
·  Kom til Anne Linnet koncert i 
 Valgmenighedskirken 

·  Værestedet havde en mega god 
 tur til Djurs Sommerland

 Opstart på: Spis-sammen klubben, 
 Farveladen, Krolf, Spejder, 
 Café eftermiddag og Gymnastik

· Ølsmagning på Mejeriet
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Nyt fra Hjarup  

Af Nina Krabbe Friis

Vi mødes fredage kl. 16.00 til 17.30 i Kirkeladen. 
Her laver vi forskellige aktiviteter som, lege i ha-
ven, male billeder, lave fuglemad, bage kage eller 
boller og meget meget mere.Vi deltager i Spis 
med Gud og børnegudstjenesterne ved Hjarup 
Kirke. 
Hver gang holder vi en lille samling, hvor vi syn-
ger, hører bibelhistorie og beder fadervor. Det 
allervigtigste er, at vi har det sjovt og hygger os.

Program:
d. 3. sept.: Vi går op til Enghøjgård og laver sno-
brød.
d. 10. sept.: Vi laver marmelade.
d. 17. sept.: Vi laver kurve og dekorerer glas. For-
beredelser til høstgudstjenesten d. 19. september.

Med venlig hilsen Farveladens ledere.

Har du spørgsmål, eller har du som voksen lyst 
til at blive leder eller bare give en hånd med en 
gang imellem, kan du kontakte Nina Krabbe Friis 
på nina@enghoejgaard.com eller tlf.: 75 59 49 19.

Spis med Gud
Alle er velkomne den 8. oktober kl. 17.00 til Spis 
med Gud. 
Kom og vær med til en kort gudstjeneste i bør-
nehøjde. Efter gudstjenesten er der aftensmad i 
Kirkeladen.  Det koster 10 kr. pr. person. 
Tilmelding kan ske til Nina Krabbe Friis på: 
nina@enghoejgaard.com eller tlf.: 75 59 49 19.

Farveladen for alle 4 - 8 årige

KaGEKONKuRRENCE
- deltag i Hjarups største kagebord

Medbring din kage...
LØRdaG dEN 28. auGuST kl. 14.30

Når der er åbent hus hos spejderne p.g.a. 
HJARUP SPEJDERHUS 30 ÅRS JUBILÆUM. 

Bliv samlet op på vejen når spejderne starter 
i Gelballe kl. 12.30 og går til Skanderup og 
Hjarup for at samle spejdere / folk op på 
vejen. 
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Grillaften 

Hjarup Landsbyforening holder grillaften på 
Hjarup Mejeri, Fredag den 3. september kl. 18.00

Vi serverer kød samt tilbehør til en pris af 60,00 
kr. pr. voksen og 30,00 kr. for børn fra 0-12 år.

Der sælges øl, vand, vin samt kaffe og kringle.
Tilmelding og betaling til denne aften skal ske 
senest den 27. august til Carsten Navne Øster-
gårdsvej 9 C på tlf. 64713521 eller 40843898,
Eller man kan indbetale på kontonr. 
7040 - 4125141.
Husk at skrive navn og antal tilmeldte.
                                                                                     

Med venlig hilsen
Hjarup Landsbyforening

Oplevelses-mekka i Hjarup!

Af Mette Løvbom på vegne af Udviklingsgruppen 
i Hjarup

Søndag den 26. september inviterer udviklings-
gruppen til et brag af et arrangement. Vi rejser 
cirkusteltet midt i Hjarup, hæfter bardunerne og 
åbner dørene til en verden af oplevelser. Kom 
unge som gamle - vi har plads til alle, og vi lover 
jer, at det bliver både sjovt, anderledes, skævt
og overraskende.

Arrangementet er gratis, og der vil være under-
holdning for både børn, voksne og barnlige sjæle.
Vi har også en overraskelse, den må du vente med 
til vi ses!

  
  

  

  

  

Café-eftermiddag

Af Else-Marie Wind-Friis

Så er der optakt til start på cafè-eftermiddagene i 
Mejeriet.
I hvert fald er vi allerede godt i gang, når næste 
nummer af Budstikken udkommer.

Den første cafèdag bliver mandag, den 11. 
oktober – altså 2. mandag i oktober, men tid-
spunktet er som det plejer - nemlig fra kl. 14 til 
kl. 16.

EFTERåRSSÆSON 2010
Den 11. oktober får vi besøg af trommeslager i 
Vestre Jazzværk Hans Rømer, som vil fortælle os 
om ”50 år på stikkerne”.

