
•  Travlhed i Frilandsbørnehaven Enghøj og Trekløveren

•  Ny skoleleder på Forbundsskolen 

•  SHIF har gang i både gymnastik og fodbold

•  Populær Café-dag i Hjarup
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Nyt fra Hjarup
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HjErTESTarTEr 
T I l k a l d E H o l d

Vi er rigtig glade for, at det er lykkedes 

at samle et ‘tilkaldehold’ til hjerte- 

starteren, hvis uheldet skulle være ude.

Der kan rettes henvendelse til:

■   Marisella Thomsen, Fløjbjergvej 55, 

Hjarup, mobil 31659224

■   Christina Duedahl Jensen,  

Hjarupgårdsvej 3, Hjarup, telefon 

75594109, mobil 40910074

■   Else Marie Hansen, Hjarup Byvej 29, 

Hjarup, mobil 50982884

■   Jacob Stub, Hjarup Byvej 5, Hjarup, 

mobil 29715849

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

Kom til generalfor- 
samling i Budstikken 
den 2. maj 2013 på 
Forbundsskolen

Generalforsamlingen indeholder 

følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3.  Kassererens reviderede regnskab.

4. Indkomne forslag.

5.  Valg af bestyrelsesmedlemmer.

6. Valg af 2 revisorer.

7. Eventuelt.

bud
s t i k k e n
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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

Af Bodil Høeg 

Fastelavnssøndag var solskinsrig og kold, og 
mange udklædte børn troppede op til tønde-
slagning på Mejeriet i Hjarup. 

Her havde Spejderne fået sat tønderne op efter 
alle kunstens regler, og der blev gået rigtig til 
den. En rigtig hyggelig eftermiddag med fuldt 
hus og glade børn og voksne.

Mange tak til Mary og Anna for stor og uvurder-
lig hjælp i køkkenet.

Fastelavn i Hjarup
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Af Helle Nygaard-Lund

Søndag d. 30. november var vi 34 ryttere på 
langhårede islænder-heste, som red årets nytårs-
tur i Fovslet Skov.

Turen startede på Hjarup Gl. Skole med cham-
pagne, og så gik turen i skridt og tølt gennem 
Fovslet Skov, hvor der efter en times ridt var 
pause med tiltrængt varm suppe, kransekage 
og diverse drikke. Turen forløb i festligt humør 
trods hagl og kold regn, og alle kom hjem i god 
behold og kunne læsse hestene i trailerne inden 
hjemturen.

Rytterne er fra islænderklubben Gandur, som har 
medlemmer fra hele trekantsområdet og tilhørs-
sted i Skærup lige syd for Vejle.

Tak til lokale Hjarupper for hjælp til charme-
rende udskænkning af champagne og talentfuld 
fotografering (Kisser og Jesper) og til Enghøj-
gård, Mejerigården, Enghavegård og Hjarupgård 
for lån af parkeringsplads til de mange trailere.

Godt nytår :-)

34 islænderryttere på Nytårstur 



5

Nytårsløbet 
i Hjarup

Sct. Georgsløbet i 
Kolding 10. april 13

Af Kirsten Rungholm 

Vi gik, cyklede, løb og red en tur i skoven! Ca. 65 
deltagere var mødt op og tog for sig af frisk luft 
og kransekage på Mejeriet. Det er 6. gang Hjarup 
runners afholder Nytårsløbet, og mon ikke vi til 
næste år igen vil invitere på en tur i skoven.

... er et 10 eller 21,1 km motionsløb som vi 
deltager i. Løbet er til fordel for Folkekøkkenet 
i Kolding. Tilmeldingen er åben og flere Hjarup 
runners er allerede tilmeldt. 

Følg Hjarup runners på facebook og på  
hjarup.dk.

Kaere min gamle landsby
Rigtig glaedelig jul og godt nytaar!

Jeg er opvokset i Hjarup. Min farfar, Martin 
Jensen, og min far, Knud Juul Jensen, var mejeri-
bestyrere paa mejeriet og min mor Meta Jensen, 
hjemmegaaende husmor. Jeg har gaaet i den 
gamle skole i Hjarup og senere blev Skanderup-
Hjarup Forbundskole bygget, og jeg gik der.

Jeg har mange barndomsminder fra Hjarup. Der 
var mange af mine foraeldres og bedsteforael-
dres venner og den generation og saa mange 
legekammerater for mig og min soester Louise.

Hjarup var et dejligt sted at vokse op. Dengang 
arbejdede de fleste i Hjarup. Enten gaardeejere 
eller folk, der arbejdede paa en gaard, paa me-
jeriet eller i brugsen. Der var ogsaa en bager og 
en koebmand, saa det sociale liv var rigtig godt. 
Alle tilbragte al deres tid i Hjarup. Gode menne-
skelige vaerdier og megen hjertevarme.

Hjarup har en lang historie, som vel begyndte 
med Hja som faeldede lidt trae og byggede et 
hus og saa udviklede det sig. Min far og farfars 
generation elskede historie og kunne fortaelle 
meget.

