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• Endnu en vellykket sportsfest
• 2016-17 Program for SHIF
• Sommermøde i Valgmenigheden
14. august 2016
• Bliv spejderleder i
Hjarup eller træner i SHIF

BUD
S T IK K EN

Kom med i fællesskabet – det koster kun 100 kr.
Vi vil så gerne have den lokale opbakning, som er en betingelse for bladets eksistens!
Det tager kun 5 min. at indbetale på mobilepay 6136 3916 eller konto 7040 1532364 i Sydbank.
På forhånd Tak!

Motionsløbet ved
SHIF-sportsfest
Tak til vores sponsorer ved
Hjarup Runners motionsløb
• Vamdrup specialoptik
• Trim Service
• Torvets Blomster
• No 1 & No 2
• Vamdrup Apotek
• Benita Klip
• DAT
• By Rasmussen
• Davidsen
• Kim Pallesen BYG
• Mikkel Vind
• Poul og Nina Krabbe Friis
• Frank A Thygesen/ Susanne E Frank

Af Karen Helms, på udvalgets vegne
140 glade løbere deltog i Hjarup Runners’ motionsløbe ved Sportsfesten. Heraf var ca. 140
løbere børn fra skolen, så i alt 5 klasser fik penge
til klassekassen. 0. klasse var igen topscorer med
15 løbere, så de fik 300 kr. til klassekassen.
Der var løbere, som løb om kap med uret, og
mange, som løb den hyggelige tur rundt i Skanderup sammen men børnene – også enkelte med
klapvogn. Løbets sidste startere var UNI-cyklerne,
som tog turen rundt i byen – flot klaret.
Tak til de mange hjælpere, som gør løbet muligt.
Vi siger tak til de mange sponsorer, som har
doneret gaver til såvel vindere som til lodtrækningen på løbsnummeret.
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Budstikken afholdt
traditionen tro en
intim og hyggelig
generalforsamling!
Af Kirsten Rungholm
Vi sluttede af med et stykke chokolade og et glas
portvin – det med portvin bliver en ny tradition,
tør vi godt love!

Mange Tak til Forbundsskolen for at låne os
lokaler til Budstikkens generalforsamling,
d. 12. maj 2016.
Der blev aflagt en fyldig årsberetning, der vidner
om god drift i vores lille blad. Vi modtager heldigvis meget stof til bladet til hver udgivelse, fra
mange flittige skribenter.

Budstikkens
medlemskonkurrence

Bodil Høeg redegjorde for bladets økonomi
og gennemgik regnskabet som udviser et lille
underskud (som planlagt) på grund af, at vi har
valgt at trykke 2 af årets bladudgivelser i farver.
Der var to på valg i bestyrelsen, nemlig Bodil
Høeg og Ruth Jessen Lassen – begge modtog
genvalg. Berit Helth blev valgt som suppleant
til bestyrelsen. Jens Dyring og Karen Helms blev
genvalgt som foreningens revisorer.

Blandt alle vores medlemmer per 1. juni,
trak vi lod om et gavekort på 500 kr. til
selvvalgt annoncør.
Og vinder af gavekortet på 500 kr. blev:
Birthe Gram, Marievænget 4 i Skanderup!
Vi siger STORT tillykke!

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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Forårssæsonen i SHIF Fodbold
Så lige nu mangler vi trænere til vores U6-U7
hold og til vores U9 hold. Så kære forældre vi
håber meget, der en af jer eller måske flere i
samråd, der har lyst til at bruge en times tid per
uge på at træne jeres børn. Eller skulle der være
nogle unge mennesker i lokalsamfundet som har
lyst til at være aktive i vores lille klub er de også
mere end velkomne.

Af Morten Nielsen, på vegne af SHIF Fodbold
Det har været en spændende forårssæson for
alle holdene i SHIF Fodbold, desværre ikke så
mange sejre, men masser af sammenhold og
godt kammeratskab.
I indeværende forårssæson har vi haft hold i de
fleste ungdomsrækker fra U5 (børnehaven) op til
vores U11 hold (3-4 klasse). Desværre har resultaterne ikke altid gået vores vej men vi har kæmpet for sejren og en af sæsonens højdepunkter
har været en flot 2 plads til vores U8 hold i Dalby
Mølle Cup og den flotte hjemmebane sejr til U9
ved SHIF Cup.

