
•  Sct. Hans i Hjarup og 
Skanderup

•  Kom til foredrag med 
Søren Vester, desig-
ner, bonderøv og TV 
kendis

•  Mette Flugt Lauersen 
er vinder af Budstik-
kens konkurrence

•  Endnu en vellykket 
sportsfest i SHIF
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SANKT HANS 
I SKANDERUP
DEN 23. JUNI, KL. 18.00

FESTTELT, LIVEMUSIK OG MÅSKE ET BÅL
Grillpølser, salat og kartoffelsalat, 

Øl, vin, sodavand, kaffe og kage kan købes

(Bål)tale kl. 20.00 v/Axel Jessen, valgmenighedspræst

Med venlig hilsen Landsbyforeningen for Skanderup og omegn

Festlig

K O M  T I L 

Skt. Hans 
på Mejeriet lørdag d. 23. juni 2018

Grillen er tændt fra kl. 18.00,  
medbring din egen mad.
Øl, vand og vin kan købes.
Der er båltale kl. 20.00.
Derefter kan der købes  
kaffe/the og kage.

Mvh.  Landsbyforeningen 
i Hjarup

Indvielse af  cykelstien i Skanderup
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Af Landsbyforeningen for Skanderup og Omegn

Den 6. juni var der indvielse af den nye cykelsti i Skanderup. Der var pyntet med flag 
og balloner og snoren var gjort klar til at skulle klippes over. Der mødte mange voksne 
og børn op for at overvære den officielle åbning, hvor formand for Landsbyforenin-
gen for Skanderup og omegn Linda Husfeldt Johansen bød velkommen og takkede 
Kontaktforum i Kolding Kommune for deres opbakning og økonomiske støtte til 
projektet. Der var også en stor tak til entreprenørerne Jacob Christiansen og Morten 
Thomsen for det flotte stykke arbejde, de havde udført. Talen indeholdt også det 
stykke arbejde, der havde ligget før cykelstien blev en realitet og som har taget be-
styrelsen i foreningen 3 år, inden det lykkedes. Efterfølgende var politiker Ole Alsted 
indbudt til at holde åbningstalen, som han gjorde super godt. Han talte om cykelstiens 
oprindelse og sikker vej til Lunderskov for borgerne i Skanderup. Efterfølgende klip-
pede han snoren. Børnene stod klar til at cykle afsted på deres cykler, som var pyntet 
med balloner og flag.
Efter cykelstiens officielle åbning blev der serveret lidt til at skåle i for både voksne og 
børn. En rigtig dejlig eftermiddag og tusind tak for opbakningen til alle jer der kom.

Indvielse af  cykelstien i Skanderup

  B U D S T I K K E N  I N V I T E R E R  S I N E  M E D L E M M E R  T I L  F O R E D R A G  O M

Kreativitet og det 
gode landsbyliv
M E D  S Ø R E N  V E S T E R

Torsdag den 4. oktober kl. 19.00 i  
Aulaen på Forbundsskolen
Kom og mød Søren Vester, designer og 
moderne bonderøv fra Thise, og hør ham 
fortælle om det gode landsbyliv og om at 
være kreativ og se mulighederne, der hvor 
man bor. Måske kender du allerede Sø-
ren fra TV: "Vesters Verden" om familiens 
flytning fra København til den nedlagte 
præstegård i Thise, "Fund med formål" fra 
Hjallerup marked og senest i "Hus til hal-
sen". På underholdende vis fortæller Søren 
om, hvorfor forenings Danmark er en 

vigtig sammenhængskraft for vores 
lokalsamfund i byen som på landet. 
Sammen kan vi måske finde nye ideer 
til, hvordan vi forbliver attraktive  
landsbyer. Der er 90 pladser, som  
tildeles efter først til mølle princippet.
Tilmelding til Budstikken mail:  
budstikken2010@gmail.com eller  
sms på telefon 60744550
Det er gratis at deltage, når du har  
betalt kontingent til Budstikken.
På gensyn og med venlig hilsen 
Budstikkens bestyrelse
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Vinder af 
Budstikkens 
lodtrækning
Af Bodil Høeg