Den 1. november kommer Ellen Hansen fra Chris-
tiansfeld og fortæller om ”Kammerherreinden og 
Christinero”.
Mandag, den 6. december spiller vi pakkespil.

Det sædvanlige team Inger, Johanne, Jenny, Ester 
og undertegnede står klar med kaffe og kage, og 
vi vil forsøge at holde prisen på de sædvanlige 15 
kr. for begge dele.

Velmødt til vores 9. cafè-sæson på Mejeriet.
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Vi har æren af at byde velkommen til en aften i 
selskab med Torben Mathews, der er en berejst 
herre. Han har besøgt en række små og spæn-
dende bryggerier i sin søgning på interessante øl. 
Torben vil give smagsprøver på forskellige øl og 
fortælle om deres tilblivelse, samt hvordan han fik 
fundet frem til dem.

Torben har med sin smittende glæde og sin gode 
fortællerkunst underholdt mange om øllets 
fortræffeligheder.

arrangementet afholdes fredag d. 8. 
oktober 2010.

Vi starter kl. 19.00 og forventer, at vi lukker og 
slukker efter ca. 3 timer, hvor vi får både lidt til 
ganen og rørt lattermusklerne.

Ølsmagning og gode historier af Torben Mathews kendt 
fra den engelske pub i Kolding samt TV Syd

Prisen for dette arrangement er kr. 175,- pr. 
person.

Tilmelding kan ske ved henvendelse til Lisbeth på 
61 16 58 60 eller direkte pengeoverførsel til 
kontonr.  7040 – 4125151 
HUSK AT PÅFØRE NAVN PÅ OVERFØRSLEN

Kom og vær med

Af Elisabeth Jensen

Gymnastik på Mejeriet starter op igen d. 28. 
september 2010, kl. 9.45.

Vi laver øvelser der styrker ryg, balance og hele 
kroppen som alle kan være med til.

Se billeder og læs disse spændende 
artikler og nyheder på hjarup.dk:

-  Skolestart på Forbundsskolen
-  Oldboys fodboldstart 
-  Energi og miljø i hjemmet af Merete  
 Valbak

GuLdBRYLLuP

Fredag den 27. august havde Ester og Carlo 
Jensen, Hjarup Byvej 28, guldbryllup.

Stort tillykke...



5

Nyt fra Skanderup/Gelballe

Af Sven Thorgaard

Indskrivning af nye konfirmander
Dette sker ved gudstjeneste den 19. september 
kl. 10.00.

Kirkekoncert med anne Linnet
Torsdag den 18. november afholder Mellem Him-
mel og Jord en kirkekoncert med Anne Linnet. 
Det kommer til at foregå i Skanderup Valgmenig-
hedskirke, og billetsalget starter den 1. oktober. 
Der vil senere komme meddelelse om, hvem man 
kan ringe eller skrive til.

Til kirkekoncerten vil vi bl.a. høre de meget suc-
cesfulde fortolkninger med tekster af Tove Ditlev-
sen og Johannes Møllehave. I kirkerummet vil der 
også kunne høres sange som Forårsdag, Tusind 
stykker, Søndag i April.

Koncerten varer ca. 7o minutter.

McGuire kommer 
til Sommermøde i 
Valgmenigheden

Kristendommens ind-
førelse i Danmark
Brian Patrick McGuire 
er navnet på en inter-
national anerkendt mid-
delalderhistoriker. Han 
er professor ved Ruc., 
og han kommer til Skanderup Valgmenigheds 
sommermøde. den 22. august. 

Vi begynder med gudstjeneste kl. 14.00. Så er der 
kaffebord og derefter foredrag om kristendom-
mens indførelse i Danmark 800-1200.

Det særlige ved denne professor er, at han selv er 
engageret i sit stof. Og tror nogen, nå, skal vi nu 
høre et tørt foredrag om Middelalderens Kristen-
dom. Så tro om igen.

Mc Guire taler et fortræffeligt dansk. Han har 
skrevet flere meget anmelderroste bøger, bl. a. 
en om kristendommens indførelse i Danmark

Alle er velkomne.

 

Nyt fra Skanderup Valgmenigheden

P
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t Sælges

Spejderbælte, KFUM-spejder i læder med metalspænde med indstøbt logo. Livvidde fra 60-80 cm. 
Bæltepung KFUM-spejder i kraftig brunt læder. Korpslogoet er præget i læderet. Med strop på 
bagsiden, så den kan sidde fast på spejderbæltet. 
Sælges samlet til 100 kr. 