Tak til alle de frivillige
I fodboldudvalget er der ligeledes udskiftning.
Her siger vi et stort tak til henholdsvis Jette
Christiansen og Lone Hansen, som stopper med
udgangen af forårsturneringen da deres børn
ikke længere er aktive i SHIF fodbold. I stedet
byder vi velkommen til Stefan Haugaard, Peter
Seehagen og Frank Mogensen.

Ligeledes må vi erkende at vores oldboys hold
er kommet i en meget ”unfair” række og at det
derfor ikke er blevet til mange sejre over de 2
halvlege. Men man har vundet en sikker sejr i
samtlige kampe når det er kommet til 3 halvleg
og det sociale.

I år har fodboldudvalget haft fokus på at skaffe
nyt spillertøj til alle vores hold og her skal der
lyde en tak til Contrans, Prime Cargo og Malermester Heinrichsen for deres støtte.

Vi mangler trænere

Et andet af sæsonens store højdepunkter var
vores egen SHIF cup i forbindelse med sportsfesten. Igen i år kunne vi melde udsolgt til næsten
alle rækker og det lykkedes os også at samle
vores gamle U12 hold, som i dag spiller rundt om
i andre klubber, til at repræsentere SHIF igen. I
alt havde vi 250 aktive spillere om lørdagen og
stævnet var en succes, der som tidligere nævnt
blev krydret med en flot hjemmesejr til det lokale U9 hold.

Der skal lyde en stor tak til de frivillige trænere
som har hver uge har haft lyst til at træne klubbens unge spillere. Og der skal lyde en specielt
tak for indsatsen til Jeppe Damgaard (U9) og
Christian Christiansen (U11) som begge har valgt
at stoppe deres lovende trænerkarriere med
udgangen af forårssæsonen.

Vi starter til efterårssæsonen:
Men stævnet kunne ikke være afholdt uden
støtte fra vores sponsorer og her vil vi gerne
takke. Din Elmand, Contrans, Prime Cargo A/S,
Boleto, Malermester Heinrichsen & LMT Process
for deres bidrag.

Tirsdag d. 9. august kl 17.00
hvor vi har følgende hold i SHIF Fodbold:
•
•
•
•
•
•

U5 - U6 - U7 (0. kl. eller derunder)
U8C (1. kl. – Trænes af Lars Lauridsen
og Kim Johnsen)
U9C (2. kl. – trænes af Ivan Baltersen
og Tina Damgaard tager kampe)
U10C (3. kl. – trænes af Ivan Baltersen)
U11C (4.-5. kl. – trænes af Morten
Heinrichsen)
Oldboys – Leo Nielsen

Til sidste en stor tak til de frivillige og forældre
som har bakket op i og omkring klubben igennem hele forårssæsonen, vi håber i stadig vil
støtte vores lille klub gennem efteråret og vi ser
frem til det gode samarbejde.
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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. 25. AUGUST 2016
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Hvorfor er jeg
bordtennis træner i SHIF?
Lasse og Michael spillede forrygende i holdturneringen og vandt guld. Lasse var helt ustyrlig
og fortsatte stimen med at vinde B-finalen. Thor
ville også være med og vandt bronze i single.
Søndagen bød på endnu et sæt guldmedaljer
idet Lasse og Michael fortsatte med at brillere og
vandt en spændende double.

Af Mette Arvidsson – træner
Ofte bliver jeg spurgt, hvorfor jeg gider blive ved
og bruge hver mandag aften, til tider onsdage,
og en del week-ender på at træne og følge andres børn.
Man kender svaret, hvis man har set hvilke herlige unge mennesker – nåh ja, de lidt ældre er
også fantastiske at arbejde med – jeg har med at
gøre .... nogle friske, gode, velopdragne knægte,
som i den forgangne sæson har opnået en masse
flotte resultater.

Rene Krog Pedersen fulgte ungdommen til dørs
ved at hive et par sølvmedaljer hjem.
Så flotte resultater og så glade drenge til et
Landsmesterskab, så gør det mindre at man må
tilbringe et par nætter på en madras i et klasselokale ...

Lasse Andersen overraskede alt og alle med at
hive et sønderjysk mesterskab hjem i januar...
ved samme lejlighed snuppede Thor Dyg sølv.
Ved det store stævne i Vojens i februar blev det
til sølv til Thor Dyg, og sammen med Lasse Andersen snuppede de guldet i double.

