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Nyt fra Skanderup
 /Gelballe

2. april 2013 troppede 3 forventningsfulde børn 
og deres forældre op til hyggelig morgensam-
ling med rundstykker, hygge og morgensang på 
Skanderup Ny Friskole. Vi blev mødt af en glad, 
engageret og velforberedt skoleleder, og sam-
men havde vi nogle hyggelige timer, inden bør-
nene syntes, at nu var det tid, til at forældrene 
skulle tage hjem igen.
   
Men inden vi er nået så vidt, at børnene rent 
faktisk nu er startet i førskole, er der gået 
mange tanker, overvejelser og ideer igennem 
hovederne på os forældre.

Steen, Rikke og Thit Marie 6 år fra Hjarup, tlf. 
61697222 ➜ Vores valg af Skanderup ny friskole 
har egentlig ikke været så svært. Vi havde brug 
for et alternativ til de traditionelle folkeskoler, 
et sted hvor der tilbydes noget mere end blot 

undervisning. Vi fandt, at der lå en masse gode 
intentioner bag denne friskole. 
I en tid hvor der er meget snak omkring be-
sparelser på kommuneskolerne, klasserne bli-
ver større og større, og hvor der ikke er tid og 
mulighed for særlig meget ud over undervisning 
– synes vi ikke, vores valg af skole var særlig 
svært at tage. Skanderup Ny Friskole har valgt 
at starte op af lyst, og fordi den tror på det -den 
kan tilbyde og ikke på bekostning af lukning af 
en anden skole, som man ser andre steder rundt 
i Danmark. Noget af det vigtigste for os, er de 
små klasser med max. 15 elever, hvor der vil blive 
taget hensyn til hvert enkelt barn og at børnene 
kan udvikle sig i deres eget tempo. Samtidig 
tænker vi, at der på en lille skole er mulighed 
for et større kendskab og et tættere fællesskab 
lærere, elever og forældre imellem. Friskolens 
værdier var også noget, der tiltalte os meget, 

Så er Skanderup 
Ny Friskole i gang !
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hvor vores datter ud over den almindelige 
undervisning også kan få andre gode ting med 
videre i livet.   
Har man først sagt A, må man også sige B, og 
vi ved, at vi som forældre på en friskole må 
engagere os og deltage i, hvad det nu end må 
være af arbejdsdage, rengøring, havearbejde 
og reparationer m.m. Men alt det glæder vi os 
bare til at være en del af og komme til at lære 
alle de andre forældre og børn omkring skolen 
at kende. Vi tror på, at et friskolemiljø er et valg 
for hele familien.

Karina, Benny og Mikkel 6 år fra Vamdrup, tlf. 
20215159 ➜ Vores forventninger til skolen er 
størrelsen på klasserne og den individuelle un-
dervisning. Skolen har fastlagt sig på grundtvig-
ske og koldske tanker, som vi mener passer godt 
til vores ønske om en god og imødekommende 
indlæring for det enkelte barn, og vores barn. 
Den medindflydelse og sammenhold vi kan få 
opbygget blandt lærere og forældre har stor be-
tydning for et godt sammenhold. Lektiefri skole 
som vi også mener er det rigtige for vores barn. 
Ipad-undervisning er også et plus, da det er en 
undervisningsform, som fanger Mikkel. Mik-
kel har også brug for at se tingene og folk an. 
Vi kunne godt frygte en for stor skole, hvor en 
stor klasse kunne medføre, at vores dreng ville 
blive overset eller glemt p.g.a hans generthed og 
forsigtighed. 

Lars, Anna og Mads 5 år fra Jels, tlf. 26685050 ➜
For os er friskolen tryged, nærvær og fællesskab. 
Argumentet for at vælge den lokale folkeskole 
var, at vores barn ville gå i skole med nærmiljø-
ets børn. Argumentet for at vælge friskolen var, 
at den har en skarp værdibaseret profil, som pas-
ser ind i vores menneske- og livssyn. 
Vores søn Mads begynder sin skolegang på Skan-
derup Ny Friskole i en tid, hvor der er megen 
tumult omkring folkeskolen, men det er egentlig 
mindre vigtigt end det faktum, at vi ønsker at 
blive en aktiv del af et fantastisk fællesskab i var-
me og trygge rammer. Følelsen af at det er hele 
vores families skole er vigtig, og her er plads til 
alle og rig mulighed for medbestemmelse.
Vi har med indskrivningen af Mads valgt en 
skole med fokus på socialt samvær, musik, leg, 
kreativitet, høj faglighed, daglig læsning som 
eneste lektie samt fysisk og psykisk sundhed. Vi 

mener, at friskolen tilbyder det rette miljø for 
vores barns udvikling og holdningsdannelse, og 
vi glæder os til mange år på stedet hvor også 
Mads’ to søskende skal gå, når turen kommer til 
dem.