Jeg er 60. Saa dem af jer, der er i aldersklas-
sen. Husker sikkert min soester og jeg, og jeg 
forstaar, at af min foraeldres venner og den 
aldersklasse, er der nu kun faa tilbage. En rigtig 
hjertevarm hilsen til dem og en tak for en dejlig 
barndom. Og ogsaa en hilsen til alle min gamle 
legekammerater og skolekammerater og enhver 
indbygger i Hjarup. I var alle en del af mit liv. 
Jeg husker jer allesammen. En saerlig hilsen til 
familien paa Hjarupgaard.

Min soester bor med sin familie paa Sjaelland, og 
jeg bor med min aegtefaelle i Toronto, Canada.

De varmeste hilsener til jer alle,
Johanne Juel Jensen

K O rT  F ø r  j u L  M O D T O G  v i  D e N N e  H i L S e N  F r a  e N  “ G a M M e L ”  H j a r u p p e r :

en varm hilsen fra Canada til Hjarup



eN HiLSeN Fra aNNe Marie MaDSeN eN GaMMeL Hjarupper

jeg er “gammel Hjarup-pige” og ser hvor mange spændende tiltag, der stadig er i Hjarup. 
jeg har et arrangement: ”DreaMSCapeS” med TiNe LiLHOLT & KLauS THraNe.

“Få Det Bedre” - Bønstrupvej 11 - 6580 vamdrup / Dørene åbnes kl. 19.
Se annonce på side 9
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Af Ilse Lorenz, Leder

jul og fastelavn i børnehaven
December har som altid været en rigtig dejlig 
måned i Frilandsbørnehaven Enghøj.

Vi startede den 30. november med at børn og 
forældre hentede juletræ, fik æbleskiver og 
glögg. Rigtig hyggeligt.

Den 1. december kom sneen så dalende ned  
over Hjarup, og den 3. december blev vores nye 
kælkebakke taget i brug.

Hver mandag har Nissen Nille været på besøg. 
Hun er en rigtig drillenisse, og børnene elsker 
hende.

Midt i den kolde sne… blev der også tid til bål 
og varm kakao ;-)

Den 13. december afholdt vi bedsteforældredag. 
Vi havde besøg af ca. 100 bedsteforældre, som 
klippede, klistrede og spiste de småkager, som 
børnene havde bagt. Der blev udvekslet erfarin-
ger om børnebørn, og sidst men ikke mindst så 
gik alle børn Luciaoptog. Ikke et øje var tørt ;-)

Den 20. december holdt vi juletræsfest. Selve 
JULEMANDEN kom selvfølgelig på besøg, og det 
er som altid en helt fantastisk oplevelse.

Flotte udklædninger til fastelavn
Fastelavn er mit navn... Boller vil jeg have... Så 
blev der afholdt fastelavnsfest i Frilandsbørne- 
haven Enghøj.

Der var alle afskygninger af prinsesser, indianere, 
politi, spiderman og pige, pippi, et utal af dyr og 
en neger samt mange andre udklædninger.

Vi havde en fantastisk sjov dag... hvor der blev 
slået katten af tønden... spist boller og slik  og 
danset til den store guldmedalje.

En lille sjov episode: Børnene råbte lidt højt, og 
Malene sagde: “I skal være stille”. Ingen hørte 
efter. Malene sagde: “Jeg tror, der er nogen, der 
mangler nye batterier til deres høreapparat”.
Derefter siger en af pigerne højt: “I skal være 
stille, for ellers putter Malene batterier i ørerne 
på jer”.

I denne uge arbejder vi med motorik... Og lige så  
stille sniger foråret og gækkebrevene sig ind på os. 

T r a v L H e D  i  F r i L a N D S B ø r N e H a v e N  e N G H ø j 

Travlhed i Frilandsbørnehaven enghøj
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Af Else-Marie Wind-Friis

Godt nytår, sagde Poul Løhr, da han indledte sin 
fortælling om sit liv, på årets første cafedag den 
7. januar 2013. Og hvor længe siger man egent-
lig godt nytår, fortsatte han. 
Grunden til, at Poul spurgte var, at han sidste år 
i marts traf en gammel bekendt, som ønskede 
ham godt nytår, da de skiltes. Så hvor længe 
ønsker man egentlig hinanden godt nytår, slut-
tede han. I salen var der umiddelbart ingen, som 
kunne give svar på spørgsmålet.
En af gæsterne mente, at det sagde man kun 
indtil helligtrekonger, men en anden sagde, at 
det kan man jo faktisk godt sige hele året, for 
når nogen har fødselsdag, ønsker man dem jo 
også til godt nytår. Så dermed var det opklaret.

Fra Fyn
Poul fortalte meget humoristisk om sit liv, og 
han har virkelig oplevet noget og været med 
til meget, sat meget i gang samt været mange 
steder. Poul er født i Odense, og som han lunt 
sagde, da jeg blev lidt større, opdagede jeg, at 
jeg var enebarn, men også det synes jeg selv, at 
jeg har klaret helt godt. 
Han kom i lære i en købmand/materialhandel, 
hvor han mener, han pådrog sig et mindre ma-
lersyndrom. For den gang kom alle væsker hjem 
i store dunke, som lærlingene så skulle fylde på 
mindre flasker, og da det var før, det blev mo-
derne med masker og udluftning, så kunne lidt 
snifferi ikke undgås.