En flot sæson er ovre, men vi starter op igen i
august, og vi har altid plads til flere ...

Efterkonﬁrmation
– en tradition
på landet

Den sønderjyske holdturnering gav bronze til
Thor, Lasse og Michael Mortensen. Mens det blev
til "mini"bronze til Simon Paaske og Magnus.
Men det absolutte højdepunkt kom til Landsmesterskaberne i april... Lasse, Thor og Michael
i ungdomsrækkerne, samt Rene Krog Pedersen i
senior, hev masser af medaljer med hjem.

Af Lene Tonnesen
Jeg har måttet konstatere, at jeg bor på
landet og efterkonfirmation er ikke et
kendt fænomen, når man bor i byen. Jeg
har mødt kollegaer i Kolding og børn fra
Vejen, der har spurgt – hvad er det for
noget. :)
Ja, dejligt at vi bor på landet med gode
traditioner, der er kommet for at blive :)

Østergade 5 · 6580 Vamdrup
Tlf.: 75581016 · www.no1women.dk
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Skanderup Hjarup Idrætsforening

PROGRAM FOR 2016-17
Alle aktiviteter foregår i gymnastiksalen på Forbundsskolen, hvis ikke andet er nævnt.
Man kan prøve et hold af 3 gange og derefter skal betaling og tilmelding foregå på hjemmesiden;
www.shifsport.dk.

Fit4Fun
• Opstart: Mandag d. 5.9.16 kl. 20.00-21.00
• Træner: Mette Hougesen
• Kontaktperson fra udvalg:
Mette Hougesen – tlf. 3162 8116

Kontingenter:
• Barn 450,- for to gange træning om ugen 700,(fodbold dog 600,-)
• Voksen 525,- for to gange træning om ugen
850,• Badminton bane leje 1.000,- pr bane

Gymnastik og volley for mænd
• Opstart: Tirsdag d.6.9.16 kl. 19.30 – 21.00
• Træner: Bent Andreassen – tlf. 2068 3071
• Kontaktperson fra udvalg:
Vivi Lauridsen – tlf. 4081.0862

Forældre/barn (2-3 år):
• Opstart: Tirsdag d. 6.9.16 kl. 16.45 – 17.30
• Trænere: Camilla Toft Henriksen &
Anne Sofie Jul Knudsen
• Kontaktperson fra udvalg:
Sussanne Brøchner – tlf. 2465 5817

Uni-Cykel for 8 år og op efter
• Opstart lørdag d. 10. september (Lige uge som
undtagelse)
• Fast træningstid lørdage i ulige uger
fra kl 10.00-12.00
• Træner: Lene Svendsen – tlf. 2083 2542

Mini Krudt (4-5 år):
• Opstart: Mandag d. 5.9.16 kl. 16.45-17.45
• Trænere: Mette Bryhl Pedersen &
Anders Kirkegaard
• Kontaktperson fra udvalg:
Sussanne Brøchner – tlf. 2465 5817

Bordtennis for alle
• Opstart mandag d. 22.8.16 kl. 18.00-19.30
• Træner: Mette Arvidsen – tlf. 2098 5889
• Træner og kontaktperson fra udvalg:
Louise Stub – tlf. 4027 8924

Spring Kids (0. kl. – 6. kl.)
• Opstart: Onsdag d. 7.9.16 kl. 16.45-18.15
• Trænere: Steen Matschke
• Kontaktperson fra udvalg:
Vivi Lauridsen – tlf. 4081 0862

Badminton baneleje
• Opstart fra mandag d. 5.9.16
• For ALLE gælder: Inden opstart henvendelse til
kasserer Jan tlf. 2989 9896 grundet øget pres
på træningstider.

Rytme/dans (0. kl. – 3. kl.)
• Opstart: Torsdag d. 8.9.16 kl. 16.45-17.45
• Træner: Sussanne Brøchner & Ida Maarssø
• Kontaktperson fra udvalg:
Sussanne Brøchner – tlf.: 2465 5817

Vi glæder os til at se dig til en
ny og spændende sæson!