Skanderup har igen fået friskole:
Nu hvor det er et faktum at Skanderup Ny Friskole 
bliver til noget og starter op til august, kan vi kun 
som forældregruppe opfordre til, at flere familier 
melder sig og har lyst til at få medbestemmelse 
på deres barns skolegang og fremtid. Så hvis der 
sidder nogle interesserede elever eller forældre, 
er I velkommen til at ringe til os for spørgsmål på 
ovenstående telefonnumre eller gå ind på skolens 
hjemmeside ”skanderupnyfriskole.dk”

Vi håber, at mange andre vil tage den samme 
beslutning, som vi har gjort og indskrive jeres 
barn / børn på Skanderup Ny Friskole og deltage 
i en skole og et venskab for livet

Kom til 
generalforsamling 
i Budstikken 
torsdag den  
2. maj 2013 kl. 19 
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



Af Birgitte Kragh, Skanderup Landsbyforening

På initiativ fra Skanderup Efterskole har Lands-
byforeningen søgt og fået bevilget midler til 
etablering af sti gennem Efterskolens park. Ar-
bejdet går snart i gang, og udføres i samarbejde 
mellem skolen og Landsbyforeningen. Vi er i 
begejstrede over, at Skanderup Efterskole på den 
måde byder byen indenfor i deres smukke ram-
mer. Vi er sikre på, at stien vil blive flittigt brugt, 
og mange vil nyde turen gennem parken.

Af Birgitte Kragh, Skanderup Landsbyfore.

Hvis du har lyst til at mødes til en kop the eller 
kaffe, er det nu muligt. Skanderup Ny Friskole 
stiller lokale og faciliteter til rådighed, og 
Hans Erik Mogensen vil koordinere tidspunk-
ter. Kontakt Hans Erik Mogensen 52927856 
eller på mail svinget.3@hotmail.com 
Vel mødt!

Skanderup  
Efterskole  
og Landsby- 
foreningen  
etablerer sti
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Af Jan von Rüden

Sportsfesten af-
holdes vanen  
tro i uge 23 fra  
den 06-09 juni.  
Festudvalget er i  
fuld gang med at få sat skik på de mange  
gøremål, der skal være klar. 

De, der har givet tilsagn til at hjælpe os i år og 
ikke lige har nået at give lyd fra sig, kan melde 
sig på enten facebook,  skanderuphjarupsports-
fest@gmail eller direkte til mig på 29 89 98 96

Vi glæder os til at se jer på pladsen.

Husk nu, ingen private fester i uge 23 :-) :-):-)

Sportsfesten 

2013

Af Birgitte Kragh, Skanderup Landsbyforening

I den periode hvor byens børn har været ramt 
af lærernes lockout, har hoppepuden været 
tændt fra kl. 10 om formiddagen. Når eleverne 
igen kan komme i skole, vil hoppepuden først 
blive tændt kl. 13, men vi arbejder på, at udstyre 
hoppepuden med en startknap, så man selv har 
mulighed for, at tænde den om formiddagen. 
Det er en fornøjelse at se, at legepladsen bliver 
brugt, og behandlet pænt. Vi gør samtidig op-
mærksom på, at legepladsen ”lukker” kl. 22. Der 
må derfor ikke spilles på multibanen derefter.

Legepladsen

Har du lyst til en kop 
formiddagskaffe?

Hvis du har lyst til at mødes til en kop the  
eller kaffe, er det nu muligt. Skanderup Ny 
Friskole stiller lokale og faciliteter til rådig-
hed, og Hans Erik Mogensen vil koordinere 
tidspunkter. Kontakt Hans Erik Mogensen 
52927856 eller på mail  
svinget.3@hotmail.com 
Vel mødt!



I Skanderup blev der i Søndags afholdt Skralde-
dag. Børn og voksne hjalp hinanden med at gøre 
byen fin og ren for affald.

Store Skraldedag

HOLD DiG ORiENTERET på:
hjarup.dk ·skanderup.infoland.dk · shifsport.dk · vamdrup.dk · vamdrup-netavis.dk

eller 2615 4916

BUDSTiKKEN  · Lokalblad for Skanderup, Hjarup og Gelballe
Kontingent 2013/2014 kun 100 kr.

Danske Bank konto 1551 60001995 · Betal gerne inden 1.juni 2013
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Rohr ApS
Rensning & Service af ventilation
leonrohr@rohrstaal.dk · www.rohraps.dk

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

SøNDERALLé 13 · STEppiNG · 6070 CHRiSTiANSFELD
TELEFON: 7559 4322 / 2372 0322

Hjarup 
Maskinfabrik
Tlf. 7559 4154

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

Autoriseret
Optometrist – Kontaktlinsespecialist

ÅBNINGSTIDER:
Mandag-onsdag kl. 9.00-17.30
Torsdag-fredag kl. 9.00-18.00

eller efter aftale.

