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kontingentopkrævning
MED BLADET UD I APRIL
Kære Budstiklæser!
Der er med dette blad en anmodning om at indbetale 100 kr. til medlemskab af Budstikken.
Vi er så glade for alle vores medlemmer og håber
at I alle er med på et år mere. Og til alle nye
medlemmer skal der lyde et stort velkommen i
klubben.

For alle dem der har indbetalt kontingent inden
1. juni trækker vi lod om et gavekort på kr. 500,til en af vore annoncører – du må selv vælge,
hvilken annoncør du vil handle ved!
Så bare skynd dig at indbetale kontingent – det
koster kun latterlige 100 kroner.
OBS! Nyt mobilepay nummer: 61 36 39 16

Laust Bøgesvang
V O G N M A N D
Kastanie allé 43 · Skanderup · 6640 Lunderskov
Tlf. 7559 4088 · Mobil: 4050 8088
laustbogesvang@yahoo.com
bogesvangkrantransport.com
ØSTERGADE 11 • 6580 VAMDRUP • 75 58 10 28
www.tonnesen-herretoj.dk

Båd- & Maskintransport · Montagearbejde
24 og 40 t/m kraner med spil og ﬂy-jib
Fældehoved- Træfældning

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

Østergade 5 · 6580 Vamdrup
Tlf.: 75581016 · www.no1women.dk
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Budstikken

GENERALFORSAMLING

TO RS DAG D. 1 2 . M A J 2 0 1 6 , K L. 1 9 .0 0 P Å FOR B UNDS S KOLE N
Mød op og giv din mening til kende.
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.

Budstikken vil i år være vært ved et glas portvin.
OBS!
Budstikkens har fået nyt mobilepay nummer!
Det nye nummer er: 61 36 39 16

Konfirmation i
Hjarup Kirke
Der er konfirmation i Hjarup Kirke d. 1. maj og her er et billede af konfirmanderne.
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Book en stand på 3x3 m for 20kr, som betales på
dagen.
Sæt gerne en pavillon op i tilfælde af regn. Du står
selv for at sætte din stand op, for borde og for at
passe standen samt nedtagning. Der er plads til 40
stande.

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

tlf. 2040 1668, by-rasmussen.dk

Vi arrangerer igen i år et stort fælles loppemarken
ved Hjarup Spejderhus
lørdag d. 18. juni kl. 9.30-14.00

Malene Rasmussen
Ejersmindevej 5, Skanderup 6640 Lunderskov

Tøm loftet, kælderen og garagen eller lad børnene
sælge ud af legetøjet, så de kan tjene lommepenge
til sommerferien.

Baggrund som teknikker ved Sassoon Professionel • Håndværkstradition

Af Bent og Liselotte Dejgaard Poulsen

Individualitet • Professionel rådgivning • Helhedsbetragtning af dit personlige look

STORT FÆLLES
LOPPEMARKED

Vi reklamerer for loppemarkedet på de sociale medier, plakater og løbesedler mm.

Der vil løbende komme info, når vi nærmer os.
Facebook: Stort fælles loppemarked i Hjarup
Vi ses �
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By Rasmussen

Book en stand på loppemarked-hjarup@hotmail.
com – standene uddeles efter først til mølle.

Hair & Make-up
Nyeste hårtrends

Kom og vær med – det bliver helt sikkert super hyggeligt.

Børn fra Hjarup og Skanderup deltog i

Børnefestival
var gode ved hinanden og gode til at holde sammen, så vi blev ikke væk fra hinanden, selvom vi
var sammen med så mange mennesker.

Af Maria König
Fredag d. 1. april tog 13 børn fra Hjarup og
Skanderup afsted på Børnefestival i Holstebro
sammen med tre voksne. Børnefestivalen var
arrangeret af KFUM og K, som er en børne- og
ungdomsorganisation inden for folkekirken.
Vi havde tre sjove dage med gang i den:
Sammen med 1500 andre børn var vi på jagt
efter spor af Guds rige sammen med detektiven
’Finn Spor’.
Der var masser af musik og underholdning og
aktiviteter i løbet af dagene og helt til 23 om
aftenen. Vi kom trætte og glade hjem søndag,
og havde haft en dejlig weekend. Børnegruppen

I N F O F R A K O N TA K T F O R U M I K O L D I N G K O M M U N E

Landsbypuljen 2016
Af Birgit Jørgensen, Landsbyrepræsentant i Kontaktforum
Her blev de 7.000 kr. bevilget.