Yoga for mænd og kvinder
• Opstart: Onsdag d.7.9.16 kl. 19.30 – 20.30
• Træner: Lise Maarssø
• Kontaktperson fra udvalg:
Lise Maarssø – tlf. 2173 6910

SHIFs bestyrelse
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Sportsfesten 2016
og bradepandekagedysten blev afgjort af vores
to ”smagsdommere” Søren og Morten.
Rundbold blev der spillet og i år var dommernes
afgørelser ikke til at diskutere, takket være en
mere restriktiv udlægning af reglerne. �
Lørdagens SHIF Cup havde 27 deltagende hold,
i år sponseret af Sydbank, Malermester Morten
Hinrichsen, Contrans, Prime Cargo, Din Elmand,
LMT Process og Boleto. DAT og BSB Maskinfabrik
var igen dommersponsorer.

Af Jan von Rühden
Årets sportsfest bød igen på mange spændende
turneringer. Det traditionelle 3 mands børnefodbold, som Erik Dyg var vært for.
Herefter var der sildebord og banko. Mange
gode gevinster fra Davidsen Tømmerandel, Pure
Culture, Sportigan Club og Erhverv, Bøges Både,
Carletti, Sydbank og Få Det Bedre Helsecenter fik
nye og glade ejere. Åbenbart var der nogen, der
ikke havde nok i en ”Fuchsschwanz”. �

I diverse tiltag udenfor konkurrence, blev der
prøvet kræfter med.
At få et lille krammedyr ud af en glaskasse med
en grab. Der blev planket, lavet håndstand på tid
og slået kolbøtter – rekord 17 stk. på 19 sek!
Om knægten stadig er svimmel vides ikke – men
imponerende, det var det.
Selve sportsfesten startede for nogle af os kl.
07:15 med at tænde bål og stege grisene – i år
sponseret af Søren Kjær Poulsen – mange tak.
Dette store arrangement ville ikke være muligt,
hvis vi ikke havde alle vore frivillige til at hjælpe,
dem I kunne møde på pladsen, de usynlige og
selvfølgelig samtlige vore sponsorer.
Stor tak til jer alle sammen!
Husk at få set efter, om I har vundet i vores lotteri, hvor to af hovedpræmierne er sponseret
af Kastanie Alle’ Service v/ Michael Vestergård
Tønder.

Om fredagen blev der dystet i børnerundbold.
Daa Fit4Fun/yoga gik i gang, var der mange der
tog en ”prøvetime” og vi regner med, at I bliver
medlemmer til efteråret – hvis I ikke allerede er
det.
MTB blev igen afviklet på Skanderup teknikbane- mange tak for hjælpen.
Fredagsgrill og Old Boys’erne rundede dagen af
i teltet.
Løbet arrangeret af Hjarup Runners havde i år
140 deltagere og kunne også i år uddele penge
til de klasser fra Forbundsskolen, der var med, i
alt 1.100.- kr. – stort tillykke.
Hørt på pladsen: ” Det var s.. hårdt at løbe de 3,3
km – efter i aftes.” �
Vores Unicykler var også med på turen. De viste
så senere deres kunnen oppe i skolegården.
Legeland og hoppeborge var hele tiden i brug
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TANDLÆGE
JØRGEN RASK
THOMSEN

Autoriseret
Optometrist – Kontaktlinsespecialist
ÅBNINGSTIDER:
Mandag-onsdag kl. 9.00-17.30
Torsdag-fredag kl. 9.00-18.00
eller efter aftale.

Buen 3
6000 Kolding
Tlf. 7552 1219

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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Sommerhilsen fra
Efterskolen
Nogle mener, at et efterskoleår svarer til syv
menneskeår.
På en varm sommerdag i august sidste år mødte
115 forventningsfulde unge mennesker op på
Skanderup efterskole. Nu er de 10 måneder ved
at være omme og et par dage efter Skt. Hans
siger vi farvel til holdet igen.
Det har været et rigtig godt år fuld af liv, hverdage og arrangementer. Et af de arrangementer
vi hvert år har er generalforsamlingen. I år havde
vi bedt en af eleverne om at lave en elevberetning. Louise beskrev så fint oplevelsen af at
skulle starte på efterskole og hvad man får ud af
det. Her kommer et lille uddrag af beretningen:

råd. Et råd, som jeg ville ønske jeg kunne give videre til alle andre unge mennesker. Dermed ikke
sagt, at det er lykken for alle, at tage et år på
efterskole, men alle har godt af at vide, at livet
ikke kun handler om krav og resultater, og om
at komme videre i systemet. Livet handler om, at
få det bedste ud af det. Og det har efterskolen
for mig selv, og alle de andre, der har grebet den
mulighed, rykket os et skridt tættere mod’
Louise Stukman, elev Skanderup Efterskole
2015/16
Forundring fryder
På en efterskole skal der være plads til forandring og begejstring. Vi har ofte gang i nye ting
og i foråret fik vi sat en Bouldervæg op i hallen,
så nu kan der klatres løs uden seler, bare der er
en madras under. I sommerferien får vi udskiftet alle døre, så der fremover låses med en brik
i stedet for nøgle. Inden for den nærmeste tid
ønsker vi at bygge lidt om på skolen og senest
har vi ansat 4 nye lærere, 2 flytter til byen.