Telefon 7558 1086 – Telefax 7558 1543
VAMDRUP SPECIALOPTIK
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Nyt fra Hjarup

Til stor glæde for alle brugerne og gæsterne på 
Mejeriet bliver der hvert år foretaget en grun-
dig hovedrengøring af Mejeriet, hvor alt og alle 
krogene bliver pudset, poleret og rengjort.
Den årlige hovedrengøring af Mejeriet sker i år  
 
tirsdag den 7. maj, hvor vi kl. 9.00  
 
starter med lidt morgenkaffe til  
at komme i gang på.  
Der serveres formiddags- 
forfriskning og frokost til  
det arbejdende folk.  
En stor tak på forhånd til  
de frivillige kræfter, samt  
en opfordring til alle andre  
om at være en del af holdet.

Kontakt Anna Brink,  
telefon 7559 4138,  
hvis du kan bidrage  
med et par timer og  
en masse knofedt.

Hovedrengøring 
af Mejeriet
Af Bodil Høeg

Der indkaldes til

Generalforsamling 
for Hjarup Sogns Landsbyforening
mandag 29. april 2013 kl. 19.30 
på Hjarup Mejeri

Dagsorden

1. Velkomst ved formand
2.  Valg af dirigent, stemmetællere samt 

referent
3. Formandens beretning
4. Gennemgang af regnskab
5. Kontingent 2013
6. Mejeriet v/Carlo og afløser
7. Indkomne forslag
8.  Der er tre på valg til bestyrelsen.  

Bent Pagaard, Mette Løvbom og Finn 
Thomsen. Alle tre genopstiller.  
Alle suppleanter afgår i henhold til  
vedtægterne.

9. Valg af revisor
10. Eventuelt

Efter generalforsamlingen serveres der 
kaffe og kringle.

Vi håber på at se rigtig mange af jer.

På gensyn.
 
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Hjarup Sogns 
Landsby- 
forening

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

Vi starter nyt løbehold op fra 
bunden af mandag d. 22. april 
og mandag d. 29. april 2013,  
kl. 17.00 fra Mejeriet i Hjarup,  
Hjarup Byvej 16, Hjarup,  
6580 Vamdrup.
Du kan få hjælp til at komme i  
gang, der er mulighed for at få en løbemakker, og du kan få et løbeprogram at træne efter. Vi løber 
hver mandag kl. 17.00. Bare mød op eller ring 4058 3726 eller mail kisser@dat.dk for yderligere oplys-
ninger. Det koster gratis.

Har du aldrig løbet før? 
Eller har dine løbesko  
haft fri hele vinteren? 
Har du lyst til at komme i 
gang med at løbe?
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Om Butik i Byen ApS

Generalforsamling i 
Butik i Byen ApS

Selskabet Butik i Byen ApS indkalder herved anpartshaverne til ordinær generalforsamling 
Tirsdag den 21. maj 2013, kl. 19.30 i Forsamlingssalen Hjarup Mejeri

med dagsorden ifølge vedtægterne.

Bestyrelsen / Butik i Byen ApS

Selskabet blev stiftet den 25. maj 2002. 

Stiftere var en kreds af borgere i Hjarup og 
omegn – 95 husstande i alt – der ønskede at sikre 
den markante gamle Brugsbygning fra 1895 for 
fremtiden. I første omgang var målsætningen at 
bevare en butik i byen, hvilket senere efter flere 
forsøg desværre har vist sig ikke at være reali-
stisk.

En del af bygningen tjener i dag som Værested 
for de større børn, der mødes til klubaktiviteter 
efter skoletid under voksent opsyn. Værestedet 
har åbent på alle skoledage mellem kl. 13 og 

17 og er for børn fra 4. til 7. klassetrin. Det er 
en underafdeling af Skanderup-Hjarup Idræts-
forening og finansiering sker dels ved bruger-
betaling og dels med puljemidler fra Kolding 
Kommune. En formiddag om ugen anvendes 
lokalerne af en gruppe voksne, der mødes om-
kring EDB undervisning.

Den tidligere uddelerbolig rummer en lejlighed 
på næsten 200 m2, der p.t. er under renovering. 
Efter endt istandsættelse tilbydes et attraktivt le-
jemål for en familie, der har behov for masser og 
plads og som sætter pris på den specielle atmo-
sfære, som kendetegner den gamle bygning.