I år var der ansøgninger til puljen for 3.6 mil. kr.
1.810.000 kr. er fordelt på ansøgninger fra 19
landsbyer. Småprojektpuljen er i år på 60.000 kr.,
til nye byporte er afsat 45.000 kr. og til arbejdet
med projekt ”Landsbyen lever”, som Ødis har
været medudvikler af, er der afsat 35.000 kr.

Og én fremsendt af Bodil Høeg på 20.000 kr. til
nyopførelse/ flytning af den gamle bålhytte.
Beløbet blev ikke bevilget.
Men et tilbud om hjælp til flytningen er viderebragt.

Fra Hjarup Landsbyforening var der 2 ansøgninger.

For projektgruppen ”Fysiske rammer” har jeg
fremsendt en ansøgning på 20.000 kr. til udskiftning af det røde gelænder ved bækken på
Hjarup Byvej.
Beløbet blev ikke bevilget, men vi fik lovning på
maling til, endnu en renovering.
Evt. udskiftning skal varetages af Vej og Park.

En ansøgning fremsendt af Steen Matschke
på 7.000 kr. til flytbare ramper for rulleskøjter,
skateboard og løbehjul til området omkring
Mejeriet. Et ønske som var med i den foreløbige
skitseplan der er udarbejdet for området.
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Skraldedag i Skanderup
Af Peter Kjær

Skanderuppere
samlede skrald

Man kan undre sig! Tænk, det er kun et år siden
vi sidst kæmmede byen for affald langs veje,
fortove og krat og alligevel kan der samles til
en trailerfuld i vores lille by. Nogen må alligevel
have ”tabt” et par øldåser eller flere, Mc. Donald
emballage etc., etc.

Af Karina Tønder
Vi havde en dejlig skraldedag, hvor ca. 30
voksne og børn var mødt op.

Heldigvis er Skanderup-borgere gode til i fælleskab at samle affald i byen og Skanderup står
nu trimmet og klar til at gå sommeren i møde.
Årets Skraldetrold blev også kåret, det blev Emil
Johansen. Emil havde samlet en kæmpesæk fuld
af skrald.

Vi fik kåret årets skraldetrold, som blev
Emil Husfeldt Johansen der havde samlet
mest skrald. Emil pryder forsiden af dette
nummer af Budstikken.
Vi sluttede dagen af med kaffe og kage og
en hyggelig snak, mens børnene legede.
Samme dag fik legepladsen i Enghaven
en opfriskning, med bl.a. et lag nyt sand,
samt vores stande rundt i byen fik isat nyt
kort, med indtegnet gå-/løberute.

På skraldedagen blev også stien fra legepladsen
og op til Ejersminde udbedret med nyt stenmel,
nyt faldsand omkring hoppepuden og der blev
udskiftet 4 træer på Hjarupvej som var gået ud.
Tak til alle som var med på dagen, en god dag
med liv og glæde på legepladsen.

Tak til alle der kom og for alles indsats –
det var alle tiders.
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selskabslokaler udlejes

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

LUND&MUS GRAFISK DESIGN APS

ring til Bent Poulsen

W W W. L U N D - M U S . D K · M O B I L 2 4 2 5 2 2 6 6

p å t l f. : 2 7 1 2 2 3 1 7 f o r f l e r e

HJARUPGÅRDSVEJ 4 · DK-6580 VAMDRUP

oplysninger eller se mere på
w w w. h j a r u p. d k

NÆSTE DEADLINE
FOR BUDSTIKKEN ER
D. 23. JUNI 2016
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Madlavning
for børn
Alle børn fik en masse erfaring og opskriften
med hjem, så de kan holde maddag derhjemme.