I foråret udskrev Budstikken en lodtrækning 
blandt alle jer læsere, der betalte de 100 kr. 
i kontingent inden 1.6.2018. Præmien er et 
gavekort på 500 kr. til én af Budstikkens mange 
annoncører.
Igen i år var der mange deltagere i lodtræknin-
gen, helt præcist 168. Mange tak for det!
Vinderen blev Mette Flugt Laursen på Hjarupvej 
19 i Skanderup. Og Mette valgte at få et gave-
kort fra Berg & Bove i Vamdrup.
Har du ikke nået at betale dit kontingent endnu 
for dette år 2018/2019, kan du stadig nå at gøre 
det, enten på: 
• Mobile Pay til 75614 eller ved  
•  Bankoverførsel til Danske Bank: Reg. 1551 

kontonr. 60001995. 
•  Bankoverførsel til Sydbank: Reg. 7040 kontonr. 

1532364 eller 
•  Til kasserer Bodil Høeg i en kuvert i postkassen 

på Hjarupgårdsvej 5 i Hjarup

Tak til  
Sponsorerne!!
Af Landsbyforeningen for Skanderup og Omegn

Landsbyforeningen takker for den store støtte, 
som de lokale erhvervsdrivende har ydet til ind-
køb af stort telt, som vi vil glæde os til at bruge 
til kommende arrangementer, samt muligheden 
for at booke et band til Skt. Hans:

• Kemek v/Keld Aagaard Jensen
• Kastanie Allé Service v/Michael Vestergaard 
• Simon Simonsen
• Husfeldt Byg v/Paw Husfeldt
• Entreprenørgården Syd v/Morten Thomsen 
• Book en Tømrer v/Daniel Kjær
• Jacob Christiansen
• Familiecentret Pyramiden v/Linda Husfeldt
• Treso A/S
• Sydjysk Naturpleje v/Brian Baden Hansen
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En stor tak til Team Forbundsskolens 
sponsorer:

• Contrans • Middelfart Sparekasse
• In Front • Weissenborn
• Vamdrup Biler • Entreprenørgården Syd
• By Rasmussen • Kim Pallesen Byg
• Ca’Shott • Morten Hinrichsen
• Design EL • Autocentralen
• Lagkagehuset Vamdrup • Say It With Treats
• Jørgen Astrup (telt) • Thehuset (Storcentret)
• Liva • Tonnesen
• Sport 24 (Storcentret) • Nordea
• Lund og Mus • Lavabo
• Byens Bilpleje • Sportmaster (Storcentret)
• Ecooking.dk • Glitter (Storcentret)
• Gottenburg • Xocolatl (Storecentret)
• Skanderup Efterskole

Stafet for Livet 
i Kolding
Af Karen Helms

Forbundsskolen deltog for tredie år med et 
hold, og denne gang havde vi 39 deltagere 
tilmeldt. Vi lånte telt hos Jørgen Astrup – 
Astrup’s Udlejning, så vi havde god plads 
til alle sponsorgaver og alle deltagere fra 
holdet under stafetten, som jo går over 24 
timer – stafetten bæres rundt i samtlige 
døgnets timer.
Vi vil gerne takke de mange sponsorer, 
som har støttet op om vores hold. Vi har 
fået mad og drikke, flotte præmier og 
kontante beløb, som går direkte til Kræf-
tens Bekæmpelse til deres arbejde med at 
forske i sygdomme og støtte til kræftramte 
familier. Vi var 39 deltagere, som samlet 
gik/løb 395 km. Det lykkedes os i år at ind-
samle 40.243 kr. 