Kæmpe Loppemarked i Hjarup
Af Jan Von Rühden

Vi afholder et fælles loppemarked i Vestbyen,  hvor vi 
sælger, tøj, legetøj, møbler, værktøj, nips og meget, 
meget mere. Vi afholder loppemarkedet på Thomas-
minde lørdag den 25.05.2013 fra kl. 10.00 til 15.00. 
Kom og gør et godt køb.
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Af Jens Henrik Kristiansen

Hjarup og Vamdrup Kirker tilbyder en uges gra-
tis ferie til tre lokale familier i uge 28.
 
Ferieopholdet i 2013 er på Bro Strand Camping 
ved Middelfart, hvor hver familie får sin egen 
ferielejlighed at bo i. Familierne bestemmer selv, 
hvor meget de vil være sammen med de andre 
familier. Frivillige fra kirkerne tager med på cam-
ping og sørger for at arrangere en god ferieuge. 
Sommerferieprojektet er et samarbejde mel-
lem Hjarup og Vamdrup Kirker og Folkekirkens 
Feriehjælp.
 
Hvem kan søge?
For at komme i betragtning til en uges gratis 
ferie, skal du have hjemmeboende børn under 
18 år. Du og din evt. samlever skal leve un-
der kontanthjælpsloftet. Det svarer  i 2012 til 
205.572 kr. for enlige forsørgere og 329.568 kr. 
for samlevende forsørgere. Studerende på SU 
kan ikke komme i betragtning. Desuden skal du 
bo i Hjarup eller Vamdrup sogn.
 
Kan du tænke dig at søge og komme med på en 
uges gratis ferie til sommer - eller kender du en 
familie, du kan opfordre til at søge, så kontakt 
sognemedhjælper Solveig Sørensen, tlf. 3035 
1189 eller send en mail til: ss@vamdrupkirke.dk 
og få tilsendt et ansøgningsskema. Sammen med 

ansøgningsskemaet skal du også sende en kopi 
af din årsopgørelse for 2012. Du kan også finde 
ansøgningsskemaet og læse mere på Vamdrup 
Kirkes hjemmeside www.vamdrupkirke.dk 
 
De tre ferieophold tildeles efter ”først til mølle 
princippet”, så det gælder om at være hurtig. 
Senest frist for at søge er 1. maj.

Har du brug for flere oplysninger, så kontakt 
Solveig Sørensen, tlf. 3035 1189 eller
 
Jens Henrik Kristiansen
Vestergade 53A
6580 Vamdrup
Tlf. 7558 3668 – 2426 3643
jehk@km.dk
www.vamdrupkirke.dk - www.hjarupkirke.dk 
 

En uges gratis ferie til tre lokale 
familier i uge 28

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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Fredag d. 26 april kl. 12.00:  
Skt. Nikolai Kirke 
•  Jeppe Damgård, Klebækvej 12,  

6640 Lunderskov

Lørdag d. 27 april 10.30:  
Brændkjærkirken i Kolding
•  Søren Bruun, Søndergyden , Skanderup,  

6640 Lunderskov
•  Kristian Thorsen, Søndergyden 5, Skanderup, 

6640 Lunderskov

Søndag d. 28 april 2013 kl. 10.00:  
Skanderup Kirke
•  Tobias Rigenstrup Gimm, Nagbøl Kirkevej 12, 

6640 Lunderskov
•  Peter Reus, Søndergyden 10, Skanderup, 

 6640 Lunderskov
•  Niels Erik Aagaard Svendsen,  

Skanderup Landevej 28, 6640 Lunderskov

Søndag d. 5. maj 2013 kl. 9.30:  
Skanderup Kirke
•  Maria Straarup Tersbøl, Gelballevej 102,  

6640 Lunderskov
•  Kirsten Marie Nielsen, Klebækvej 6,  

6640 Lunderskov
•   Emilie Donslund Christensen, Marievænget 10, 

Skanderup, 6640 Lunderskov
•   Julie Gaardholm Andersen, Marievænget 2, 

Skanderup, 6640 Lunderskov

Søndag d. 5. maj 2013 kl. 11.30:  
Skanderup Kirke
•  Didde Marie Midtgaard, Klebækvej 8,  

6640 Lunderskov
•  Kristina Breum Møller Sørensen,  

Søbjergvej 1, Hjarup,  
6580 Vamdrup

•  Laura Kaalberg, Bremhøj 9, Rold,  
6640 Lunderskov

Søndag d. 5. maj 2013 kl. 10.00:  
Skanderup Valgmeninghedskirke 
•  Thit Bendix Peitersen, Kastanie Alle 49,  