uSa
Inden Poul blev marinesoldat, var han i en ma-
terialhandel i København, hvor han fik ansvaret 
for skosværte og creme.
Efter soldatertiden, som Poul syntes var en god 
tid, sejlede han med Queen Elisabeth til Amerika 
for at besøge en tante og hendes forældre, som 
havde en del sommerhuse, hvor han kunne få 
arbejde. Queen Elisabeth sejlede fra Esbjerg til 
Harwich, og efter et par dage i London, sejlede 
Poul videre til South Hampton. Skibet havde 7 
dæk og 2300 passagerer. I USA fik Poul rigtig 
set sig omkring, han var i Detroit, Los Angeles, 

Yosimity Park, hvor han blev inviteret til en lidt 
speciel fest, og tog den på stop til Chicago inden 
han returnerede til København. I USA kørte han 
både med Greyhound bus, tog den som sagt på 
stop og var chauffør for et ældre ægtepar.

igangsætter/opfinder
I 1999 købte Poul en materialhandel i Haderslev, 
hvor varelageret rummede lige fra urtete til mid-
del for bekæmpelse af skadedyr. Han har altid 
interesseret sig for alternative ting og hømopati. 
Og samtidig med butikken var han var også 
leder af Materialisternes fagskole og havde på 
et tidspunkt også en stald med redekasser til 800 
høns.

Senere solgte han butikken til en af sine ansatte 
og startede sammen med sønnen Claus et rejse-
bureau for vegetarer. De havde base på en dansk 
højskole, som lå lige overfor Gibraltar.
Zoneterapi var også en af de alternative ting, som  
Poul interesserede sig for, og i tilknytning dertil 
opfandt han Fakir fodrullen og tilsvarende såler.
Han har blandt andet også opfundet speciel film 
til biler, hundeshampoo, reflekspinde, vandspær-
re og net til vinduer og døre for myg og fluer, og 
han var med til at starte Matas-kæden op.
Derudover hørte vi om hans tur til Færøerne og 
Island og så en model af en af hans “Lunter” 
(færøsk fugl), vi hørte også om hans tur til New 
Zealand, om marchstur i Barlbæk, flodbådssejl-
lands i Holland og meget, meget mere.
Stor tak til Poul for en rigtig underholdende 
eftermiddag.

Hilsen fra tidligere Hjarup-pige.
Gerda Petersen havde en overraskelse med til 
os. Hun havde via sin søn Claus fået en facebook 
hilsen fra Johanne, datter af Meta og Knud Jen-
sen, dengang bestyrer af Hjarup Mejeri. Johanne 
fortalte lidt om sit liv, hun bor nu – og har gjort 
i mange år – i Canada, og sendte hilsen til alle 
hun kendte i Hjarup.

Februar 
Cafedagen i februar havde en lille ændring.
Som det fremgik af programmet skulle Benjamin 

Hvor længe siger man Godt nytår?
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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

Fortsat fra side 7 
König komme den 4. februar og fortælle om sit 
liv og arbejde som ungdomspræst. 
Imidlertid skulle Benjamin på kursus den dag, så 
han byttede med Olav Kjeldsen, som skulle have 
besøgt cafeen i marts.

Overmarksgården
Olav havde virkelig gjort et stort forberedelses-
arbejde til eftermiddagens program.
Med udgangspunkt i sin ansættelse på Over-
marksgården i Kolding for flere år siden, fortalte 
han om, hvordan han sammen med beboerne 
havde oprettet en sangklub, der blev til stor glæ-
de for de medvirkende og for dem, der kun ville 
høre/se på. Det startede med, at en af beboerne 
havde en guitar, som han var ret god til at spille 
på. Han vidste så, at en af de andre beboere 
kunne synge, og således rygtedes det i huset, så 
de til sidst havde en fået oprettet en god sang-
klub med både mænd og kvinder i koret.
De var rigtig gode sangere, sagde Olav, som 
krydrede sin fortælling med sjove anekdoter og 
episoder fra sangklubben. Han havde også taget 
de sange med, som de altid sang i klubben, og 
dem stemte vi også i med. Det var blandt andet 
”Jeg ved en lærkerede”, ”Nu lokker atter de 
lange veje” og ”Der er et yndigt land”.
Efter kaffen og fastelavnsbollerne sang vi en 
del operette melodier og Kai Norman Andersen 
sange, og med Olav ved klaveret til alle numrene 

var stemningen høj, og tiden fløj af sted.
Også stor tak til Olav for en god eftermiddag.

Benjamin König kommer så mandag, den  
4. marts, som for øvrigt er sidste cafe dag inden 
sommerpausen. 
Har du lyst til at være med, så starter cafe-efter-
middagen kl. 14 og alle voksne er velkomne.
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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

eller 2615 4916
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Nyt fra Skanderup
 /Gelballe

Af Birgitte Kragh

På fastelavns søndag, hvor Skanderup Lands-
byforening afholdt fastelavn, kunne man også 
i jyske vestkysten læse, at landsbyforeningen 
undrer sig over Kolding Kommunes nye metode 
til vurdering af skoleveje. 

Det drejer sig om, at Kolding Kommune, i sam- 
arbejde med politiet vurderer alle Kommunens 
trafikfarlige skoleveje efter en ny metode. 
Denne nye metode resulterer i, at Skanderup 
Landevej, sammen med 12 andre veje i Kommu-
nen, ikke længere bliver vurderet som trafikfar-
lig skolevej, men bliver vurderet til trafikSiKKer 
skolevej. 