Af Bodil Høeg
Den 14. april holdt vi det første Madlavning for
Børn på Mejeriet i Hjarup. Vi havde afsat 2 timer,
men det var lidt for ambitiøst. Vi måtte lige
bruge en time længere, før det sidste var vasket
op. 10 børn fra 4. og 5. klasse kokkererede og
kreerede lækker sund mad med mange grønsager. Formålet med arrangementet er, at børnene
sammen lærer at lave mad, og måske får smagt
nogle grønsager, de ikke ville have smagt på derhjemme. For her havde de jo selv tilberedt dem.

Næste gang er 26. maj, som vi allerede glæder
os til.
Tak for nogle hyggelige timer sammen.
Hilsen Liselotte og Bodil

Stemningen var høj, og alle børn var super koncentrerede om madlavningen. Det blev skrællet,
snittet og revet grønsager, som blev marineret
og bagt. Kyllingen blev marineret og stegt.
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Velkommen i min
frisørsalon i Ødis
Å B N I N G S T I D E R

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

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

TIDSBESTILLING PÅ MOBIL: 3035 0003
I S A B E L L A C O I F F U R E · Ø D I S K I R K E V E J 2 , Ø D I S · 6 5 8 0 VA M D R U P
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Nye træer på Fløjbjergvej
Af Bodil Høeg
Peter Jensen fra Grænseminde har forskønnet ’bybilledet’ i
Hjarup på Fløjbjergvej, og har sammen med sin far, Arne, plantet
21 nye lindetræer. Selvom det nok går flere år før træerne danner en allé, kan vi allerede nu glæde os over synet.

Rengøring på Hjarup Mejeri
Af Anna Brink
En stor tak til alle jer, der hjalp med hovedrengøringen på Mejeriet. Vi var 11 + Gerda og Svend.
Hvor er det dejligt, at I bare er der, når jeg ringer
om hjælp – og I kommer med godt humør og
friske bemærkninger.

uden mad og drikke duer det ikke”. Det er flot
at holde sig i gang, selv om man er oppe i årene.
Der var støvet over det hele, så det var bare om
at komme i gang – også opvaskemaskinen med
alt porcelæn, bestik og glas + det i køkkenet.
Det er godt, at der er flere, der har hjulpet gennem alle årene, så det er hurtigt at fordele arbejdet mellem os, så man lige ved, hvordan tingene
skal gøres.

Vores alderspræsident Svend Petersen plejer at
vaske gardiner for os, men i år er salen blevet
malet (det er blevet så flot), og der er kommet nye gardiner op, så Svend tilbød i stedet at
hjælpe Gerda med at lave frokost til os, ”for

Endnu engang TUSIND TAK.
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Ren by i Hjarup
Af Bent Poulsen
Der skal lyde en stor tak til de meget effektive
deltagere børn som voksne, der deltog i Ren byHjarup og som satte et par timer af til indsamling af affald fra alle indfaldsvejene til Hjarup og
videre gennem byen. Der blev gået til den med
gribetænger og sække.
Trist det er nødvendigt, men nu er byens grøfter
og vejkanter atter pæne og kan vi så ikke minde
hinanden om, at de skal forblive det?
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Kreative hotdog på
Hjarup Mejeri
Af Camilla Kongsgaard Hansen
Onsdag d 13. april var det igen blevet tid til Spis
sammen på mejeriet i Hjarup – denne gang med
"de kreative hotdogs" på menuen. Krea-klubbens piger var samlet til planlægning og indkøb
og fik i løbet af tirsdag og onsdag gjort klar til
de 92 sultne mennesker, som havde taget imod
indbydelsen til arrangementet.
Der blev serveret både græske, mexicanske- og
almindelige hotdogs og som bonus var der blevet bagt "hundehoveder" til alle børn. Tilsyneladende havde menuen ikke skræmt hverken unge
eller ældre hjarupborgere væk, tværtimod så
det ud til, at alle hyggede sig vældigt med både
mad, kaffe og socialt samvær.
Spis sammen arrangementet må siges endnu
engang at have været en succes for både Kreaklubbens piger og alle gæster – vi glæder os over
at kunne nyde godt af landsbylivet og det gode
sammenhold, når det er allerbedst.
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GENERALFORSAMLING I

Butik i Byen ApS
ALLE HAR RET TIL VIND I H Å R ET!
Selskabet Butik i Byen ApS indkalder herved
anpartshaverne til ordinær årlig generalforsamling

Vi søger
cykelpiloter!