Skanderup, 6640 Lunderskov
•  Lasse Bjørch Christensen, Skanderup landevej 5, 

Skanderup, 6640 Lunderskov
•  Esben Dyg Sørensen, Søndergyden 6,  

Skanderup, 6640 Lunderskov
•  Maria Vavidel Nielsen, gelballevej 33, Gelballe, 

6640 Lunderskov

Søndag d. 5. maj 2013 kl. 10.30:  
Hjarup Kirke
•  Krista Heinsøe, Koldingvej 15,  

6580 Vamdrup
•  Frederik Frank-Jessen, Gelballevej 74,  

6640 Lunderskov
•  Mads Skov, Hjarupgårdsvej 8,  

6580 Vamdrup

Konfirmation 
i Skanderup, Hjarup og 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



Hold dig opdateret med Budstikken fra 22. april til 07. juli 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

A P R I L

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 Kl. 12.00 Konfirmation i Skt. Nikolai Kirke

Lørdag d. 27.04. Kl. 10.30 Konfirmation i Brændkjærkirken

Søndag d. 28.04. Kl. 10.00 Konfirmation i Skanderup Kirke

A P R I L / M a j

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

+ opstart af nyt løbehold
kl. 19.30 Generalforsamling Landsbyforeningen i Hjarup på Mejeriet

Tirsdag d. 30.04.

Onsdag d. 01.05.

Torsdag d. 02.05. Kl. 19 Budstikken afholder generalforsamling  
på Forbundsskolen

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 
Kl. 10.00 Konfirmation i Valgmenigheden 
Kl. 9.30 + kl. 11.30 Konfirmation i Skanderup Kirke

M a j

Uge 19 6. maj til 12. maj Noter
Mandag d. 06.05. Kl. 17.00 Hjarup runners, løbetur fra Mejeriet, 

Tirsdag d. 07.05. Kl. 09.00 Forårsrengøring på Mejeriet

Onsdag d. 08.05. Kl. 9.30 Åbent Værested

Torsdag d. 09.05. Kristi himmelfartsdag 

Fredag d. 10.05.

Lørdag d. 11.05.

Søndag d. 12.05.

M a j

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. Kl. 9.30 Åbent Værested

Torsdag d. 16.05.

Fredag d. 17.05. Kl. 16.00-17.30 Farveladen

Lørdag d. 18.05.

Søndag d. 19.05. Pinsedag 

M a j

Uge 21 20. maj til 26. maj Noter
Mandag d. 20.05. Kl. 17.00 Hjarup Runners løbetur fra Mejeriet

Tirsdag d. 21.05. Kl. 19.30 generalforsamling i Butik i Byen på Mejeriet

Onsdag d. 22.05.

Torsdag d. 23.05.

Fredag d. 24.05. Kl. 16.00-17.30 Farveladen - Afslutning

Lørdag d. 25.05. Kl. 10.00 -15.00 Loppemarked på Thomasminde i Hjarup

Søndag d. 26.05. Hjarup runners deltager i Koldingløbet

12
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Hold dig opdateret med Budstikken fra 22. april til 07. juli 2013

M a j  /  j u n i

Uge 22 27. maj til 2. juni Noter
Mandag d. 27.05. Kl. 17.00 Hjarup Runners løbetur fra Mejeriet

Tirsdag d. 28.05.

Onsdag d. 29.05.

Torsdag d. 30.05. Forårskoncert på Forbundsskolen

Fredag d. 31.05.

Lørdag d. 01.06.

Søndag d. 02.06.

j u n i

Uge 23 3. juni til 9. juni Noter
Mandag d. 03.06. Kl. 17.00 Hjarup Runners løbetur fra Mejeriet

Tirsdag d. 04.06.

Onsdag d. 05.06.

Torsdag d. 06.06. Sportsfesten 2013

Fredag d. 07.06. Sportsfesten 2013

Lørdag d. 08.06. Sportsfesten 2013

Søndag d. 09.06. Sportsfesten 2013

j u n i

Uge 24 10. juni til 16. juni Noter
Mandag d. 10.06. Kl. 17.00 Hjarup Runners løbetur fra Mejeriet

Tirsdag d. 11.06.

Onsdag d. 12.06.

Torsdag d. 13.06.  

Fredag d. 14.06.

Lørdag d. 15.06.

Søndag d. 16.06.

j u n i

Uge 25 17. juni til 23. juni Noter
Mandag d. 17.06. Kl. 17.00 Hjarup Runners løbetur fra Mejeriet

Tirsdag d. 18.06.

Onsdag d. 19.06.

Torsdag d. 20.06. Deadline på Budstikken

Fredag d. 21.06.

Lørdag d. 22.06.

Søndag d. 23.06.  

j u n i

Uge 26 24. juni til 30. juni Noter
Mandag d. 24.06. Kl. 17.00 Hjarup Runners løbetur fra Mejeriet

Tirsdag d. 25.06.