Vi undrer os over ændringen, fordi der netop 
ingen ændring er sket med vejen. Vejen er den 
samme, og der kører tung, og meget trafik på 
hele strækningen. Politikerne har indtil alle veje 
er endelig bedømt, ladet Skanderup Landevej 
have status som trafikfarlig skolevej. Det bety-
der, at skolebørnene på strækningen oprethol-
der mulighed for kørsel med skolebus – også 
efter sommerferien. Vi vil i Skanderup Landsby-
forening følge sagen.

Landsbyforeningens interne aktivitet omkring 
nytår, var at skrive en ansøgning til Kolding 
Kommunes Landsbyforum.

Vi er meget spændte på, hvad ansøgningen i år 
kan bringe Skanderup, for vi har i samarbejde 
med Rune Peitersen, og Skanderup efterskole, 
lavet ansøgning om midler til en sti ned over 
Efterskolens park, mellem Kastaniealle, og Stien 
mellem Enghaven og Ejersmindevej. Der er sam-
tidig søgt om midler til opsætning af udendørs 
fitness aktiviteter langs stien inde i parken.

Derudover har vi søgt om midler til blomsterløg, 
som skal sættes i Gelballe. Der er nemlig en lille 
aktiv gruppe i Gelballe, som ønsker at forskønne 
og markere byen mere, og det formål vil vi 
gerne støtte.

Vi er i Landsbyforeningen rigtig glade for de 
henvendelser, vi får. Vi har oplevet, at vi i lokal-
området kan gøre en stor forskel, når vi samar-
bejder på tværs af organisationer. Det giver et 
endnu større netværk til gavn for vores børn, os 
selv og den fremtid, vi ønsker i området. Så det 
er med stor optimisme, at vi nu går ind i et nyt 
foreningsår.

Nyt fra Skanderup 
Landsbyforening 

Af Morten Nielsen

Vi er et ungt par som søger en reserve- 
bedste der i særdeleshed kan hjælpe os med 
pasning af vores søn på 4 og vores datter på  
1 år, samt med lidt husholdning/rengøring. 

Hvis du kunne tænke dig at hjælpe vores lille 
familie i  hverdagen, bedes du kontakte os på 
26678368.

reservebedste søges i Skanderup



 

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

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



Hold dig opdateret med Budstikken fra 2. marts til 19. maj 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 9 2. marts til 3. marts Noter
lørdag d. 02.03.

Søndag d. 03.03.

uge 10 4. marts til 10. marts Noter
Mandag d. 04.03. Kl. 17.00 Hjarup runners, løbetur fra Mejeriet

Kl. 14.00 Cafe eftermiddag på Mejeriet

Tirsdag d. 05.03.

Onsdag d. 06.03. Kl. 9.30 Åbent Værested

Torsdag d. 07.03.

Fredag d. 08.03. Kl. 16.00-17.30 Farveladen

lørdag d. 09.03.

Søndag d. 10.03.

uge 11 11. marts til 17. marts Noter
Mandag d. 11.03. Kl. 17.00 Hjarup runners, løbetur fra Mejeriet

Tirsdag d. 12.03.

Onsdag d. 13.03. Kl. 9.30 Åbent Værested
Skolefest på Forbundsskolen

Torsdag d. 14.03. Skolefest på Forbundsskolen
Kl. 20.00 Dreamscapes på "Få det bedre"

Fredag d. 15.03. Kl. 16.00-17.30 Farveladen. Filmklub i Vamdrup

lørdag d. 16.03. Infomøde på Skanderup Ny Friskole

Søndag d. 17.03. Kl. 10.00 SHIF gymnastikopvisning på Skanderup Efterskole

uge 12 18. marts til 24. marts Noter
Mandag d. 18.03. Kl. 17.00 Hjarup runners, løbetur fra Mejeriet

Tirsdag d. 19.03. Kl. 17.00 opstart på fodbold i SHIF
Kl. 18.00 Vester Jazzværk på Mejeriet

Onsdag d. 20.03. Kl. 9.30 Åbent Værested

Torsdag d. 21.03.

Fredag d. 22.03. Kl. 16.00-17.30 Farveladen

lørdag d. 23.03.

Søndag d. 24.03. Palmesøndag

uge 13 25. marts til 31. marts Noter
Mandag d. 25.03. Kl. 17.00 Hjarup Runners løbetur fra Mejeriet

Tirsdag d. 26.03.

Onsdag d. 27.03. Kl. 9.30 Åbent Værested, sidste gang inden sommerferien

Torsdag d. 28.03. Skærtorsdag

Fredag d. 29.03. Langfredag

lørdag d. 30.03.

Søndag d. 31.03. Påskedag

uge 14 1. april til 7. april Noter
Mandag d. 01.04. Kl. 17.00 Hjarup runners, løbetur fra Mejeriet 

2. Påskedag

Tirsdag d. 02.04.

Onsdag d. 03.04.

Torsdag d. 04.04.

Fredag d. 05.04. Kl. 16.00-17.30 Farveladen

lørdag d. 06.04.

Søndag d. 07.04.
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Hold dig opdateret med Budstikken fra 2. marts til 19. maj 2013

uge 15 8. april til 14. april Noter
Mandag d. 08.04. Kl. 17.00 Hjarup Runners, løbetur fra Mejeriet

Tirsdag d. 09.04.