6

På tur ud af skovvejen
Af Dortes Dagpleje og Liselottes Dagpleje.

Det er sommer og solen skinner fra en skyfri 
himmel. Sådan en dag er bare fantastisk til en 
madpakketur ud i det blå.

Barnevognene var godt pakket med tæpper, 
madkurv og solcreme og så gik turen ud til 
jagthytten sammen med Dortes dagpleje.

Alle havde smil på læben og vi gik i et tempo, 
hvor der var tid til at undersøge sten og pinde, 
som vi lavede musik med. Vi samlede nogle store 
sten, som vi kan male og sætte øjne på, når der 
igen kommer en regnvejrsdag. Vi snakkede om 
kornet på markerne og om fuglene, der sang for 
os.

Børnene får ofte lov at løbe lidt i forvejen ud af 
grusvejen til stor fornøjelse. Når så den ene fin-
der en sten eller et græsstrå, så stimler de sam-
men og kigger sammen på det og løber tilbage 
til barnevognen og viser stolt frem til os voksne. 

Vi fandt en skøn plet i skyggen og lagde  
tæpperne ud. Og straks sidder hele banden  
klar til madpakker og et par sange.  
Og sikken en appetit efter en dejlig tur. 

Med maverne fyldt af vand, rugbrødsmadder og 
grøntsager, er energien tanket op til at gå hjem 
til en velfortjent og helt sikkert tiltrængt mid-
dagslur.
  
Både Dorte og jeg nyder denne måde at kombi-
nere og formidle motorik, samtale, leg, natur og 
læring på. Og børnene er med på ideen på hver 
deres niveau. 

     



Af Budstikkens bestyrelse

Budstikken vil gerne sige Mange Tak til alle  
læsere, medlemmer, skribenter, annoncører,  
frivillige omdelere og samarbejdspartnere.

Vi håber, at I også fremover vil støtte vores lille 
blad med en annonce eller et medlemskab som 
danner grundlaget for bladets eksistens.

Vi ønsker alle en 
Glædelig Jul og et
Godt Nytår!

s e l s k a b s l o k a l e r  u d l e j e s

H j a r u p 
M e j e r i

r i n g  t i l  B e n t  P o u l s e n

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

o p l y s n i n g e r  e l l e r  s e  m e r e  p å  

w w w . h j a r u p . d k

77

L U N D & M U S  G R A F I S K  D E S I G N  A P S

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

H J A R U P G Å R D S V E J  4  ·  D K - 6 5 8 0  V A M D R U P

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

MODETØJ 
TIL ALLE 
KVINDER

STR. 34 - 56

Torvet 8 · 6580 Vamdrup

✆ 2872 3822     ✉ info@berg-bove.dk       BERGogBove

S Æ T  X  I  K A L E N D E R E N

foredrag med  
Søren Vester
Torsdag d. 4. oktober 2018. Så kom til en 
aften, der bliver både sjov, spændende og 
hyggelig. Se invitation på side 3 i bladet.



8

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

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
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Af Alis Dejgaard

Så holdt vi sidste krea aften før 
sommerferien. Vi havde fået 
lov til at være på Mejeriet, da 
vi skulle fremstille flødeboller. 
Der blev fremstillet tre varianter. 
En med rabarberskum, en med 
lakrids og jordbær, og så helt 
almindelige flødeboller. Alle med 
forskelligt drys.  En hyggelig og 
meget sød aften.