… ’Specielt i dagens Danmark, da tror jeg på, at
det er vigtigt, at have tiltro til sig selv, og den
man er. Vi, og især os unge mennesker, bliver
målt og vejet konstant, og det er hele tiden afgørende, at vi kan leve op til de krav, der bliver
stillet. Da jeg tog valget om at tage på efterskole, og endda dette i 10. Klasse, ja så mødte jeg
mange, der var skeptiske overfor mit valg. Jeg
ﬁk reaktioner, som: ”Hvorfor bruge tid på det?”
”Hvorfor vente med gymnasiet, du er da klar?”
og ”Det er da spild af et år!” Jeg ﬁk naturligvis over dobbelt så mange positive reaktioner,
men som vi sikkert alle kender til, så var det de
negative, der satte sig fast. Og det var med til at
så tvivl om, hvorvidt jeg skulle tage på efterskole
eller ej.
Heldigvis, så ﬁk jeg kort tid efter, et af de bedste
råd, som jeg nogensinde har fået. Det lød således: ”Når man tager et så stort valg i sit liv, som
det her er, Louise, så er det vigtigt, at man lytter
til sig selv og ikke alle de andre. Og hvis det
eneste der forhindrer dig i, at tage på efterskole
det er, at en eller anden fortæller dig, at det er
et spildt år, så skal du huske på, at sådan et år
ikke er en investering i at være den bedste, eller
i at løbe hurtigst. Det er en investering i mennesket”. Et langt, men ikke derved mindre sandt

Vi ønsker alle en skøn og dejlig sommer.

Tennisbanen
Husk, at tennisbanen er til fri afbenyttelse
af alle i lokalområdet. Den er ikke låst og
den er lige blevet fejet og gjort klar til
sommeren!

De bedste hilsner fra Skanderup Efterskole,
Rune og Matilde Peitersen
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Trækningsliste
lotteriet til
Sportsfesten 2016

FACEBOOKGRUPPEN:

”Skanderup, Hjarup,
Gelballe og omegn”
Af Karina Vestergaard Tønder

Serie 805
Udtrukne numre
Kro ophold for 2 personer
5080
Bilservice, værdi kr. 2.500,665
Olieskift/airconservice,
værdi kr. 1.000,219
447
629
6
717

3802
5322
1324
6743

1684
6212
853
70

Vi kunne godt tænke os endnu flere medlemmer i denne gruppe, så informationer,
initiativer, indbydelser m.v. kommer så
bredt ud som muligt.

10088
8534
9855
2244

Vi vil opfordre dig til at gå ind og invitere
de af dine naboer, som ikke allerede er
herinde.

Præmier kan afhentes på Hjarup Byvej 2
indtil d. 29.07.2016, efter aftale med Jan.
Ring på 2989 9896.

Gruppen kan være svær at finde, hvis man
ikke lige ved, at den eksisterer – så gør os
den tjeneste og få flere med herind.
Vi takker på forhånd.
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Gymnastik i Skanderup Hjarup Idrætsforening 2016/2017

SHIF har brug for din hjælp!
Vi mangler træner og hjælpetræner på følgende
gymnastik hold den kommende sæson.

eller puste på en skramme, så er det dig som vi
står og mangler.
Yderligere information fås ved henvendelse til;
Sussanne Brøchner
Tlf.: 24 65 58 17

Hjælpetræner søges til Spring Kids (0.-4. klasse)
Vi kan godt bruge et ekstra sæt hænder, til vores
Spring Kids, der træner onsdage kl. 16.45-18.15.
Det er ikke noget krav, at du selv kan springe
men du skal have lysten til at hjælpe og være
sammen med en masse glade børn.
Yderligere information fås ved henvendelse til;
Vivi Lauridsen
Tel. 40 81 08 62