Anders Vilken Østergård, Enghaven 13, 2835 6717 
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Af Flemming Hansen

Søndag den 29. august 2010 afvikles Kirkedag.
dk ved Skanderup Sognekirke. Kirkedag.dk er et 
friluftsarrangement, som indeholder friluftsguds-
tjeneste, torvemarked og et brag af en gospel-
koncert.

På torvemarkedet ved Kirkedag kan man opleve 
mange forskellige ting, der vil være stande og 
aktiviteter af forskellig art. I tidsrummet mellem 
gudstjenesten og koncerten holder torvet åben, 
og der er mulighed for både lidt godt til ganen 
og til lattermusklerne. På torvemarkedet, der er 
placeret på pladsen omkring kirkehuset og kir-
kelunden, har man mulighed for at gå rundt og 
prøve forskellige aktiviteter, som kirkens og byens 
foreninger har stillet til rådighed. 

Der kan købes frokost og kirkehuset står til rådig-
hed for en siddeplads indenfor, imens man også 

Kirkedag.dk den 29. august 2010 i Skanderup

kan nyde sin frokost udenfor i det grønne, fx ved 
køb af en frokostkurv med tilhørende tæppe. Des-
uden kan der købes kaffe og kage mm. 
Kl. 13.30 går gospelkoret Gunnertoft Gospel Sin-
gers på scenen for at give et brag af en koncert.  
De byder på kendte gospelsange og evergreens i 
bedste gospelstil krydret med fællessange, hvor 
publikum inddrages - lige så "taget letter". 

Bebiane Bøje, der er anerkendt gospelinstruktør, 
coach på TV2 AllStars og docent ved Det Jyske 
Musikkonservatorium udtaler:"Jeg har ikke tidli-
gere oplevet et gospelkor i Danmark på så højt et 
musikalsk niveau. Lækkert!" 

Kom og vær med! Kirkedag.dk finansieres af de 
penge som sognet har fået fra Jubilæumsfonden.

Du kan i øvrigt læse meget mere om arrangemen-
tet på www.kirkedag.dk 

Af Hans Erik Mogensen

Igennem flere år har Hr. & Fru Andersen, Inge & 
Mads, nu været det trofaste holdepunkt for Spis-
Sammen-Klubben her i Skanderup.
Det er en utrolig god og betydningsfuld indsats 
der udføres af disse den første onsdag i hver må-
ned, hvor der dog holdes ferie i juli og august.

Indsatsen i denne Spis-Sammen-Klub er af væsent-
lig social betydning, efter at vores lokale butik 
ikke mere giver anledning til en social snak under 
indkøb af det daglige brød lokalt.
I klubben mødes vi den ene gang om måneden, 
ca. 24 stk. Vi får god solid mad, som i vores mors 
tid, 3 retter og kaffe. Vi synger, så taget ryster, og 
vi slider flittigt på højskolesangbogen. Der bliver 

KÆRT BaRN har mange navne: FRu aNdERSEN 
eller MOR INGE...

diskuteret i alle retninger om både dit og dat. 
Det er et forum, hvor de indre tanker får frit spil 
i sangudfoldelsen. Det er dejligt, når stemninger 
stiger.

Her i Forbundsskolens køkken samles så alle de 
gamle gener, som også indimellem diskuterer, om 
næste generation mon fortsætter i næsten samme 
stil. Indtil nu er der god tilgang af nye og yngre 
gener, vi er i alderen fra 52 år til op i 80erne.

Vi spiser kl. 18.00.   
Vi tilmelder os hos MOR INGE 2 dage før senest, 
på tlf. 7559 4092. 
Datoer for spis-sammen-klubben 
2010: 1.9. / 6. 10. / 3. 11. / 1. 12.
2011: 5.1. / 2.2. / 2.3. / 6.4  / 4.5. / 1.6 
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Efterårsfest i Skanderup

Af Skanderup Landsbyforening

Vi gentager succesen fra sidste år og holder 
EFTERÅRSFEST på forbundsskolen den 9. oktober 
kl. 18.00.
Kom og vær med til årets fest, hvor de 2 lokale 
spasmagere Jakob Malmvig og Ivan Baltsersen 
underholder under middagen.

Senere skal vi alle have rørt dansemusklerne og 
bandet "Claus og Morten" vil sørge for at der 
bliver spillet kanon godt musik.

Prisen er kr. 225,- pr. person. Øl, vand og vin kan 
købes til rimelige penge.

Tilmelding til Jakob Christiansen, 75 59 40 46 eller 
40 83 25 46, senest den 5. oktober.

NB! Der er mulighed for at sidde gruppevis.