Tirsdag den 31. maj 2016, kl. 19.30 i
Forsamlingssalen Hjarup Mejeri
med dagsorden ifølge vedtægterne.

Foreningen ”Cykling uden alder” har til formål
at give ældre medborgere vind i håret. Foreningen er landsdækkende og Kolding kommune er
med i foreningen og har disse rickshaw cykler på
de fleste plejecentre.

Forslag fra anpartshavernes side må være
indgivet til direktionen senest 9 dage før
generalforsamlingens afholdelse.

På Vesterled i Ødis står både en rickshaw cykel
og en sofa cykel og de er velegnet til brug for
at få vind igennem håret. Beboerne vil meget
gerne ud og køre en tur og nu hvor foråret er
godt begyndt, er det ekstra dejligt at komme ud
i frisk luft.

Ny graver
i Hjarup

Vi vil gerne have flere cykelpiloter der vil cykle
med de ældre medborgere og kan det være noget for dig, så er du meget velkommen. Se mere
på denne hjemmeside: cyklingudenalder.dk og/
eller kontakt undertegnede for flere oplysninger.

Jeg hedder Ole og blev ansat som ny graver fra
d. 1. april. Jeg er uddannet anlægsgartner og har
arbejdet ved Fredericia Kirkegårde i 10 år. Derefter
har jeg været ansat 15 år i Kirkens Korshærs aktivitetscenter samt Herberget Tre Ege. Her havde jeg
en gruppe mænd med ude på praktiske opgaver
såsom tømrearbejde og pleje af udearealer. Det
overordnede formål var at inspirere dem til en
god livsstil og bruge dagen meningsfyldt.

Kirsten Rungholm, tlf. 4058 3726

I efteråret 2015 flyttede vi igen til trekantområdet, og nu er jeg begyndt som graver i Hjarup. Jeg
er blevet taget rigtig godt i mod og ser frem til
samarbejdet. Du er altid velkommen til at henvende dig til mig, når jeg er på Kirkegården eller
ringe til mig på tlf. 22 40 67 72.
Det er bedst i tidsrummet 8 – 15. Læg evt. besked.
Venlig hilsen Ole Merrild
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HOLD DIG ORIENTERET PÅ:
· hjarup.dk ·skanderup.infoland.dk · shifsport.dk ·
· vamdrup.dk · vamdrup-netavis.dk ·

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

Rudes Propeller ApS
Reparation & Salg af Propeller
leon@rudespropeller.dk · www.rudespropeller.dk
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Mindeord
Vi har i dag modtaget meddelelse om, at vores
dejlige kollega og ven, Birgit Rasmussen er død.
Birgit blev ansat i Frilandsbørnehaven i 2010 i
forbindelse med åbning af vores vuggestue.
Birgit var et helt fantastisk varmt og kærligt menneske. Hun rummede ALLE børn. Hun elskede
ungerne – og de hende. Hendes kærlige omsorg,
væsen, viden og menneskelighed var helt utroligt.
Birgit forlangte aldrig, at der blev gjort noget
særligt ud af hende. Hun var rolig og fattet, men
havde bestemt sine meninger.
Derudover havde Birgit en dejlig humor, som dagligt gav anledning til en masse grin – både blandt
børn og kolleger.
Birgit blev ramt af sygdom, men imellem behandlingerne var hun stadig i børnehaven, og selvom
det indimellem kun var få timer pr. uge, så gjorde
hun altid en forskel. Hun var en fighter.

Enghøj støtter Børnecancerfonden

TAK for alle de fantastiske minder du gav os.
Vi har en far i børnehaven, Chris Pedersen som
har valgt at sætte sig i sadlen sammen med Team
Rynkeby og køre en ”lille” tur til Paris til fordel
for Børnecancer fonden.