Onsdag d. 26.06.

Torsdag d. 27.06.

Fredag d. 28.06. Sidste skoledag på Forbundsskolen før sommerferien 

Lørdag d. 29.06. Hjarup-spejderne tar' på Spejderlejr

Søndag d. 30.06.  

J u L I

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

Tirsdag d. 02.07.

Onsdag d. 03.07.

Torsdag d. 04.07.

Fredag d. 05.07.  

Lørdag d. 06.07.

Søndag d. 07.07.  
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Af Lene Tonnesen

Vi har haft generalforsamling den 28. feb., og 
bestyrelsen ser nu således ud. 
Formand Lene Tonnesen – Næstformand Bent 
Poulsen. Gitte Husfeldt og Marlene Svensmark. 
Suppelanter: Lone Visbeck, Morten Højsager og 
Jette Christiansen. 

Vi har haft tropspejdere på PL/PA kursus, og det 
har været en rigtig god oplevelse for de unge 
mennesker. 
Desuden har vi haft vores ulve på ulvelejr i Kliplev, 
hvor de har været sammen med andre ulve på de-
res egen alder. En rigtig god weekend, som vores 
ulve holder meget af. 

Det bestyrelsen skal arbejde med i den kom-
mende tid er LEDERMANGEL. Vi står og mangler 
3-4 ledere, der mangler en leder i hver af vores 
enheder, så vi håber, der er nogen, der har lyst til 
at blive leder, ellers ser det kritisk ud for spejder-
arbejdet i Hjarup efter sommerferien. 

Hvad sker der ellers i den næste tid  
hos spejderne. 
Vi arbejder på at få vores hjemmeside op at stå. 
Magnus C og Magnus M fra 6 klasse har sagt ja 
til at stå for vores hjemmeside, og i løbet af maj 
måned skulle den gerne være oppe at køre igen. 
www.spejdernet.dk/hjarup

Vi skulle gerne få en ny bålhytte i år  

Sommerlejren i år bliver i/ved 
Torn Trines Hus i Vejle fra den 
29. juni kl. 13 til den 4. juli kl. 
16.00 – kommer nærmere info 
til spejderne – se her datoer for 
de enkelte enheder. 
•  Bævere og Ulve  

fra lørdag den 29. juni  
til tirsdag den 2. juli 

•  Trop og Seniorer  
fra lørdag den 29. juni  
til torsdag den 4. juli

Nyt fra Hjarup-spejderne
Har du lyst til at blive leder 
hos Hjarup spejderne

Det vi tilbyder er:
•  At kunne være sammen med en flok 

fantastiske unge mennesker
•  Gode oplever 
•  At værne om naturen – passe på natu-

ren
•  Uddannelse 
•  Et aktivt grupperåd
•  Medansvar og godt samarbejde med 

de øvrige ledere. 
•  Gode faciliteter 
•  Spejderånd 
•  At lære de unge mennesker at være 

hjælpsomme, respektere hinanden og 
at kunne samarbejde og at kunne klare 
sig selv. 

Det kræver ca. 1½ - 2 timer hver uge. 
En til to weekendture om året
1 uges sommerlejr. 

Vi har det sjovt, hygger os og respekter 
hinanden og stoler på hinanden. 

Vi du kunne tænke dig at blive leder, så 
vi fortsat kan bevare spejderarbejdet i 
Hjarup så kontakt gruppeleder  
Nina Jessen på 4017 5011 eller  
Bent Poulsen på 2712 2317
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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

H O L D  D i G  O R i E N T E R E T  p å :

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

vamdrup-netavis.dk · vamdrup.dk

Vestre Jazzværk 
spillede for  
fuldt hus og 
duggede ruder

Tirsdag den 19. marts var der koncert 
med Vestre Jazzværk på Mejeriet. Billet-
terne til koncerten var hurtigt udsolgt, 
og det varslede en succes! De første 
gæster dukkede også op allerede ved 
17-tiden for at indtage de bedste plad-
ser.

Carsten Navne bød velkommen på 
landsbyforeningens vegne, hvorefter 
der blev serveret forret, herefter var der 
buffet i køkkenet. 

Kl. 20 startede koncerten, og stemnin-
gen var helt i top fra første akkord, og 
publikum sang med og klappede i takt 
til musikken. Efter endt koncert modtog 
Vestre Jazzværk en højlydt og stående 
klapsalve for veludført koncert.