Flødeboller 
i Krea 
klubben
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En solskins søndags skraldedag
Af Berit Helth

Den årligt tilbagevendende skraldedag var i år 
en af de første solskinsdage. En dag man nok vil-
le prioritere en gåtur ved stranden eller forsøge 
at få et overblik over havens forårsblomster og 
det bunddække af ukrudt, der i løbet af ingen 
tid var begyndt at pible frem. Hvilket jeg håber, 
der også var nogle der gjorde.
Jeg valgte at sætte min mand i gang med have-
arbejdet, mens jeg brugte små to timer i selskab 
men en god flok Skanderupborgere med at sam-
le skrald i byen og de nærliggende landeveje.
Det var ikke kun Landsbyforeningens bestyrelse 
med familie, der var mødt op – vi var da nogle 
stykker udenfor bestyrelsen, der spændt var 
dukket op. Børnene kom hurtigt i gang med at 
undersøge hoppepude og de andre sjove lege-
redskaber.
Der var tilrettelagt ruter rundt om i byen. Jeg 
fik lov til at gå med et bestyrelsesmedlem og en 
ung 6. klasses elev. På turen rundt i byen fandt vi 
ganske lidt skrald og få dåser, men snakken var 
guld værd. Jeg er nysgerrig af natur og spurgte 
ind til, hvad skoleelevernes holdning i dag var til 
at smide skrald i naturen.
Det kom promte: Det gør man bare ikke, vi skal 
jo være her i mange år endnu og skal passe godt 
på den – det er så dejligt at høre og jeg kan for-
tælle, at de få stykker skrald /affald vi fandt, fik 
hvert et stykke en forbandelse med ned i posen.
Vi kom tilbage til legepladsen, med hvad der 
svarer til en 10ende del, hvilket lignende de an-
dre poser fra turene rundt igennem byen.
Der var kaffe og kage – det smagte himmelsk.
To unge frivillige fra oplandet kom med to tem-
melig tunge fyldte poser. De havde taget Ege-
skovvej. Ros og skulderklap for veludført arbejde 
og så skulle de videre, sikkert til stranden.
Snakken gik om alt muligt og som tiden gik, 
kunne jeg mærke bekymringen summe. Vi 
manglede to unge piger, som havde valgt Skan-
derup Landevej. Heldigvis kom de, sammen med 
Anna, der havde spottet dem med 3 store og 
tunge poser fyld med affald. Hun havde resolut 
snuppet bilen, hjulpet dem og kørt dem til lege-
pladsen.

En konstatering der ikke er til at tage fejl af, 
så er vi gode til at holde affaldet væk fra vores 
egen matrikel, men rigtig gode til at smide den 
i naturen, hvor ingen kommer, eller i hvert fald 
kun en gang om året og samler op.
Jeg indrømmer gerne, at jeg er en dårlig taber, 
men lige præcis her var det dejligt at se de to 
vinde. Det ville selvfølgelig have været skønt, 
hvis vi alle var kommet med slatne poser, men 
så var der jo ikke noget at skrive om. Og der-
med ikke være sagt, at vi bare skal smide ud af 
bilvinduerne og ikke tænke på beboerne i de 
områder, der rammes, af vores dårlige evner til 
at have en affaldspose med i bilen, der lige kan 
smides i skraldespanden derhjemme.
En opfordring er hermed givet videre, ikke kun 
at holde affaldet i bilen eller lommen, men også 
til at deltage et par timer til en skraldedag. Jeg 
nød det helt klart.

ØSTERGADE 11 • 6580 VAMDRUP • 75 58 10 28
www.tonnesen-herretoj.dk

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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Bestyrelsen:
•  Formand: Kirsten Rungholm, Hjarup Byvej 9,  

tlf. 4058 3726
•  Omdeling: Alice Stub, Hjarup Byvej 5, tlf. 2971 5852
•  Korrektur og renskrivning: Inge Friis, Hjarupgårdsvej 4B, 

tlf. 4025 9910
•  Kasserer: Bodil Høeg, Hjarupgårdsvej 5, tlf. 6074 4550
•  Korrektur og renskrivning: Ruth Lassen Jessen,  

Kastanie Allé 47, tlf. 4076 4682
•  Sekretær/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 – kun ved at benytte denne mail 
kan du være sikker på, at stoffet når frem til rette sted.