Pilates instruktør søges til et voksenhold
SHIF har modtaget en del henvendelser vedrørende Pilateshold til kommende sæson. Vi vil
naturligvis gerne imødekomme denne interesse,
men vi mangler en træner!!!
Så har du lyst til prøve kræfter med en sæson
som Pilates instruktør, hører vi meget gerne fra
dig. Der tilbydes selvfølgelig kursus.
Yderligere information fås ved henvendelse til;
Mette Hougesen
Tlf.: 31 62 81 16

Hjælpetræner søges til Mini krudt (4-5 år)
Vi har brug for flere hænder… kan du lide at
hoppe, løbe og grine sammen med børn, kan
du give en hånd med ved vores gymnastikbaner
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Gadefest på
Klebækvej

Job tilbydes!
Vi søger 2 friske og rummelige frivillige,
der vil være en del af vores lederteam
og arbejde frivilligt for spejdergruppen i
Hjarup.

Af Lene Tonnesen
Klebækvej er en gennemkørselsvej, hvor der
køres stærkt, men her bor også en hel del mennesker og traditionen tro holdes der hvert år
gadefest. Den har ligget første lørdag i juni i
mange år, men blev i år flyttet til sidste lørdag i
maj af hensyn til sportsfesten i Skanderup, der så
også er rykket i år :)

Mission
KFUM-spejderne, Hjarup gruppens primære opgave er gennem leg og fællesskab at udvikle børn og unge til selvstændige og ansvarlige unge og voksne.
Spejder er ikke noget man går til, men
noget man er !

Vi samledes 46 personer i år til en rigtig hyggelig
aften på Klebækvej 9. Igen i år var vejret som bestilt og der blev hygget af både unge og gamle
til et godt stykke over midnat.
Vi glædes over at se, hvordan de unge mennesker sad og hyggede med de helt små og talte
om stort og småt.
Det er dejligt at mødes med sine naboer den ene
gang om året.

Hvem er du, og hvad kan du?:
• Har du lyst til at udvikle dig?
• Har du humor?
• Kan du lide børn og udeliv?
• Har du mod på udfordringer?
Hvem er vi ?:
• En flok erfarne ledere, med lyst til at
lære fra sig.
• En Spejdergruppe i eget hus, som ligger
i Hjarup.
• Ca. 50 børn og unge (7 år til 18 år)
• En spejdergruppe med stærke bånd til
lokalområdet.
• Et energisk team bestående af grupperåd, nuværende og tidligere ledere.

JA selvom vi "bare bor på en vej," ja, så holdes
der gadefest med alle de, der bor i Klebæk og
det gamle Klebæk før vejen blev lavet om for
mange år siden.

Hvad kan vi tilbyde?:
• Et frivilligt arbejde, der giver mening og
udvikler.
• Kursus i spejderlivet
• Oplevelser for livet
• Lønnen udbetales i glade ansigter
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Velkommen i min
frisørsalon i Ødis
Å B N I N G S T I D E R

Ansøgning sendes til:
Gruppeleder
Nina Frank-Jessen
nfj@spejdernet.dk
Mobil: 40175011

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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HOLD DIG ORIENTERET PÅ:
· hjarup.dk ·skanderup.infoland.dk · shifsport.dk ·
· vamdrup.dk · vamdrup-netavis.dk ·
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HIV SIDEN UD OG HÆNG PÅ KØLESKABET

Hold dig opdateret med Budstikken
Uge 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31

Uge 34

Mandag

Mandag d. 22.08.

Kl. 17.00 Løbetur med Hjarup Runners

Tirsdag

Kl. 17.00 Løbetur med Hjarup Runners
Kl. 18.00 Opstart Bordtennis for alle

Tirsdag d. 23.08.

Onsdag

Onsdag d. 24.08.

Torsdag

Torsdag d. 25.08.

Fredag

Deadline på Budstikken

Fredag d. 26.08.

Lørdag

Lørdag d. 27.08.

Søndag

Søndag d. 28.08.

Uge 32
Mandag d. 08.08.

Kl. 17.00 Løbetur med Hjarup Runners

Uge 35

Tirsdag d. 09.08.

Opstart SHIF Fodbold

Mandag d. 29.08.

Onsdag d. 10.08.

Tirsdag d. 30.08.

Torsdag d. 11.08.

Onsdag d. 31.08.

Fredag d. 12.08.