Krolf i Skanderup

Af Skanderup Landsbyforening

Som noget nyt kan man nu spille krolf omme i 
Enghaven. Hver mandag kl. 19.00 kan man del-
tage i spillet, hvor folk fra Skanderup og omegn 
mødes for at spille sammen. Det foregår under 
sjov, latter og hyggelig snak, men på trods af det, 
har man ikke glemt, at man skal konkurrere. 
Alle er her velkommen, også selvom man aldrig 
har prøvet det før. Det koster 10.- kr. pr. gang.
Hvis man hellere vil spille en anden aften med 
familie eller venner, så kan man kan købe sig til 
køllerne for en aften for 10.- kr. pr kølle. Man 
skal henvende sig til Henrik Kvist, Enghave på tlf. 
51901785. Med ham kan man så aftale nærmere.

Hvad er krolf? 
Krolf er halvt kroket, halvt golf og helt sjovt. Det 
spilles af folk i alle aldre. Vil du læse mere om 
reglerne, så gå på www.krolf.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 

W W W . L U N D - M U S . D K

K O M P E T E N C E R

♥ Logo og fi rmaidentiteter 

♥ Magasiner ♥ Medarbejderblade 

♥ Årsberetninger ♥ Brochurer 

♥ Plakater ♥ Annoncer ♥ Gimmicks 

♥ Bøger ♥ Firmatøj ♥ Flag

Grafi sk 
tegnestue
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Værestedets tur til djurs 
Sommerland

Af Tobias Høeg

Mandag den 28. juni, den første dag i sommer-
ferien, var jeg med Værestedet i Djurs Sommer-
land.
Vi kørte i bus derop, og det tog mega lang tid. 
Vi var ca. 15 børn og ca. 5 voksne.

Det var mega sjovt. Vi fik dejlig mad og is og slik. 
Og vi prøvede de vildeste forlystelser. Den sjoveste 
var Piraten. Det var 32 meter lige op i luften og 32 
meter lige ned igen.

Bagefter tog vi en tiltrængt dukkert i det kæmpe-
store badeland. Det var mega sjovt og dejligt, for 
det var meget varmt den dag.

Og så kom busturen hjem igen. Tak til Arne for en 
god tur.

Værestedet havde igen i år 
en kanon afslutningstur til 
djurs Sommerland

Af Arne Olesen

I alt 29 børn og voksne havde en forrygende tur 
med rutsjebaner, grill mad og meget, meget mere.

Tak til alle børn for god opførsel og til forældrene 
Bent, Bent og Heidi for at tage med og hjælpe 
med det hele.
 
"Ekstra" gang i Værestedet efter ferien
 Vi har allerede fået 12 nye medlemmer, så der er 
liv og glade dage... men husk, der er altid plads til 
én mere...
 
Så skynd jer at kigge forbi og bliv meldt ind...
 Vi planlægger åbent hus i starten af september, 
hvor alle er velkomne - mere herom senere.
 
  



Af Axel Jessen, Skanderup Efterskole

Lejrskole i Frankrig
Torsdag den 22. april kørte vi af sted mod Sydfran-
krig i to busser. Det var en lang og hård tur, på ca. 
et døgn og efter ankomst så kunne man slappe af 
i poolen eller i hytterne som vi boede i.
Lørdag gik med udflugter, vi fik bl.a. set akvæduk-
ten Pont du Gard, et fantastisk bygningsværk der 
gjorde stort indtryk. Pavepaladset i Avignon så vi 
også.
Søndag gik med kanotur, vandretur og hule-
klatring i det smukke landskab. Endelig havde 
nogen valgt at køre på mountainbike og andre 
kastede sig ud i vandfald til canyoning.

Om aftenen søndag var de fleste af os ret så ud-
mattede på grund af de fysiske anstrengelser.
Inden vi kørte hjem om onsdagen så nåede vi også 
at se Nimes og Carmargue.

Nyt fra efterskolens dagbog

Indsamling til afrikadag på Efterskolen 
Søndag den 9. maj var "Afrikadag". Hele dagen 
var helliget indsamling af penge til den lille by As-
sembo i Kenya til opbygningen af en skole.

Vi havde forberedt os grundigt, og der var stablet 
et kæmpe arrangement på benene. 
Folk kunne komme og købe tøj og ting fra gen-
brugsbutikken, de kunne se teater, høre musik, 
prøve tombolaen, kaste flødeboller efter nogle 
af eleverne samt ikke mindst skyde forstanderen i 
vandet m.m. Desuden kunne man byde på male-
rier produceret af elever.