Oplag: Ca. 630 stk.
Opsætning:  Lund&Mus Grafisk Design,  

Mobil 2425 2266
Trykkeri: InPrint, Kolding
Deadlines i 2018: 23. august
Generalforsamling: Maj 2019

K O L O F O N

Budstikken – Lokalblad for Skanderup-Hjarup-Gelballe

Medlemskab: Det koster kun 100 kr. at 
være medlem af Budstikken og bladet 
eksisterer kun i kraft af lokal opbakning.  
Medlemskab kan tegnes ved at indbetale  
100 kr. på en af følgende konti:

• konto 1551 60001995 – Danske Bank 
• 7040 1532364 – Sydbank 
•  75614 Mobilepay – angiv dit vejnavn 

og hus nr. i beskedfeltet.

Mode 
til den 

stilbevidste 
kvinde 

Kom ind og lad dig inspirere

Østergade 5 · 6580 Vamdrup
Tlf.: 53 55 75 73
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Oplag: Ca. 630 stk.
Opsætning:  Lund&Mus Grafisk Design,  

Mobil 2425 2266
Trykkeri: InPrint, Kolding
Deadlines i 2018: 23. august
Generalforsamling: Maj 2019

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

Arbejdsdag 
på Mejeriet
Af Anders Reinholdt Rasmussen,  
Landsbyforeningen i Hjarup

Den 5. maj kl. 09.00 mødte kampklare Hjarup-
borgere op til arbejdsdag på Mejeriet.
Vi startede med rundstykker og en lille Børge og 
så var det ellers i gang.
Der blev luget ukrudt, malet facade, klippet hæk 
og bålhytten blev beklædt og gjort færdig, så 
den er klar til Sankt Hans.

Tak til alle fremmødte for en rigtig go´ dag.
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         INSTALLATION
      ENERGIRÅDGIVNING 
   IDÉ - DESIGN
 PROJEKTERING AF LYS   

Ivan Klysner Baltsersen
                       autoriseret el-installatør  

+45 4097 3888
designelektrikeren@gmail.com

Din lokale elektriker i Skanderup  

TRIM SERVICE A/S
Østergade 1 · 6580 Vamdrup
tlf. 75 58 23 23

To
rvet 3 · 6580 V

am
d

ru
p

Tlf.: 7556 9900 

6580@
n

yb
o

lig
.d

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

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

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

Fældehoved- Træfældning
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INPRINT i Kolding trykker 

Budstikken

 tlf.nr.: 7550 3131

22

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

4115_Budstikken184_Februar2016_02.indd   22 06/03/16   16.55

TRYK PÅ SERVICE · SERVICE PÅ TRYK

75 50 31 31 · info@inprint.dk · inprint.dk

Forår i luften  
på Enghøj
Af Tina, leder i Frilandsbørnehaven Enghøj

To af vores kaniner Snebold og Kastanje 
har fået 8 unger. De er klar til at flytte 
hjemmefra om 3 uger. 

Prisen er lidt ”godt” til børnene på Enghøj.  

Ved interesse kontakt  
Enghøj på 75580472.
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Børnene i Daginstitutionen Trekløveren 
har bidraget til den årlige skraldeindsam-
ling, og de var meget aktive og gik op i 
det. Forinden havde de læst en historie 
om ”Rensdyr Rikke”, som er ude at gå 
tur, og er ved at spise sølvpapir og træde 
i glasskår – ”Det må man ikke, Rensdyr 
Rikke”, råbte børnene i kor til det lille 
rensdyr, så hun kunne lære, hvad der var 
farligt. Men det er kun rensdyret i histo-
rien, der hører efter, når man siger sådan 
noget til hende, det gør virkelighedens 
rensdyr og alle andre dyr ikke – det har 
børnene nu lært, så de hjalp aktivt med 
indsamlingen og den efterfølgende sor-
tering af affald. Der lærte de også noget 
om, hvad der kan genanvendes, og hvor 
man skal gøre af affaldet, når det er 
sorteret. Vi satte fokus på emnet over 
længere tid, så børnene sorterede også 
affaldet fra deres madpakker i forskelli-
ge skåle, læste flere historier om Rensdy-
ret Rikke og havde mange gode snakke 
om, hvad man skal med sit affald.