Onsdag d. 10.04. Kl. 18.00 Hjarup runners deltager i St. Georgsløbet i Kolding

Torsdag d. 11.04.

Fredag d. 12.04. Kl. 16.00-17.30 Farveladen

lørdag d. 13.04.

Søndag d. 14.04.

uge 16 15. april til 21. april Noter
Mandag d. 15.04. Kl. 17.00 Hjarup Runners, løbetur fra Mejeriet

Tirsdag d. 16.04.

Onsdag d. 17.04.

Torsdag d. 18.04. Deadline på Budstikken

Fredag d. 19.04. Kl. 16.00-17.30 Farveladen

lørdag d. 20.04.

Søndag d. 21.04.

uge 17 22. april til 28. april Noter
Mandag d. 22.04. Kl. 17.00 Hjarup Runners løbetur fra Mejeriet

Tirsdag d. 23.04.

Onsdag d. 24.04.

Torsdag d. 25.04.

Fredag d. 26.04. St. Bededag

lørdag d. 27.04.

Søndag d. 28.04.

uge 18 29. april til 5. maj Noter
Mandag d. 29.04. Kl. 17.00 Hjarup Runners løbetur fra Mejeriet

Tirsdag d. 30.04.

Onsdag d. 01.05.

Torsdag d. 02.05. kl. 19 Budstikken afholder generalforsamling

Fredag d. 03.05. Kl. 16.00-17.30 Farveladen
Åbent hus på Forbundsskolen

lørdag d. 04.05.

Søndag d. 05.05. Kl. 10.30 konfirmation i Hjarup Kirke

uge 19 6. maj til 12. maj Noter
Mandag d. 06.05. Kl. 17.00 Hjarup Runners løbetur fra Mejeriet

Tirsdag d. 07.05.

Onsdag d. 08.05.

Torsdag d. 09.05. Kristi himmelfartsdag 

Fredag d. 10.05.

lørdag d. 11.05.

Søndag d. 12.05.

uge 20 13. maj til 19. maj Noter
Mandag d. 13.05. Kl. 17.00 Hjarup Runners løbetur fra Mejeriet

Tirsdag d. 14.05.

Onsdag d. 15.05.

Torsdag d. 16.05.

Fredag d. 17.05. Kl. 16.00-17.30 Farveladen

lørdag d. 18.05.

Søndag d. 19.05. Pinsedag 
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Af Birgitte Kragh 

På en mørk vinteraften i januar blev der tændt 
levende lys og lagt dug på bordene i aulaen på 
Forbundsskolen. En hyggelig stemning bredte 
sig, og generalforsamlingen startede med en let 
middag.

Vi måtte i år sige tak for mange års bestyrelses-
arbejde til Jacob Malmvig, Uve Frank-Jessen og 
Michael Krongaard, som valgte ikke at genop-

stille. I stedet blev valgt 4 nye medlemmer til 
bestyrelsen, som er Søren Laursen, Karina Vester-
gaard Tønder, Paw Husfeldt og Jesper Clausen. 
Tak til både de, som har lagt et stort arbejde i 
bestyrelsen, og til de, der nu tager fat.

Efter generalforsamlingen holdt Rune Peitersen 
et meget interessant foredrag om Skanderup 
Efterskole, og skolens historie. 

Skanderup Landsbyforening afholdt 
generalforsamling i januar

Den nye bestyrelse. Forrest fra venstre: Ane Skovgaard Larsen, Karina Vestergaard Tønder, Birgitte Kragh, Marianne Baltsersen. 

Stående fra Venstre: Jakob Christiansen, Søren Laursen, Paw Husfeldt, Niels Westergaard, Jesper Clausen og Linda Johansen.

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
HOLD DiG OrieNTereT på:

hjarup.dk
skanderup.infoland.dk

shifsport.dk · vamdrup.dk
vamdrup-netavis.dk
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Af Karina Vestergaard Tønder,  
Skanderup Landsbyforening

Solen skinnede ind ad vinduerne i gymnastik-
salen, og det var endnu engang tid til en dej-
lig dag, i udklædningens tegn, da Skanderup 
Landsbyforening inviterede til fastelavnsfest den 
10.2.2013. 
Sidse-Marie Bøgesvang havde igen i år været 
den helt store bidrager til kagebordet, med dej-
lige fastelavnsboller m.m. Tak for det!

3 tønder blev hængt op i hhv. gymnastiksalen 
og i aulaen – og det begyndte at myldre ind 
med skønne børn i forskellige skikkelser – Der 
var besøg af både Dronning Margrethe, Spider-
man, hekse, Batman, et stort antal prinsesser og 
mange andre sjove, flotte og ikke mindst krea-
tivt udklædte.

Der blev slået til tønde i 3 aldersgrupper –  
0-børnehave, 0.-2. Klasse og 3. klasse og opefter
De ældste børn gik hårdt til den og de fandt 
hurtigt deres kattekonge og -dronning, nemlig 
Noah Frostholm Nehammer og Mathilde Kragh 
Thomsen

I den mellemste gruppe af børn blev kattekonge 
og -dronning, Daniel Husfeldt og Viktor Frost-
holm Nehammer og til sidst da de mindste, efter 
mange slag og lidt hjælp fra Paw Husfeldt, fik 
hul på tønden, og alt slikket strømmede ud, 
kunne vi kåre dagens yngste kattekonge og 
-dronning; Lerke Hansen og Angelo Iversen.