Torsdag d. 01.09.

Lørdag d. 13.08.
Søndag d. 14.08.

Fredag d. 02.09.
Lørdag d. 03.09.

Kl. 14.00 Sommermøde i
Skanderup Valgmeninghed

Søndag d. 04.09.

Uge 33
Mandag d. 15.08.

Kl. 17.00 Løbetur med Hjarup Runners

Uge 36
Kl. 17.00 Løbetur med Hjarup Runners

Mandag d. 05.09.

Tirsdag d. 16.08.
Onsdag d. 17.08.

Tirsdag d. 06.09.

Torsdag d. 18.08.
Fredag d. 19.08.
Lørdag d. 20.08.

Onsdag d. 07.09.

Søndag d. 21.08.

Torsdag d. 08.09.

Kl. 16.45 Opstart Mini Krudt (4-5 år)
Kl. 17.00 Løbetur med Hjarup Runners
Kl. 20.00 Opstart Fit4Fun
Kl. 16.45 Opstart Forældre/barn
gymnastik
Kl. 19.30 Opstart Gymnastik og volley
for mænd
Kl. 16.45 Opstart Spring Kids
(0. kl.-6. kl.)
Kl. 19.30 Opstart Yoga for mænd
og kvinder
Kl. 16.45 Opstart Rytme/dans
(0. kl. – 3. kl.)

Fredag d. 09.09.
Lørdag d. 10.09.

Kl. 10.00 Opstart Uni-Cykel for 8 år
og op efter

Søndag d. 11.09.

Bliv medlem af Landsbyforeningen i Hjarup!
Synes du lige som os, at landsbyen Hjarup er
skøn, så bliv medlem af Hjarup Landsbyforening, og vær med til at skabe grundlaget for
vore mange landsbyaktiviteter.

Bliv medlem allerede nu. Indbetal på konto
7040 4125141 i Sydbank eller mobilepay
22832674.

Vi kommer i august og september rundt og
rasler med medlemsblokken.

Med venlig hilsen
Landsbyforeningen i Hjarup
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AB ELECTRIC
ELECTRIC A/S
A/S
AB
Med over 30 år i el-branchen
Med over 30 år i el-branchen
og lokal montør i Hjarup,
og lokal montør i Hjarup,
er vi klar til at servicere
er vi klar til at servicere
■ Installationer
■ Installationer

hos private
hos private
■ Solcelleanlæg
■ Solcelleanlæg
■ Ventilationsanlæg
■ Ventilationsanlæg
■ Energioptimering
■ Energioptimering
■ Industriinstallationer
■ Industriinstallationer
■ Programmering
■ Programmering
■ Udvikling af
■ Udvikling af
PLC-programmer
PLC-programmer
■ Styringer
■ Styringer
■ Robotter
■ Robotter

DØGNVAGT
AB Electric A/S
Møllebakken 14
AB
Electric
A/S
6091
Bjert
Møllebakken 14
Tlf. 75
6091
Bjert57 27 77
Tlf.
75
57 27 77
www.ab-electric.dk
www.ab-electric.dk
post@ab-electric.dk
post@ab-electric.dk

INPRINT i Kolding trykker
Budstikken
TRYK PÅ SERVICE · SERVICE PÅ TRYK

tlf.nr.: 7550 3131
75 50 31 31 · info@inprint.dk · inprint.dk
22
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Christoffer har lovet at tage et par billeder og berette lidt om turen til næste
udgave af Budstikken til Budstikkens læsere.

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

Det bliver en oplevelse for livet og drengene glæder sig helt vildt.
Christoffer skal gå med fanen med Dannebrog og han ser det som en ære at
få lov at bære Dannebrog i optoget i Calgary, hvor der forventes ca. 1/2 mil.
tilskuere Mathias skal spille trommer og Lucas spiller Eurofon.

Malene Rasmussen
Ejersmindevej 5, Skanderup 6640 Lunderskov

De 3 lokale drenge Mathias og Lucas Malmvig og Christoffer Petersen Tonnesen drager den 1. juli med Vejen Garden ( de skal 68 afsted ) 14 dage til
Canada, hvor de skal deltage i Stampeden i Calgary. De starter i 'Edenmonton og skal på sightseeing og bl.a. se Rocky Mountains og i verdens 2. største
indkøbscenter, på ture i og omkring Banff og køre på verdens smukkeste vej
nemlig Icefields Parkways og hvis de er heldige, ser de bjørne undervejs.