Vi har fortalt børnene, at Birgit nu er en stjerne
på himlen, og Birgit, alle dine kolleger er ikke i
tvivl.
Vi savner dig, Birgit.

Frilandsbørnehaven Enghøj har besluttet at støtte
med 5 kr. pr. barn, eller kr. 2.500,00.Hvis nogen
ønsker at støtte denne gode sag, så kontakt
Frilandsbørnehaven Enghøj – Tlf. 75580472, eller
mail: enghoej@nypost.dk.

Nu går vores kærligste tanker til John, Anne, Morten og den øvrige familie som på én eller anden
måde skal leve videre uden Birgit.
ÆRET VÆRE BIRGITS MINDE.
På vegne af alle i
Frilandsbørnehaven Enghøj
Ilse
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30 børn er startet i
Mini-SFO på Forbundsskolen
Fredag den 1.april startede 30 børn i Mini-SFO
på Forbundsskolen. Mini-SFO bliver i Kolding
Kommune også kaldet ”glidende overgang”,
hvilket symboliserer børnenes overgang fra børnehaven til skolen.

Børnene i Mini-SFO vil i månederne op til skolestart i august langsomt kunne vænne sig til
nogle af skolens rutiner, for eksempel morgensang og frikvarterer. Derudover vil børnene
have forskellige aktiviteter også af skolemæssig
karakter. De vil blandt andet få besøg af børnehaveklasseleder Jonna Ellerkamp, ligesom
de op mod sommerferien vil komme på besøg
hos Jonna i 0. klasse, mens nuværende 0.klasse
får lov at komme i SFO et par lektioner. På den
måde forbereder alle sig langsomt til skolestart.

I år har Kolding Byråd besluttet, at der skal være
personaleudveksling mellem børnehaverne og
skolerne for at gøre børnenes skift nemmere for
dem. Ud over de 30 børn og deres forældre bød
vi på skolen derfor også velkommen til Bente,
som normalt er ansat i Børnehaven, Trekløveren.
Bente har været i Mini-SFO sammen med skolens personale i de første 14 dage af forløbet,
så nogle af børnene langsommere har kunnet
vænne sig til skolens personale.

Hver eftermiddag er der fortsat almindelig SFO
for skolens elever og det bevirker, at alle lærer
hinanden at kende, så vi fortsat udvikler det
fællesskab, vi er så stolte af at have på Forbundsskolen.
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HIV SIDEN UD OG HÆNG PÅ KØLESKABET

Hold dig opdateret med Budstikken
Uge 17
Mandag d. 25.04.

Uge 22
Kl. 17.00 Løbetur med Hjarup Runners

Tirsdag d. 26.04.
Onsdag d. 27.04.
Torsdag d. 28.04.
Fredag d. 29.04.

Kl. 19.30 Generalforsamling i Butik i
Byen ApS
Kl. 9.00 IT cafe i Kirkeladen i Hjarup
Kl. 19.00 Krea-klubben ved Liselotte

Torsdag d. 02.06.
Fredag d. 03.06.
Lørdag d. 04.06.

Kl. 10.00 Konfirmation i Skanderup
Sogneskirke
Kl. 10.30 Konfirmation i Hjarup Kirke

Søndag d. 05.06.

Uge 23

Uge 18
Mandag d. 02.05.

Kl. 17.00 Løbetur med Hjarup Runners

Tirsdag d. 31.05.
Onsdag d. 01.06.

Kl. 19.00 Generalforsamling i Hjarup
sogns landsbyforening på Mejeriet
Kl. 16.00 Farveladen

Lørdag d. 30.04.
Søndag d. 01.05.

Mandag d. 30.05.

Mandag d. 06.06.

Kl. 17.00 Løbetur med Hjarup Runners

Tirsdag d. 03.05.
Onsdag d. 04.05.

Kl. 9.00 IT Cafe i Kirkeladen i Hjarup

Torsdag d. 05.05.

Kristi Himmelfartsdag
Konfirmation i Skanderup Valgmenighed

Onsdag d. 08.06.
Torsdag d. 09.06.

SHIF sportsfest

Fredag d. 10.06.