Sidst på eftermiddagen, da alle de udfyldte 
stemmesedler var talt op, blev første og anden 
pladsen for bedste udklædning kåret, og det 
blev Mathilde Kragh Thomsen klædt ud som 
Dronning Margrethe og Anna Hjort-Hansen 
klædt ud som skiløber. I var rigtig flotte, tøser!

Det var en rigtig dejlig eftermiddag og arrange-
mentet var godt besøgt, selvom det var i starten af 
vinterferien. Vi siger tak for rigtig god opbakning.

Fastelavn er mit navn...
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Af skoleleder Annemette Trans

Måske en og anden har været forbi friskolen og 
har tænkt over, at der er sket noget. Det er der 
også. Der er blevet fældet en masse træer og 
buske, der fik skolen til at ligne et helt torne-
roseslot. Nu er der lys og luft igen, og skolebyg-
ningerne kommer til deres ret. 

Der opstår mange friskoler i denne tid. Mange  
af dem er såkaldte protestskoler. Det vil sige 
skoler, der er opstået i protest mod de mange 
skolenedlæggelser. Det er ikke det, der er  
baggrunden for Skanderup Ny Friskole. Nej, vi  
er en holdningsskole. En skole der mener, vi 
kan tilbyde en anden skoleform, hvor eleverne, 
udover de almene skolefærdigheder, også skal 
uddannes i andre ikke-målbare færdigheder, 
som er med til at forme dem som mennesker. 

For os er fællesskabet en meget vigtig del af 
livet. Et forpligtende fællesskab, hvor vi alle er 
ansvarlige for hinanden. ”Den enkelte har aldrig 
med et andet menneske at gøre uden at han 
holder noget af dets liv i sin hånd”. Ikke noget 
jeg har fundet på, men det har K.E.Løgstrup, 
professor i etik og religionsfilosofi.

Noget af det, vi tilbyder, er engelsk allerede i  
0. klasse, tysk i 4. klasse, motion hver dag, 
lektiefri skole (i de små klasser), it som en del 
af undervisningen, morgensang, fortælling, 
tryghed i hverdagen, en ordentlig omgangstone 
og meget, meget mere. Samlet i vort motto: EN 
SUND SJÆL I EN SUND KROP.

Vi er et supplement til folkeskolen med små 
klassekvotienter og plads til individet. Vi tilbyder 
undervisning efter Fælles Mål, som er de mål, 
der er opsat af Undervisningsministeriet, og vi 
indskriver elever i 0.-7. klasse. På sigt udvider vi 
med flere klassetrin.

Vi åbner dørene medio august og håber på 
stor opbakning fra lokalområdet. Det er i alles 
interesse, at der er liv i bygningerne og dermed 
liv i landsbyen. D. 16. marts er der info-møde på 
skolen og 0. klasse starter til april.

Kom og få en snak med os, uanset om du har 
børn til skolen, der er stadig få ledige pladser, 
eller om du bare gerne vil vide, hvad det er, 
vi roder med. Du kan også kigge ind på vores 
hjemmeside: www.skanderupnyfriskole.dk

Skanderup Ny Friskole

Skanderup Valgmenighed indbyder igen til en 
times eftermiddagshygge for børn mellem 0-3 
år og deres forældre eller bedsteforældre. Alle 
interesserede er velkomne til et herligt forløb på 
8 tirsdage her i foråret 2013. Det er ikke nødven-
digt at være medlem af Valgmenigheden for at 
kunne deltage.  

Musik i kirken er en god blanding af sang og leg. 
Der synges salmer og børnesange med raslein-

Baby-hygge i Skanderup valgmenighed
strumenter, fingerdukker, tørklæder og fagter 
til. Det varer ca. 45 minutter pr. gang, hvorefter 
der serveres en kop kaffe og en forfriskning til 
dem, der har lyst.

Børnenes musikalitet, sanser og motorik styrkes i 
samspil med gode melodier og tekster. Men mest 
af alt er det en uvurderligt rolig og hyggelig 
stund i kirken for både børn og voksne!

Skanderup Ny Friskole
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ØSTERGADE 11 • 6580 VAMDRUP • 75 58 10 28
www.tonnesen-herretoj.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

iNpriNT i Kolding trykker 

Budstikken 

 tlf.nr.: 7550 3131
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Af Lene Brandt

Efter mange år på Forbundsskolen valgte Johan 
at takke af som skoleleder pr. 31.januar.

Johan har været lærer, viceinspektør og senest 
skoleleder i de seneste 6 år på Forbundsskolen. 
Johans afsked blev markeret med en afskedsre-
ception den 30.januar og med stor festivitas på 
Skolen den 31.januar.

I december måned holdt skolebestyrelsen ansæt-
telsessamtaler og ansættelsesudvalget beslutte-
de at indstille Lene Aagaard Brandt til stillingen.

Den 1.februar tiltrådte Lene stillingen som skole-
leder på Forbundsskolen. 

Skolelederskift på 
Forbundsskolen

Lene Brandt og Johan Helms.

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
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Af Lene Brandt

Mit navn er Lene Aagaard Brandt. Jeg er 40 år, 
gift og mor til to børn på 16 og 12 år.