Af Kirsten Wehmüller

Lokalhistorisk Arkiv på Kongeåmuseet er ved at 
finde oplysninger frem om, hvordan befolknin-
gen i dette område mærkede krigen i 1864. Vi har 
allerede fundet oplysninger om krigsleverancer 
til fjenden og tvungne kørsler for fjenden. Vi har 
også oplysninger om enkelte døde og tilfange-
tagne soldater, men der har jo været indkaldt 
langt flere.

Jeg har været på Hjarup Kirkegård og fundet 
gravsten over mænd født i det tidsrum, som sand-
synliggør, at de har været indkaldt ( født mellem 
1834 og 1842) En enkelt gravsten: Søren Lind, ved 
jeg har været indkaldt.

Når så gamle gravsten endnu står på kirkegården, 
er det ofte fordi, der endnu findes efterkommere 
i området. De kunne have informationer om de-
res forfædre og evt. krigsdeltagelse.

Jeg håber, nogen kan hjælpe mig, og man er me-
get velkommen til at kontakte mig for yderligere 
informationer

Med venlig hilsen
Kirsten Wehmüller
tlf: 7558 3305  
e-mail: kogw@stofanet.dk

Af Bodil Høeg

I Mejerihaven, ved skellet til Toftegården, står et 
stykke historie, et smukt egetræ, der allerede i 
1966 blev beskrevet som ’gammelt’.

Rigmor Straarup har fundet et avisklip fra Folke-
bladet fra 6. april 1966 frem, hvor egetræet er 
afbilledet og teksten lyder:

’Mejeriet foræret egetræ.
Ved ”Toftegården” i Hjarup - som ikke mere er en 
gård, idet den blev udstykket for mange år siden 
og derfor nu er et beboelseshus, der fortsat bærer 
det oprindelige navn – står et smukt, gammelt 
egetræ tæt op af skellet til mejeriet. 

Alle i Hjarup finder træet smukt, og vil gerne, 
det bliver bevaret i fremtiden, og for at ikke en 
eller anden tilfældig fremtidig ejer af huset skal 
kunne fælde det for at gøre træets ranke stamme 
i penge, har huset ejer, fhv. gdr. Anders Straarup, 
nu skænket træet til Mejeriet. Det foregår på den 
måde, at der skal foretages en mindre skelfor-
andring, og den var forleden til godkendelse i 
Hjarup Sogneråd.’

Her den 17. april 2013, 48 år senere, står træet 
stadig smukt i haven ved Mejeriet. Træet er ikke 
fredet, men klassificeret bevaringsværdigt. Og det 
er lige det, det er!

Efterlysning!

Arven efter  
Anders Straarup
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Arven efter  
Anders Straarup

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 Helle Nygaard-Lund

Torsdag d. 18. april mødtes elever og lockoutede 
lærere på legepladsen ved Enghaven i Skande-
rup. Der var kaffe på kanden og kiks til uddeling, 
og de to timer gik hurtigt med snak og grin, 
forskellige spil, aktiviteter, lege og snobrødsbag-

ning. Et herligt initiativ fra meget savnede læ-
rere på Forbundsskolen. Deltagelse var på eget 
ansvar og forældre var også velkomne.

Hvis konflikten fortsætter, er der planer om  
flere arrangementer – hold øje med opslag  
på hjemmesider og skolens intranet!

Lockout-komsammen!
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Af Else-Marie Wind-Friis

Det er op ad bakke for vores nye ungdomspræst 
Benjamin König, når han skal arrangere noget.

Det var et spændende og interessant foredrag 
Benjamin König havde med, da han den 4. marts 
besøgte cafeeftermiddagen i Mejeriet.

Benjamin er født i Tyskland, 750 km fra grænsen, 
i Ruhr distriktet nær Køln.
Han kommer fra en stor familie, fortalte han. 
Hans far var præst og udover søskende rummede 
familien også både plejebørn og adoptivbørn. 
Da han var 16 år, flyttede han med familien til 
Østrig, og han er også civilingeniør af uddan-
nelse. I 2001 flyttede han til Danmark, hvor 
han mødte sin kone Maria. I 2009 flyttede de til 
Jylland, og i november 2012 blev han ansat som 
ungdomspræst i Kolding Kommune. Han er 50 
% ungdomspræst, 25% sognepræst i Sct. Nicolai 
Kirke, hvor han både er på kontoret og har kon-
firmandhold, og så er han 25% SSP medarbejder 
ved Kolding Kommune.

Overvældende start
Benjamin fortalte, at han altid har arbejdet 
meget med unge ude i verden, og han har stor 
interesse i og for deres problemer, kultur og 
identitet. Han har blandt andet arbejdet med 
gadebørn i Brazilien.