Skrald er 
farligt for 
dyrene

Bevægelses- 
og kulturhus 
i Skanderup, 
Hjarup og  
Gelballe
Af Søren Maarssø

Initiativgruppen i Skanderup har fået skitseret 
og indhentet de nødvendige tilbud, godken-
delser m.m. for vores projekt ”Bevægelses- og 
kulturhus i Skanderup, Hjarup og Gelballe”. 
Projektet indeholder en 20x40m multihal, 
fleksible møde/aktivitetslokaler og overdækket 
udeareal. 
Der er i april holdt møde med kommunens re-
præsentanter med fremlæggelse af det endelige 
projekt samt for at sikre kommunens godkendte 
bevilling stadig er intakt. Derudover blev der 
gennemgået de ting kommunen ellers kan være 
behjælpelige med i hele processen. 
Status i skrivende øjeblik er at den sidste del at 
projektbeskrivelse er ved at blive finpudset for 
fremsendelse til fonde og såfremt, der er posi-
tive tilbagemelding fra dem, er forventningen, 
at projektet kan stå færdig i 2019.
 
Initiativgruppen i Skanderup
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Der har været godt gang i vores lille fod-
boldklub henover forårsmånederne. I år 
har vi haft 7 ungdomshold, heriblandt 2 
pige hold.
Alle hold har været med i DBU turnerin-
gen og har klaret sig rigtig flot.
Udover vores ungdomshold har vi haft 
to voksenhold, henholdsvis et Oldgirls 
og Oldboys hold, her er det også ble-
vet til sejre: 3 i alt. 2 til pigerne og 1 til 
drengene. Begge hold forstætter efter 
sommerferien, hvor vi også kan byde 
velkommen til et 7 mands herre senior-
hold, som kommer til at spille deres 
hjemmekampe hver torsdag.
Igen i år afholdt vi i forbindelse med 
sportsfesten vores SYDBANK CUP og 
igen i år lykkedes det os at samle rigtig 
mange hold. Det var den største tur-
nering, vi nogensinde har afholdt. I alt 
deltog 40 hold og mere end 250 spillere.
Der var flotte præmier til alle og det lyk-
kedes også de lokale helte i U9 at vinde 
den store pokal med hjem til SHIF.
Der skal på vegne af fodboldudvalget 

lyde en stor tak til alle de frivillige, som 
hjalp til i og omkring SYDBANK CUP. 
Uden jer var det ikke lykkedes os at af-
holde en så succesfuld turnering. Vi skal 
også huske at sige tak til vores navne-
sponsor SYDBANK for deres støtte. Det 
er fantastisk, at nogen vil støtte os flere 
år i streg.
For at vi efter sommeren fortsat kan til-
byde træning til alle områdets børn, ved 
vi allerede nu, at vi får behov for træ-
nere til de yngste årgange fra børneha-
ven til 1. klasse. Derudover stopper det 
nuværende fodboldudvalg og der skal 
findes nye forældre, som vil være med til 
at hjælpe vores unge og trænerne med 
den praktiske koordinering omkring 
klubben. Kunne det have interesse, er 
man velkommen til at kontakte fodbold-
udvalget på mail shiffodbold@gmail.com 
eller 71901808.
Den nye sæson starter tirsdag d. 14 
august kl 17.00.

God sommer.

F O R Å R S S Æ S O N E N  I

SHIF Fodbold
Af Morten Høgsberg Nielsen



Hold dig opdateret 
med Budstikken

S O M M E R F E R I E

Uge 25
Mandag d. 18.06. Kl. 17.00 Løbetur med Hjarup Runners

Tirsdag d. 19.06.