Jeg er uddannet fra Haderslev Lærerseminarium 
i 1999, hvorefter jeg var lærer i 7 år. De sidste 3 
år jeg var lærer, deltog jeg i et projekt i Kolding 
Kommune, kaldet lærer til leder. Her fik jeg 
blandt andet en diplomuddannelse i ledelse.

I 2006 blev jeg ansat som souschef på Brænd-
kjærskolen. Her har jeg arbejdet de sidste 6½ år. 
Et arbejde som jeg har været rigtig glad for. 
Jeg synes imidlertid, tiden var til nye udfordrin-
ger mest for at indfri egne ambitioner om at 
blive skoleleder.

Den 1. februar er jeg så startet som skoleleder på 
Forbundsskolen. Alting er selvfølgelig meget hek-
tisk, når alting er nyt, og det kan være svært at 
vide, om det, man får øje på, er “sandheden”. Al-
ligevel ved jeg, at jeg synes, vi har en dejlig skole.

Morgensangen er en god start på dagen, at høre 
eleverne synge med er en fornøjelse i sig selv.

Når jeg går rundt på skolen møder jeg nysger-
rige og tillidsfulde børn, som ikke går af vejen 
for at fortælle om stort og småt. Disse samtaler 
bringer smilet frem hos mig.

Forbundsskolen er også en skole, hvor forskel-
ligheden træder frem. Mit ønske er, at vi trods 
forskellighed i alle afdelinger, bliver endnu 
bedre til at bruge den store ekspertise, der er på 
hele matriklen. Et arbejde, som kræver år for at 
udvikle sig, og som jeg glæder mig til at følge.

Jeg vil også gerne benytte lejligheden til at sige 
tak for den gode modtagelse, jeg har fået. Det 
være sig fra elever, ansatte, forældre og andre 
interessenter.

Jeg glæder mig til samarbejdet om at bibeholde 
traditioner – men også fortsat udvikle skolen.

Af Anne Marie Pedersen, leder

Børnehaven Trekløveren bliver 1. juni til dagin-
stitutionen Trekløveren med plads til både bør-
nehavebørn og vuggestuebørn. Det er allerede 
nu muligt at skrive sit barn op via den digitale 
venteliste, hvilket der også allerede er nogen, 
der har gjort.

Til marts går håndværkerne i gang med om –  
og tilbygningen, der skal etableres pusleplads, 
legerum og liggehal (køligt rum til middagssøvn) 
til vuggestuebørnene. 

Børnehaven Trekløveren startede op med de 
første børnehavebørn i den gamle inspektør- 
bolig august 1989. Den løsning viste sig dog 
meget snart at være utilstrækkelig, det vrimlede 
med børn, og i 2000 blev der derfor bygget en 
helt ny børnehave. Nu er der igen nye tenden-
ser og planer: nemlig en vuggestuegruppe med 
plads til 10 børn. Personalet i Trekløveren glæder 
sig rigtig meget til den nye udfordring. To pæ-
dagoger fra børnehaven har ønsket at komme 
til at arbejde i vuggestuen, og for at være godt 
forberedt til opgaven kommer de, i løbet af for-
året, i praktik i en vuggestue. Derudover har de 
deltaget i en temadag om vuggestuepædagogik 
og skal også på fødevarehygiejne-kursus. 

Vuggestuen starter op med 5 børn 1. juni og de 
sidste 5 d. 1. august.

Ny skoleleder på 
Forbundsskolen

Børnehaven 
Trekløveren får 
vuggestue

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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Gymnastikopvisning 2013
Af Kim Johnsen

SHIF holder gymnastikopvisning søndag d. 17/3 
fra kl. 10-13 i Skanderup Efterskoles hal.

Der er opvisning fra vores 4 hold samt opvisning 
fra Skanderup Efterskoles elever.
Dørene åbner kl. 9.15. 
Entre 10 kr. for voksne – børn gratis.

Se her – nu starter vi op 
på fodbold!
Af Fodbold-udvalget

Fælles fodbold opstart/hygge 
Tirsdag d. 19 marts 2013, kl. 17.00
På fodboldbanen, bag skolen

For dem, der spiller fodbold og jer, der gerne vil 
starte, mød op, og tag gerne mor og far med.
Denne dag mødes vi og hygger, der bliver fordelt 
hold, og man møder sin træner.

aLLe Der GerNe viL SpiLLe FODBOLD 
er veLKOMNe

Kamplederklub – Til alle 
interesserede mellem 15-99 år
Af Bo Jensen, Fodboldudvalget 

Så er muligheden her for at være med til at 
starte en kamplederklub op. Er du frisk på at 
bruge ca.1- 1½ time engang imellem på at 
dømme nogle fodboldkampe for vores børn og 
unge hold ude på grønsværen. 

Der vil i den forbindelse være et kamplederkur-
sus, som afholdes på Forbundsskolen.
Erfaring er absolut ikke et kriterium. 
Første møde vil være op til sæson-opstart.

Ring i dag på dette nr.: 
41 58 59 66 (Bo)

Nyt fra

Af Kirsten Rungholm

Hjarup har sin egen facebook-side, hvor der 
jævnligt skrives om, hvad der sker i byen. Alle 
der selv har en profil på facebook kan skrive 
direkte på siden og derved være med i debatten, 
efterlyse sin bortløbne kat eller give sin mening 
til kende.