I dagene op mod arrangementet havde aktive 
elever og Ida (lærer) indsamlet sponsorgaver fra 
forskellige forretningsdrivende i lokalområdet, 
disse gaver blev solgt på auktion. Der skal i den 
forbindelse lyde en stor tak til alle "sponsorerne".
Det blev en utrolig hyggelig dag med masser af 
aktivitet og glæde, hvor store som små fik sig 
nogle gode oplevelser og grin. Især oplevelsen 
ved at se forstanderen falde i vandet (se blillede) 
vil stå i erindringen temmelig længe efter.
Så var der Sønderjysk kaffebord og lagkagekon-
kurrence.

Dagen sluttede med gallashow, sang, musik og 
stand up. Ca. kr. 30.000 fik vi samlet sammen på 
dagen.

Fuld besat det næste skoleår
Det nye skoleår er skrivende stund (5/8) ikke helt 
startet endnu, men vi kan endnu engang optimi-
stisk notere, at skolen på søndag, kan starte med 
alle pladser besat. 
Det er en utrolig rar ting at fornemme, at interes-
sen for vores efterskole tilsyneladende stadig er 
usvækket og at prognoserne for de kommende 
skoleår ser mere end fine ud. 



uge 36 Mandag d. 6. september til søndag den 12. september Noter
Mandag den 6. Kl. 17.00 løbetur med Hjarup Runners fra Mejeriet, 

kl. 19.00 krolf i Enghaven

Tirsdag den 7.

Onsdag den 8.

Torsdag den 9.

Fredag den 10. kl. 16.00 Farveladen i Kirkeladen i Hjarup

Lørdag den 11.

Søndag den 12.

uge 37 Mandag d. 13. september til søndag den 19. sept. Noter
Mandag den 13. Kl. 17.00 løbetur med Hjarup Runners fra Mejeriet, 

kl. 19.00 krolf i Enghaven 

Tirsdag den 14.  

Onsdag den 15.

Torsdag den 16.

Fredag den 17. kl. 16.00 Farveladen i Kirkeladen i Hjarup

Lørdag den 18.

Søndag den 19. kl. 10.00 Skanderup Valgmenighed, indskrivning af konfirmander 
iforb. med gudstjenesten, høstgudstjeneste i Hjarup Kirke.

uge 38 Mandag d. 20. sept. til søndag den 26. sept Noter
Mandag den 20. Kl. 17.00 løbetur med Hjarup Runners fra Mejeriet, kl. 19.00 krolf i 

Enghaven.

Tirsdag den 21.

Onsdag den 22.

Torsdag den 23.

Fredag den 24.

Lørdag den 25.

Søndag den 26. Udviklingsgruppen i Hjarup holder arrangement for alle i Hjarup.

uge 39 Mandag d. 27. sept. til søndag den 3. oktober Noter
Mandag den 27. Kl. 17.00 løbetur med Hjarup Runners fra Mejeriet, kl. 19.00 krolf i 

Enghaven.

Tirsdag den 28. kl. 9.45 gynmastik på Mejeriet - opstart.

Onsdag den 29.

Torsdag den 30.  

Fredag den 1.

Lørdag den 2.  

Søndag den 3.  

Hold dig opdateret med Budstikken fra d. 30. aug. til den 31. okt. 2010

uge 35 Mandag d. 30. august til søndag d. 5. september Noter
Mandag den 30. Kl. 17.00 løbetur med Hjarup Runners fra Mejeriet, Bæver opstart kl. 

17.00-18.30, Ulve opstart kl. 19.00-20.30. Kl. 19.00 krolf i Enghaven

Tirsdag den 31. Trop opstart kl. 19.00 - 21.00, Rovere opstart kl. 19.00 - 21.30. 
Kl. 18.00 Udflugt til Esbjerg med Lokalhistorisk forening

Onsdag den 1. kl. 18.00 Spis sammen klubben, tilmelding 2 dage før på 7559 4092

Torsdag den 2.

Fredag den 3. kl. 18.00 Grillaften i Hjarup, husk tilmelding. Kl. 16.00 Farveladen i 
Kirkelanden i Hjarup

Lørdag den 4. kl. 9.00 Y´s mens klubben loppemarked på Rolykkevej.

Søndag den 5.
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uge 36 Mandag d. 6. september til søndag den 12. september Noter
Mandag den 6. Kl. 17.00 løbetur med Hjarup Runners fra Mejeriet, 

kl. 19.00 krolf i Enghaven

Tirsdag den 7.

Onsdag den 8.

Torsdag den 9.

Fredag den 10. kl. 16.00 Farveladen i Kirkeladen i Hjarup

Lørdag den 11.