Individualitet • Professionel rådgivning • Helhedsbetragtning af dit personlige look

Af Lene Tonnesen

Baggrund som teknikker ved Sassoon Professionel • Håndværkstradition

Vejen
Garden
til Canada

Tørt
• 500 g fuldkorns hvedemel
• 300 g hvedemel
• 100 g fuldkorns rugmel
• 120 g soyamel
• 130 g kokosmel
• 2 tsk. salt
• 100 g tørrede hakkede
abrikoser / dadler
• 100 g hakkede nødder / mandler
• 100 g rosiner

Vådt
• 150 g / 130 ml margarine /
smør eller olie
• 100 g honning
• 125 g druesukker
• 5 dl mælk
Det tørre blandes.
Det våde opvarmes under omrøring
på svagt blus og hældes i det tørre.

Dejen røres godt sammen og bredes ud i et ca. 2 cm tykt lag i en smurt
bradepande (ca. 25 x 40).
Skær dejen i passende stykker (inden den bages – VIGTIGT!).
Bages ca. 1 time ved 180 grader.
Tips: Rosiner, der ligger i overfladen trykkes ned i dejen inden bagningen,
da de let bliver svedne.
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By Rasmussen

– som er god til turproviant, besøg i Legoland (som jo virkelig kræver god
energitilførsel) eller blot til et sundt og lækkert mellemmåltid i dagligdagen.

Hair & Make-up
Nyeste hårtrends

Langtidsholdbart brød/kage

Skanderup grundtvigske Valgmenighed vil gerne invitere til:

Sommermøde
SØN DAG D. 14 . AUGUST

Først gudstjeneste kl. 14 med biskop Marianne
Christiansen.
Derefter er der kaffe på Efterskolen og efterfølgende vil biskoppen holde foredrag med titlen:

Babysalmesangen er formiddagshygge for børn
mellem 0-3 år og deres forældre eller bedsteforældre. Alle interesserede er velkomne til et
herligt forløb på formiddage i eftersommeren
og efteråret. Det er absolut ingen betingelse at
være medlem af Valgmenigheden for at kunne
deltage.

”Her står jeg, jeg kan ikke andet”
– om Reformationens betydning
Hvordan står det til med menneskesyn, etik,
samfundsansvar, dannelse, individualisme,
kristendom og politik, kunst og musik i dagens
Danmark? I 2017 er det 500 år siden Reformationen tog sin begyndelse med Luthers opslag af
95 teser på en kirkedør i Wittenberg. Siden har
Reformationen præget vores samfund og kirke
grundlæggende – på alle de nævnte felter og
mange flere. Der er god grund til at kaste et blik
på sporene og se, hvor de førte hen, hvor vi står,
og hvor sporene måske kan føre videre.
Alle (også ikke-medlemmer af Valgmenigheden)
er meget velkomne.

Babysalmesang er en god blanding af sang og
leg. Der synges salmer og børnesange med rasleinstrumenter, 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!
Begyndelsestidspunktet vil blive annonceret i
ugeaviserne og på vores hjemmeside
www.skanderup-valgmenighed.dk

Babysalmesang til eftersommeren
Ud over vores sommermøde vil Valgmenigheden
med Maja Lomholt igen invitere til "babysalmesang".

Kom og vær med!

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
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Stort loppemarked
i Hjarup
Af Bent og Liselotte Dejgaard Poulsen
Genbrugsguld fra gemmerne blev lørdag d. 18.
juni flittigt handlet på det store fælles loppemarked ved Hjarup spejderhus.
De 40 stande bugnede med "lopper", som i løbet
af dagen skiftede ejere. Gennem hele dagen var
der livlig aktivitet på markedspladsen. Rigtig
mange lokale kiggede forbi og handlede. Vores
ihærdige reklame på de sociale medier gav pote,
så mange ukendte ansigter besøgte også vores
fælles loppemarked.
Vi siger stor tak til alle der på den ene eller anden
måde deltog i markedet – køber som sælger.
Vi ses til næste år lørdag d. 17. juni.
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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
Sekretær og suppleant: Berit Helth, Svinget 9, tlf. 5189 0634
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: 25. august, 27. oktober, 8. december
Generalforsamling: engang i maj måned 2017

Endnu en vellykket
sportsfest blev afviklet