Landsbyforeningen for Skanderup og Gelballe er 
også på facebook, og også her bliver der annon-
ceret nyheder, og alle kan kommentere på siden.

Facebook i lokalsamfundet
Hjarup runners har på sin facebook side jævnligt 
informationer til alle medlemmer og her opda-
teres også billeder fra løbeture og deltagelse i 
motionsløb.

En ny side på facebook er “Salat Tøsen” der på 
rekordtid er blevet meget populær. Her opdate-
rer Mette Løvbom billeder af de lækreste salater 
med tilhørende opskrifter. 

Så er du på facebook, så ”like” disse sider og få 
også af den vej del i de lokale nyheder!



2121

Efter morgenmad og oprydning tog alle til 
nytårsparade i Hjarup kirke. Vores trop spejdere 
var aktive under gudstjenesten, og alle vores 
spejdere fremviste den superheltesang, de havde 
lært på lejren. Billedet er af alle vores superseje 
spejdere. I dagens anledning var der saftevand 
til nadveren, og mange af vores spejdere var til 
altergang for 1. gang. 

Jeg vil gerne sige tusind tak for kage og boller 
og kørsel til kirken søndag til de frivillige spej-
derforældre. 

Tak til ledere og grupperødder og madtanter for 
jeres store indsats under lejren. 

Af Lene Tonnesen

D. 25.-27. januar var Hjarup-spejderne på gruppe- 
weekend på Lurendal med temaet “SUPERHELTE”. 
Spejderne fik prøvet forskellige aktiviteter og 
lærte bl.a. en superheltesang – med fakter til. 

Fredag aften var tropspejderne på ”natløb”. 
Et løb som vores senior havde arrangeret. En 
fornøjelse at de voksne kunne sidde indenfor og 
slappe af og få puttet de små, mens vores store 
seniorspejdere klarede at lave ”natløb”: RIGTIG 
GODT GÅET SENIORER. 

Lørdag formiddag forberedte de forskellige en-
heder superhelte-udfordringer til om eftermid-
dagen, der var lidt af hver. Der blev bl.a. lavet 
en svævebane, og den måtte de ”store drenge” 
(incl. vores mandlige ledere) lige afprøve inden 
frokosttid, den kunne godt holde. 
Det var en kold weekend, og det var rart at 
komme ind til pejsen og få lidt varme. 

Lørdag aften var alle traditionen tro på smug-
lerløb. Det har været hårdt at være superhelte, 
for der var helt ro i lejren, inden kl. var 22.30, ja 
de små sov kl. 21.00 – og det er helt usædvanligt 
for en spejderlejr, at vi alle sover så tidligt, så alle 
var godt udhvilet til om søndagen, ja, der var ro i 
lejren helt til kl. 7.00. 

Nyt fra Hjarup-spejderne

vi mangler lidt 
hænder hos Hjarupspejderne, så har du lyst til 

•   at  k o m m e  i  g r u p p e r å d e t  
–  S p e j D e r N e S  B e S T y r e L S e 

•   b l i v e  l e d e r

•   g i v e  e n  h j æ l p e n d e  h å n d  
i N D  i  M e L L e M

Så venligst kontakt formand Lene Tonnesen  
på 75586417 eller 21186417
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Esbjergvej 42
6000 Kolding
Tlf.: 7553 6828
plantecenter@mail.dk
www.koldingplantecenter.dk

Åbningstider:
Hverdage 9.00-17.00
Fredag 9.00-18.00
Lørdage 9.00-16.00
Søn- og helligdage 10.00-16.00
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aB eLeCTriC a/S 

Med over 30 år i el-branchen 

og lokal montør i Hjarup, 

er vi klar til at servicere

■   Installationer  

hos private

■  Solcelleanlæg

■  Ventilationsanlæg

■  Energioptimering

■  Industriinstallationer

■  Programmering

■   Udvikling af  

PLC-programmer

■  Styringer

■  Robotter

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

DøGNvaGT



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? – 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
Trykkeri: InPrint, Kolding
Deadlines i 2013: 18. april – 20. juni – 22. august – 24. oktober – 5. december
Generalforsamling i Budstikken: 2. maj 2013

OPRÅB –  Bl iv  set  i  møRket
Af Lene Tonnesen og Knud A. Petersen, Klebæk. 

Kære cyklister, gående, hundeluftere og hest med rytter: I denne mørke tid – især om 
morgenen, men også i skumringstiden om eftermiddagen og når det er mørkt – kan I 
hjælpe os bilister rigtig meget ved at have gule reflexveste, reflexbånd og lys / lomme- 
lygter i hånden. Det ender galt en dag, I er nærmest umulige at se, før det er for sent. En 
gul reflexvest koster ikke ret meget, og det gør reflexbånd og en lommelygte heller ikke. 

Kære forældre: lad os passe på vores børn og hjælpe dem med at blive set.  

Heldigvis er der nogen, der har tingene i orden, og det er dejligt,  
men der er stadig rigtig mange her i vores lokalområde, der  
er umulige at se, og det gælder både børn og voksne. 

Forsidefoto: 
34 Islænderryttere på 

Nytårstur fra Hjarup Gl. Skole