Søndag den 12.

uge 40 Mandag d. 4. oktober til søndag den 10. oktober Noter
Mandag den 4. Kl. 17.00 løbetur med Hjarup Runners fra Mejeriet, kl. 19.00 krolf i 

Enghaven.

Tirsdag den 5. kl. 9.45 gymnastik på Mejeriet.

Onsdag den 6. kl. 18.00 Spis sammen klubben, tilmelding 2 dage før på 7559 4092

Torsdag den 7.  

Fredag den 8. kl. 19.00 Ølsmagning ved Torben Matthews fra "You will newer 
walk alone" på Mejeriet i Hjarup. Kl. 17.00 Spis med Gud i Hjarup

Lørdag den 9. Kl. 18.00 Efterårsfest i Skanderup - Forbundsskolen

Søndag den 10. Skanderup Valgmenighed: Lille Årsmøde i Ågaard

uge 35 Mandag d. 30. august til søndag d. 5. september Noter
Mandag den 30. Kl. 17.00 løbetur med Hjarup Runners fra Mejeriet, Bæver opstart kl. 

17.00-18.30, Ulve opstart kl. 19.00-20.30. Kl. 19.00 krolf i Enghaven

Tirsdag den 31. Trop opstart kl. 19.00 - 21.00, Rovere opstart kl. 19.00 - 21.30. 
Kl. 18.00 Udflugt til Esbjerg med Lokalhistorisk forening

Onsdag den 1. kl. 18.00 Spis sammen klubben, tilmelding 2 dage før på 7559 4092

Torsdag den 2.

Fredag den 3. kl. 18.00 Grillaften i Hjarup, husk tilmelding. Kl. 16.00 Farveladen i 
Kirkelanden i Hjarup

Lørdag den 4. kl. 9.00 Y´s mens klubben loppemarked på Rolykkevej.

Søndag den 5.

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 42 Mandag d. 18. oktober til søndag d. 24. oktober Noter
Mandag den 18. Skolernes efterårsferie, Kl. 17.00 løbetur med Hjarup Runners fra 

Mejeriet, kl. 19.00 krolf i Enghaven

Tirsdag den 19.  

Onsdag den 20.

Torsdag den 21.  

Fredag den 22.

Lørdag den 23.

Søndag den 24. kl. 13.30 Stitur i vådområdet i Hjarup, mødested: rensningsanlægget

uge 41 Mandag d. 11. oktober til søndag d. 17. oktober Noter
Mandag den 11. Kl. 17.00 løbetur med Hjarup Runners fra Mejeriet, kl. 14.00 Café 

eftermiddag på Mejeriet. Kl. 19.00 krolf i Enghaven,

Tirsdag den 12. Kl. 9.45 gynmastik på Mejeriet. kl. 19.30 Foredrag i kirkeladen i 
Hjarup v. Ole Rasmussen, tidl. feltpræst i Afghanistan. 

Onsdag den 13.  

Torsdag den 14.  

Fredag den 15.  

Lørdag den 16.  

Søndag den 17.  

11

uge 43 Mandag d. 25. oktober til søndag d. 31. oktober Noter
Mandag den 25. Kl. 17.00 løbetur med Hjarup Runners fra Mejeriet, 

kl. 19.00 krolf i Enghaven.

Tirsdag den 26. Kl. 9.45 gymnastik på Mejeriet. 
Kl. 18.00 Spis sammen på Mejeriet, husk tilmelding. 

Onsdag den 27.

Torsdag den 28.

Fredag den 29.

Lørdag den 30.

Søndag den 31.  

Stillingsopslag – vil du være journalist i felten?

Vi kunne godt tænke os at byde alle tilflyttere til Skanderup, Gelballe og Hjarup velkommen med 
et lille stykke og et billede i Budstikken.
Vi mangler en person, der synes, det kunne være et spændende job at påtage sig at få støvet alle 
tilflyttere op,  skrive et lille stykke om dem og tage et billede af dem til bladet.

Så har du lyst til at være lokalområdets opsøgende reporter,  så giv os en melding på:
budstikken2010@gmail.com eller tlf. 7559 4059.
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Af Liselotte Dejgaard, på vegne af dagplejerne 
i Hjarup

Torsdag d. 24. juni, afholdt 6 af Hjarups syv dag-
plejere en sommerudflugt.

Vi har i legestuen i løbet af foråret beskæftiget os 
med temaet ”Natur” som en del af de pædagogi-
ske læreplaner, og vi syntes, det ville være fint at 
lave en sommerudflugt, hvor vi for alvor fik brugt 
nogle af naturens mange muligheder.