Onsdag d. 20.06.

Torsdag d. 21.06.

Fredag d. 22.06.

Lørdag d. 23.06. kl. 18.00 Sct. Hansfest i Skanderup
Sct. Hansfest i Hjarup

Søndag d. 24.06.

Uge 26
Mandag d. 25.06. Kl. 17.00 Løbetur med Hjarup Runners

Tirsdag d. 26.06.

Onsdag d. 27.06.

Torsdag d. 28.06.

Fredag d. 29.06. Sidste skoledag inden sommerferien

Lørdag d. 30.06.

Søndag d. 01.07.

Uge 32
Mandag d. 06.08. Kl. 17.00 Løbetur med Hjarup Runners

Tirsdag d. 07.08.

Onsdag d. 08.08.

Torsdag d. 09.08.

Fredag d. 10.08. Sommerstitur

Lørdag d. 11.08.

Søndag d. 12.08.

Uge 33
Mandag d. 13.08. Første skoledag efter sommerferien 

Kl. 17.00 Løbetur med Hjarup Runners
Tirsdag d. 14.08. Opstart SHIF Fodbold

Onsdag d. 15.08.

Torsdag d. 16.08.

Fredag d. 17.08.

Lørdag d. 18.08.

Søndag d. 19.08.

Uge 34
Mandag d. 20.08. Kl. 17.00 Løbetur med Hjarup Runners

Tirsdag d. 21.08.

Onsdag d. 22.08.

Torsdag d. 23.08. Deadline på Budstikken

Fredag d. 24.08.

Lørdag d. 25.08.

Søndag d. 26.08.
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Budstikken inviterer 
til foredrag med 
Søren Vester

Af Kirsten Rungholm

I Budstikken formålsparagraf står 
der bl.a., at foreningens formål er at 
stimulere udviklingen i lokalområdet. 
Derfor har vi d. 4. oktober 2018 invite-
ret designer, bonderøv og TV kendis, 
Søren Vester, til at komme og give os 
et bud på, hvordan vores 3 landsbyer 
kan styrkes. Således at vi på længere 
sigt kan sikre vores overlevelse, netop 
som landsbyer.
Så kom til en aften, der bliver både 
sjov, spændende og hyggelig. 
Se invitation her i bladet.

Sommertur i august
Fredag den 10. august kl 19.00 går turen ad 
Sporet i Vådområdet medstart fra det gamle 
rensningsanlæg ved Fløjbjergvej (Skilt: Natur-
sti) ad en del af stien til ”Paradiset” – hører 
om historen bag stedet – og fortsætter langs 
hegnet til området ved flyvepladsen, forbi 
skoven og mergelgraven og tilbage til Søs-
lette langs søen.
Her nydes den medbragte kaffe/ te eller 
andet i forhåbentlig lunt vejr og så slutter vi 
med en hyggestund her.
Turledere er Laue Lund, telf. 25369292 og 
Hans Kjeld, telf. 61775455, der som altid har 
noget at berette om ”naturen netop nu”.
Alle er naturligvis velkomne – tag travesko-
ene på og nyd den smukke natur!
NB: Hans Kjeld vil sørge for transport tilbage 
til bilerne.
                                              
Arrangører: Hjarup Landsbyforening (stiud-
valget) og Danmarks Naturfredningsforening
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Har du husket at 

booke 
barnepige?

Årets fest!

EllErs gør dEt allErEdE nu!