SHIF sportsfest

Lørdag d. 11.06.

SHIF sportsfest
kl. 9.30 Hjarup Runners motionsløb fra
Forbundsskolen

Fredag d. 06.05.
Lørdag d. 07.05.

Søndag d. 12.06.

Søndag d. 08.05.

Uge 24

Uge 19
Mandag d. 09.05.

Mandag d. 13.06.

Kl. 17.00 Løbetur med Hjarup Runners

Onsdag d. 15.06.

Onsdag d. 11.05.

Fredag d. 13.05.

Torsdag d. 16.06.

Kl. 19.00 Budstikken afholder generalforsamling i dag på Forbundsskolen.
Vi er vært ved et glas portvin.
Kl. 16.00 Farveladen

Fredag d. 17.06.
Lørdag d. 18.06.

Kl. 9.30 Loppemarked ved spejderhuset i Hjarup

Søndag d. 19.06.

Lørdag d. 14.05.
Søndag d. 15.05.

Kl. 17.00 Løbetur med Hjarup Runners

Tirsdag d. 14.06.

Tirsdag d. 10.05.
Torsdag d. 12.05.

Kl. 17.00 Løbetur med Hjarup Runners

Tirsdag d. 07.06.

Pinsedag

Uge 25
Uge 20

Mandag d. 20.06.

Kl. 17.00 Løbetur med Hjarup Runners

Mandag d. 16.05.

Tirsdag d. 21.06.

Kl. 19.00 Krea-klubben afslutning
ved Camilla

2. pinsedag
Kl. 17.00 Løbetur med Hjarup Runners

Onsdag d. 22.06.

Tirsdag d. 17.05.

Torsdag d. 23.06.

Onsdag d. 18.05.
Torsdag d. 19.05.

Kl. 19.00 Krea-klubben ved Rikke

Fredag d. 20.05.

Kl. 16.00 Farveladen

Fredag d. 24.06.

Lørdag d. 21.05.

Lørdag d. 25.06.

Søndag d. 22.05.

Søndag d. 26.06.

Uge 21
Mandag d. 23.05.

Deadline på Budstikken
Sct. Hans
Sidste skoledag før skolernes
sommerferie

Uge 26
Kl. 17.00 Løbetur med Hjarup Runners

Mandag d. 27.06.

Tirsdag d. 24.05.

Tirsdag d. 28.06.

Onsdag d. 25.05.

Onsdag d. 29.06.

Torsdag d. 26.05.

Torsdag d. 30.06.

Fredag d. 27.05.

Fredag d. 01.07.

Lørdag d. 28.05.

Lørdag d. 02.07.

Søndag d. 29.05.

Søndag d. 03.07.
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Kl. 17.00 Løbetur med Hjarup Runners

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

DØGNVAGT

■ Industriinstallationer
■

Programmering

■

Udvikling af

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

PLC-programmer
■

Styringer

■ Robotter

INPRINT i Kolding trykker
Budstikken
tlf.nr.: 7550 3131
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Autoriseret
Optometrist – Kontaktlinsespecialist
ÅBNINGSTIDER:
Mandag-onsdag kl. 9.00-17.30
Torsdag-fredag kl. 9.00-18.00
eller efter aftale.

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

VAMDRUP SPECIALOPTIK
Telefon 7558 1086 – Telefax 7558 1543

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

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

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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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
Korrektur og renskrivning: Ruth Lassen Jessen, Kastanie Allé 47, tlf. 7559 4089
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 en af følgende konti:
• Konto 1551 60001995 – Danske Bank
• 7040 1532364 – Sydbank
• 6136 3916 Mobilepay – angiv dit vejnavn og husnr. i besked-feltet.
Oplag: Ca. 630 stk.
Opsætning: Lund&Mus Grafisk Design, Hjarupgårdsvej 4, 6580 Vamdrup, mobil 2425 2266
Trykkeri: InPrint, Kolding
Deadlines i 2016: 23. juni, 25. august, 27. oktober, 8. december
Generalforsamling: 12. maj 2016, kl. 19.00 på Forbundsskolen

Forårsrengøring I
Skanderup