Turen gik til Hjarup Spejderhus, hvor børnene blev 
afleveret af deres forældre om morgenen.
Dagen startede udenfor med fælles morgenmad, 
hvorefter vi satte små telte op, som børnene 
kunne tumle i. Solen stod højt på himmelen, så 
det var fint med lidt skygge i teltene.

Efter lidt leg blev det tid til at finde små insekter, 
orme, snegle osv., som vi kiggede nærmere på i 
vores lup-glas. Det gik alle børnene meget op i. 
De var bestemt ikke bange for at røre ved de små 
kryb. 

udflugt med dagplejen i Hjarup

Da interessen blev mindre for disse smådyr, gik vi 
ned til bækken med vores fiskenet og vandkikker-
ter. Der var ikke så meget vand, så børnene kunne 
fint gå i bækken med deres gummistøvler – og 
der blev fisket i stor stil. Vi fangede små tanglop-
per, som vi kiggede lidt på, men det var nu sjove-
re, bare at gå og pjaske i vandet med nettene. Og 
det fik børnene selvfølgelig lov til. De hyggede sig 
virkeligt – lige indtil det sagde ”plask”, og et par 
af børnene snublede og blev godt våde. Så var 
det ikke sjovt længere. 

Så blev det frokosttid. Rugbrøds-madder, pasta-
salat og små frikadeller, - det var noget, børnene 
kunne lide. Herefter blev det tid til en velfortjent 
middagslur.

Eftermiddagen blev brugt til hygge med frugt, 
kage, saftevand og lidt popcorn. Ellers stod den 
på fri leg på plænen ved spejderhuset, indtil mor 
og far kom og afhentede børnene.
Både børnene og vi voksne havde en rigtig dejlig 
dag...
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Sct. Hans i Hjarup som 
traditionen foreskriver

Af Lisbeth Andersen

Der var som de foregående år bagt kager og 
brygget kaffe og indkøbt øl og vand, som de 
brave medlemmer af landsbyforeningen solgte i 
Hjarupgårds have d. 23. juni.

For børnene var der arrangeret børneleg, hvor Ju-
lie Elkjær og Ditte Kærgaard gjorde det godt med 
at få alle børnene med til lidt sjov, før det gik løs 
med den tilbagevendende rundbold kamp, som 
Karen Helms står for. 

Med tændte fakler gik vi gennem byen, det er en 
rigtig dejlig tradition, som både voksne og børn 
nyder meget. Tilbage på Hjarupgård blev faklerne 
blev smidt på bålet, og heksen, der sad så flot på 
toppen og var klar til at flyve til Bloksbjerg, var 
lavet af  "Hjarupgårdbørnene". 

Det eneste minus i år 
var, at det ikke var 
lykkedes landsbyfor-
eningen at finde en 
båltaler til. Trods det 
blev det en rigtig dej-
lig aften, vejret artede 
sig og vi havde det 
alle rigtigt dejligt.

Sankt Hans i Skanderup

Af Ane Larsen

I det skønneste sommervejr blev Sankt Hans fejret 
i Enghaven. Børn, voksne og ældre havde slået sig 
ned med madkurve, stole og borde for at indtage 
aftensmaden i ”Legeparken”. Landsbyforeningen 
havde sørget for, at bålet stod klar med heksen al-
lerøverst. Hoppepude og legeredskaber var kom-
met godt i brug af glade børn.

Vejret kunne simpelthen ikke være bedre, og det 
havde næsten også fået alle mand af huse. Så er 
det bare skønt at bo i Skanderup og mærke lands-
bystemningen og høre, hvordan snakken går.

Da klokken nærmede sig 19.30, og Laust Bøges-
vang skulle holde sin båltale, kom endnu flere folk 
til. Han holdt en flot tale om bl.a. sammenhold 
ved at tale om trækfugle, der skiftedes til at flyve 

forrest, for at de kunne frem til deres mål. En flot 
metafor for at alle mennesker også skal tage de-
res tørn for at fællesskab kan fungere og lykkes.

Efter midsommersang og tale var der tid til kaffe 
og kage og en rigtig dejlig aften var næsten slut.
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Fløjbjergvej 68, Hjarup, 6580 Vamdrup
Telefon: 7559 4154 / 2029 4154
E-mail: hjarupmaskinfabrik@mail.dk
 



Rohr Stål & Montage ApS

Sønderallé 13, Stepping 
6070 Christiansfeld
Telefon: 7559 4322 / 2372 0322
E-mail: leon@rohrstaal.dk
Web: www.rohrstaal.dk

Rudes propeller

Sønderallé 13, Stepping 
6070 Christiansfeld
Telefon: 7559 4322 / 2372 0322
E-mail: leon@rudespropeller.dk
Web: www.rudespropeller.dk
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Nyt fra spejderne

Af Lene Tonnesen

Opstart
Der er spejder start i uge 35. Se datoer og klokke-
slæt i kalenderen.