EftErårs-
fEstEn 
i skandErup
Er dEN 6. 
OKTOBEr

Kræmmere 
og loppefund 
i Hjarup
Så fik vi atter afholdt markedsdagen, hvor god 
stemning, lopper og kræmmere fyldte plænen ved 
spejderhuset i Hjarup. Der blev handlet og snak-
ket, beundret håndarbejde og loppefund. 
Desværre blev vi i år ramt af et regnvejr fra mid-
dagstid og resten af eftermiddagen. Det gjorde at 
alle vores søde kunder hurtigt forlod pladsen og 
stande blev pakket sammen for ikke at ødelægge 
de mange fine sager. 
Men vejret er vi ikke herre over og vi fik trods alt 
2½ time med mange mennesker på pladsen.
Dejligt, når noget man brænder for lykkes med 
rigtig god opbakning. Bent og jeg siger endnu 
engang tusind tak for den flotte deltagelse, som 
vises omkring markedsdagen.

Liselotte og Bent Dejgaard Poulsen



Endnu en vel- 
lykket Sportsfest
Af Christian Aagaard Christensen
På sportsfestudvalgets vegne

Hvor vi sidste år kæmpede med vandmængderne fra oven, 
blev dette års Sportsfest tilsmilet med det flotteste som-
mervejr, hvilket trak rigtig mange deltagere til de mange 
aktiviteter.
Allerede fra torsdag aften var Sportsfesten godt besøgt 
– vi havde gang i et tre-mands fodboldstævne på sports-
pladsen og bankospil i teltet, hvor vi spillede om flotte 
gevinster fra blandt andet Kastanie Allé Service, Kemek 
og Pure Culture. Fredag aften fyldte 8 hold pladsen til den 
årlige fodbolddyst i Byens Bilpleje Oldboysfodbold. Sam-
tidig spillede en stor flok børn rundbold og SHIF eSport 
havde besøg fra Kolding Esport til en dyst i CS:GO og 
Overwatch. Lørdag morgen summede pladsen af liv, da 
130 løbere blev sendt afsted på årets motionsløb. I løbet 
af dagen var der også gymnastikopvisning med vores egen 
SHIF piger og DGI's juniorgymnaster, pilgrimsvandring 
med præsterne fra Skanderup og Hjarup, mulighed for at 
prøve kræfter med uni-cykler, spejderaktiviteter med Hja-
rup Spejderne og selvfølgelig vores store fodboldstævne 
Sydbank Cup, hvor 40 hold var i gang på sportspladsen 
lørdag eftermiddag. Du havde også mulighed for at vinde 
en weekend med en Mercedes fra P. Christensen ved at 
have Sportsfestens hårdeste skud i Syd Bank målportalen. 
Sportsfesten afsluttedes lørdag aften med cirka 200 delta-
gere i den store sportsgrillfest, hvor vi også havde junior-
diskotek for de mindste, med besøg af både tante Olga og 
julemanden.
Alt i alt var Sportsfesten 2018 en stor succes med mange 
deltagere, fællesskab, højt humør og en masse gode akti-
viteter.
Tusind tak til alle jer, der enten har deltaget i eller stået 
for vores aktiviteter – hjulpet i bar, madbod eller ishus. 
Tusind tak til alle vores sponsorer for jeres mange flotte 
bidrag. Tusind tak til jer, der har hjulpet med alt det 
praktiske omkring opsætning af telt, alt det løse i løbet af 
dagene, oprydning og nedpakning. Uden jeres hjælp og 
opbakning havde vi ingen Sportsfest. 
Som nævnt lørdag aften søger vi nye medlemmer til 
sportsfestudvalget, som vil hjælpe med planlægning, koor-
dinering og afvikling af næste års Sportsfest. Du er me-
get velkommen til at kontakte mig på telefon 3076 0579 
og høre mere om opgaverne og omfanget. Vi kommer 
specifikt til at mangle hjælp til indkøbsopgaver. Men også 
hjælp til styring af det praktiske arbejde under Sportsfe-
sten efterlyses. Vi modtager også gerne ideer til nye aktivi-
teter og hjælp til at føre dem ud i livet.
Tusind tak for Sportsfesten 2018 – vi ses næste år  
fra d. 13. til 16. juni 2019.


