i 2012.

Søren Bruun blev for knapt et år siden udtaget 
til Cadetlandsholdet i Judo, og 2012 har været 
et forrygende og lærerigt år med mange store 
oplevelser både nationalt og internationalt. 

Allerede i april viste Søren sit store talent ved 
Jysk Fynsk Mesterskab. Efter 3 kampe, som alle 

blive vundet, kunne Søren fejre titlen Jysk Fynsk 
Mester 2012 for drenge under 17 år.

I maj debuterede Søren til sit første og hidtil 
eneste internationale mesterskab nemlig  
Nordisk Mesterskab, som blev afholdt i Sverige  
– og Søren valgte at finde sit allerbedste judo 
frem og kunne efter 4 sejre lade sig hylde som 
Nordisk Mester 2012 for drenge under 17 år.

Hen over sommeren har Søren arbejdet intensivt 
med sin fysik, d, så han nu endelig er kommet 
i vægtklassen -50 kg (46-50kg), som er mindste 
vægtklasse ved EM, VM og ungdoms OL.

I den forgangne weekend skulle han så kæmpe 
sit første mesterskab i sin nye vægtklasse, nemlig 
Danmarksmesterskabet 2012, og kunne herefter 
kalde sig Danmarksmester 2012.

Søren går i 8. klasse på Eliteidrætslinien på 
Brændkjærskolen i Koldning: 
Målet er deltagelse i EM og VM !!!

Danmarksmester,  
Nordisk Mester og Jysk  
Fynsk Mester 2012 i judo

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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aB eLeCTriC a/s 

Med over 30 år i el-branchen 

og lokal montør i Hjarup, 

er vi klar til at servicere

■   Installationer  

hos private

■  Solcelleanlæg

■  Ventilationsanlæg

■  Energioptimering

■  Industriinstallationer

■  Programmering

■   Udvikling af  

PLC-programmer

■  Styringer

■  Robotter

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

døgnVagT
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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



Lokalblad for Skanderup-Hjarup-Gelballe

Bestyrelsen:
Formand: Kirsten Rungholm, Hjarup Byvej 9 tlf. 7559 4059
Omdeling: Alice Stub, Hjarup Byvej 5 tlf. 2971 5852
Korrektur og renskrivning: Inge Friis, Hjarupgårdsvej 4B  tlf. 7559 4010
Kasserer: Bodil Høeg, Hjarupgårdsvej 5  tlf. 7559 4770
Bestyrelsesmedlem: Lene Tonnesen, Klebækvej 23 tlf. 2118 6417

Har du ikke fået Budstikken?
Vi er så omhyggelige som muligt, men det kan smutte for os – ring straks til Alice Stub på 
tlf. 2971 5852 (eller en anden i bestyrelsen) så det kan blive bragt i orden hurtigst muligt.

www.hjarup.dk – Husk at du også kan læse Budstikken på nettet.  
Klik ind og læs bladet, print det evt. ud.

Mange Tak for stof til bladet – bliv ved med at sende stof til os! Er dit indlæg ikke med,  
så er det ikke udtryk for manglende interesse, men manglende plads i bladet!
Kender du én i lokalsamfundet, som fylder rundt, og du synes, vedkommende skal have  
et par ord med i bladet, så skriv et lille stykke og send det til os sammen med et billede.

Kalenderen
Husk at få jeres arrangement med i kalenderen – send datoer for arrangementer til os.

Mail-adresse
Indlæg og artikler kan sendes på mail: budstikken2010@gmail.com
eller lægges i postkassen ved et hvert medlem af bestyrelsen.

Medlemskab
Det koster kun kr. 100,- at være medlem af Budstikken og vi opfordrer alle læsere til at 
være medlem. Budstikken eksisterer kun i kraft af lokal opbakning.  
Medlemskab kan tegnes ved at indbetale kr. 100,- på giro nummer 6000 1995 eller på 
konto 1551 60001995, Danske Bank eller 7040 1532364, Sydbank. 
På forhånd Mange Tak for støtte og interesse.

Oplag: Ca. 630 stk.
Opsætning: Lund&Mus Grafisk Design, Hjarupgårdsvej 4, 6580 Vamdrup
Trykkeri: InPrint, Kolding
Deadlines i 2013: 21. februar – 18. april – 20. juni
Generalforsamling i Budstikken: 2. maj 2013

Forsidefoto: 
Susanne Thode Østergaard har taget dette flotte 

vinterbillede da vinterens første sne lige var faldet.