Hjarup spejderhus har 30 års jubilæum
Lørdag, den 28. august markere vi at Hjarup spej-
derhus har 30 års jubilæum, og her kan I komme 
og se hvad spejderlivet er. Håber at se både nuvæ-
rende, tidlige og nye kommende spejder, samt alle 
der bare har lyst til at se hvad vi laver, samt ikke 
mindst være med i kage konkurrencen. Vi ønsker 
os kager til vores jubilæum, så vi kan lave Hjarups 
største kagebord

Sommerlejr i Jels
D. 27. – 29. juni var vi på lejr med de yngste spejder 
i myretuen ved Jels, med temaet: Vi rejser jorden 
rundt.

Fra lørdag til søndag var det kun vores ulve, og 
de var på 20 km hike med bål og overnatning i 
skoven. Lavede vores eget ”toilet” det vakte stor 
begejstring blev flittig brugt. De var super seje. 
Lørdag var der udlagt GPS poster som de skulle 
følge. 

Om søndagen ankom bæverne og der kom de til 
Hawai, hvor de lavede blomster kranse og havde 
Hawai fest om aftenen. Om mandagen ”fløj” vi 
videre til Kina og spiste med pinde, vi sejlede på 
tømmerflåde i Grønland, stod på ski i Norge, på 
bjørnejagt i Canada og vi nåede også til Florida for 
at skyde en slange.

Hver dag cyklede de til Jels og bade hvor de også 
kunne købe slik. Tirsdag aften kom forældrene til 
spaghiti og kødsovs, vi var omk. 90 personer. 
Børnene var så søde ved hinanden, ingen konflik-
ter blandt dem og som gik vældigt op i at holde 
det pænt rent på deres værelser.  En stor tak til alle 
jer spejder der var med på lejren samt ikke mindst 
alle de frivillige leder der var med.

I Grønland på sæljagt

Så meget spiser en flok sultne spejdere til frokost.

Aftenbål - en flok trætte børn og ledere.

88
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Af Tina Petersen

Korpslejr SEE 2010 i Skive i uge 30
Hjarup gruppens trop har været på korpslejr, også 
kaldet SEE2010, i uge 30. En meget stor oplevelse, 
også for mig som fik lov at komme med selv om 
jeg almindeligvis ikke er leder for troppen.

Vi var 19 spejdere afsted i alderen 10 – 13 år, og 
et skiftende antal ledere. Nina Frank Jessen og 
undertegnede var med under hele lejren.

Der var mange store oplevelser under vejs. Der 
var overnatningen på vandet på en selvbygget 
tømmerflåde. De var helt høje af oplevelsen da de 
kom tilbage til lejren.

Vi lavede på spejdernes 100 års fødselsdag et stort 
“menneskeflag”. Vi blev guidet på pladsen til vi 
stod så tæt sammen og vi holdt rødt eller hvidt 
papiret op over vores hoveder. Vi så billedet som 
blev taget fra en kran og sendt til storskærm, det 
var helt surrealistisk! Vi var blevet et stort flag! 

Vi er stolte over at have børnene med og over det 
de præsterer og yder. Det kan I også godt være 
som forældre. Til sidst vil jeg sige tak til alle dem 

der besøgte os på lejren. Dejligt at mange gav 
en hånd med, særlig Susanne Østergård og Lone 
Skov som blev i flere dage! Jeg vil opfordre til at 
man ser de mange billeder på spejdernet.dk

88
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Suduko
STOR TaK til alle jer der 
allerede har betalt kon-
tingent for året 2010/2011! 

Vi har stadigvæk brug for 
bidrag, så de der endnu ikke 
har indbetalt kan nå det endnu. 

det koster kr. 100,- pr. år.
Indbetales på konto 
nr.  1551 60001995 
i danske Bank.

På forhånd Mange Tak!



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: Inger Bøgesvang, Kastanie allé 43,  tlf. 7559 4088

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.

BEMÆRK ny 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.  
På forhånd Mange Tak for støtte og interesse.

Oplag:  ca. 650
Opsætning: Linda Reus - Trykkeri: Trykkeriet Pédahl, Vamdrup
Næste deadline: 7. oktober 2010. 

Der skal koncentration til for at 
spille Krolf.