At blive ungdomspræst var en overvældende 
start i forhold til sognepræst, sagde Benjamin, 
det kræver stor indsats og alle unge mennesker i 
Kolding Kommune er hans menighed.
Det er virkelig op ad bakke, når han skal stable 
noget på benene, og det er svært at skaffe frivil-
lige hjælpere. Hans målsætning om at lave en 
ungdomsgudstjeneste kræver 14 frivillige og han 
har kun en. Han har heller ingen kirkesanger 
eller organist, men har dog været så heldig at 
få fat i nogle musikere. Mange af de unge især 
fra store skoler har svært ved at synge salmer, og 
hvad salmekendskab angår, så kan Benjamin ty-
deligt mærke forskel på de unge fra store skoler 
i forhold til de, der kommer fra små skoler samt 
på de skoler, hvor der synges morgensang.

Nyt tøj
Benjamin benytter flere måder til at opsøge de 
unge på, han besøger KFUM og KFUK. Han går 
rundt i byen, han opsøger institutionerne og er 
ude med Natteravnene. Han besøger værestedet 
Gademix, Folkekøkkenet og Regnbuen og han er 
til rådighed for skolerne. Hans målgruppe er de 
14 til 30 årige.
Da han naturligvis ikke kan gå rundt i gaderne 
i præstekjole, arbejder Designskolen og Kultur-
logen i øjeblikket på at finde den helt rigtige 
påklædning til ham, fortalte han til slut. 
Tak til Benjamin for en rigtig god eftermiddag.

Næste sæson
Cafeen holder nu pause indtil mandag, 
den 7. oktober, hvor Lene Andreasen, 
Kolding, tidligere Hjarup vil komme og 
fortælle om ”Sin tid som Karolinepige”.

Kaffe- og kageholdet Ester, Inger, Jenny, 
Johanne og Else-Marie ønsker jer alle en 
god sommer, og siger tak for godt frem-
møde i årets første måneder.

D
et

 er op ad bakke
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Af Laust Bøgesvang
Fmd. kontaktforum

KLF er et forum, som varetager interesserne i de 
20 landsbyer i Kolding Kommune.
Således hjemmesiden under infoland, stianlæg, 
som på sigt gerne skulle forbinde landsbyerne 
fra Alminde i nord til Aller i syd og Stenderup 
i øst til Nagbøl i vest og forsøg med snerydnin-
gen varetaget af lokale landmænd, så alle kan 
komme til og fra arbejde. Skanderup har i år 
med succes deltaget i forsøgsordningen med 
snerydningen. 

Landsbyerne i Kolding Kommune har en lands-
bypulje, hvor den enkelte landsby hvert år kan 
søge midler. Det er en betingelse, at landsbyerne 
selv udfører meget af arbejdet i pågældende 
projekter. I år var puljen på 1,1 mil. Kroner, 
men der var ansøgninger for 2,8 mil. Pengene 
blev alligevel fordelt på bedste vis og til alles 
tilfredshed. Hjarup fik bevilget nye vinduer/glas 
til Mejeriet. Skanderup fik tildelt midler til en 
ny sti mellem Eiersminde-stien og Kastaniealle, 

træbeplantning i Skanderup og blomsterløg til 
Gelballe.

Selvom Kolding Kommune har et hjerte for 
landsbyerne, rækker midlerne ikke særlig langt. 
For KLF er det også vigtigt, at der ligger en for-
skønnelse i de ansøgte projekter og derfor er det 
en fordel at benytte forvaltningens arkitekter, 
men projekteringsarbejde er dyrt. Kontaktforum 
har derfor bedt plan og miljø-udvalget om flere 
midler, ligesom vi forleden også henvendte os 
til landspolitikerne om et større fokus på vores 
landsbyer. 

Med dette blad følger et indbetalingsbilag, som 
vi håber, du vil benytte! Det koster kr. 100,- per 
år at være medlem,og vi har brug for din opbak-
ning! Bladet består udelukkende på grundlag af 
trofaste medlemmer og annoncører, som støtter 
vores blad!

Kolding Landsbyforum 
– KLF

Budstikkens generalforsamling 

finder sted d. 2. maj 2013, kl. 19.00 

på Forbundsskolen, mød op og giv 

din mening til kende!

Så er det tid til at forny dit 
medlemskab af Budstikken

D
et

 er op ad bakke
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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, mobil 2425 2266
Trykkeri: InPrint, Kolding
Deadlines i 2013: 20. juni – 22. august – 24. oktober – 5. december
Generalforsamling i Budstikken: 2. maj 2013

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

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

Hjarupgårdsvej 5 i Hjarup

HUSK tydelig angivelse af navn og adresse.

Mange tak for din støtte 
Forsidefoto: 

Elever og lærere fra 
Forbundsskolen  

mødtes til glædelig 
lock-out-kom-sammen 

på Enghavens legeplads 
i Skanderup


