
•  Budstikken udgiver historiebog om vores lokalsamfund.  
Få den gratis!

•  Søren Vester var en meget engageret og  
levende fortæller – se omtalen af hans foredrag

•  Juletræstænding i Skanderup og Hjarup

•  Kom til det traditionsrige Nytårsløb i Hjarup
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S T I K K E N
BUD Lokalblad  

for  

Skanderup 

Hjarup

Gelballe

Renovering af Mejeriet – gode 
kræfter har været i gang igen



Børnedisko 
i Hjarup 
var en stor  
succes

Hjarup Landsbyforening siger tusind tak for 
en super aften! Sikke en fest vi havde med 69 
tilmeldte børn!! Der blev spist slik og chips i 
lange baner, drukket kulørte drinks og danset 
til discolys og røgmaskine – ikke mindst var 
der ballondans, stopdans og limbo – tak til jer 
børn for en kanon-aften og stor tak til de søde 
hjælpere, der gav en hånd med

SHIF instruktører 
bruger weekend til 
at søge gymnastik- 
inspiration!
Af Mette Hougesen

D. 6-7. oktober deltog seks af SHIF´s gym-
nastinstruktører i DGI inspirationsweekend 
i Herning.
Weekenden bød på et fyldt program med 
forskellige hold inden for gymnastikkens 
mange grene. Lektionerne varierede lige 
fra Teen Dance til Outdoor-træning eller 
timer med inspiration til spring.
Med et smil på læben blev vi alle hevet ud 
af vores comfort zone, fik sved på panden 
og hentet en masse inspiration til brug i 
løbet af sæsonen. 
Flere af øvelserne, er så småt taget i brug 
på holdene allerede. Fit4Fun har bl.a. gjort 
brug af funktionel træning samt diverse 
øvelser, hvor man uden brug af redskaber 
træner styrke og udholdenhed. 
Derudover har vi fået god inspiration til at 
få mere leg ind i træningen, hvilket man er 
i gang med at prøve af på såvel børne- som 
voksenhold. 
Dagene i Herning bød desuden på lære-
rige lektioner inden for springgymnastik 
og spændende foredrag om forskellen på 
drenge- og pigers hjerner.
Inden vi vendte næserne mod Skanderup/
Hjarup, var der mulighed for at besøge de 
mange udstillere. Endnu engang blev der 
set på flotte dragter og hentet inspiration 
til forårets opvisningstøj. 
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T R E K L Ø V E R E N 

SANG HØJT FOR KOLDING
 
Børnehavebørnene i Daginstitutionen Treklø-
veren var den 19. september med til at fejre 
Koldinghus og Koldings 750 års fødselsdag.

1150 børn fra 40 institutioner i alderen 0-6 år 
fyldte, sammen med pædagoger og forældre, 
plænen ved Slotssøen op.

Arrangementet hed ”Syng Højt!”, og det var 
arrangeret af MusikKolding i samarbejde med 
Børne- og Uddannelsesforvaltningen og manden 
bag Syng Højt!, Peter Rønn. Fælleskoncerten 
blev givet som fødselsdagsgave til Kolding Kom-
mune.

I alt var der 10 sange på repertoiret under te-
maet ’Eventyrslottet’ henvendt til Koldinghus, 
som børnene havde øvet på i over en måned. 

De havde også lavet små kroner, som de havde 
på, så de kunne leve sig ind i eventyrstemningen.

Det var en stor oplevelse for alle.

Det er mørkt – så tænd lyset!
Opfordring fra Vibber Kiærbye Nielsen og Lene Tonnesen:

Det er vinter og mørkt, når ungerne cykler i skole, så vær sød at minde dem om 
lygterne. De er svære at se derude. Og tag også gerne en refleksvest på.
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S A M A R B E J D E

Vi byggede et tårn på 10 minutter 
Af Nina Frank-Jessen

Vi er spejdere i Hjarup, fordi vi har det sjovt 
sammen, samtidig med at vi lærer en masse ting, 
vi kan bruge senere i livet. Vi lærer at samarbej-
de, at alle kan noget forskelligt, og sammen kan 
vi klare vanskelige opgaver. Vi er alle sammen, 
og ingen bliver holdt udenfor. Vi får nye venner, 
når vi lærer andre bedre at kende. Når vi løser 
store udfordringer sammen, tager vi ved lære 
af hinanden og lærer nye ting, som ender med 
succes. Vi tager i skoven og plukker bær, som vi 
laver til syltetøj med det samme. Når vi kom-
mer hjem i spejderhuset, bager vi pandekager 
over bål med vores eget syltetøj til. Vi lærer at 
lave mad over bål, hvordan vi undgår brand og 
slukker ild. Maden smager meget bedre, når vi 
har lavet den sammen. Vores ledere er gode til 
at lave et spændende program, som vi selv får 
lov at komme med forslag til. Vi lærer at finde 
vej og undgå at blive væk. Vi kan binde knob og 
pionere store ting sammen, fx en tømmerflåde 
og sejle på Jels sø, eller bygge sæbekassebiler 
og bruge dem, når vi lærer om færdselsregler. 
Vi kan bruge morse og mange andre hemmelige 
koder. Men bedst af alt, vi er sammen med vores 
venner og har det sjovt sammen. Sammen kan vi 
klare rigtig meget. 

G U L D B R Y L L U P
Fredag den 9. November 2018 har  
Mary og Erik Sørensen, Østergaardsvej 7 
Hjarup (tidligere Hjarup Smedje) været 
gift i 50 år. 
Festen fejres på Tyrstrup Kro.

Der vil IKKE være morgensang.
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Budstikken 
udgiver 
historiebog 
om vores lokalsamfund
Af Kirsten Rungholm

Budstikken har siden foråret arbejdet på at 
udgive en bog om vores lokalhistorie. Og d. 4. 
oktober blev det så til virkelighed, og bogen 
udkom på Budstikkens eget forlag.

Forinden er der gået en masse tid og arbejde 
med at definere bogens indhold og rammer, 
besøg på lokalhistoriske arkiver, indsamling af 
billedmateriale, skrivning, redigering, kor-
rekturlæsning og opsætning og korrekturlæs-
ning igen. Det er pens. lektor Johan Nielsen, 
der har samlet og skrevet det faglige indhold i 
bogen. Johan er opvokset i Skanderup og har 
derfor både kendskab og interesse for områ-
det og er en meget ærekær og passioneret 
historiker.

Helle Nygaard-Lund ved Lund og Mus har 
lavet det meget flotte opsætningsarbejde og 
har også suppleret med aktuelt billedmate-
riale.

Vi benyttede foredragsaftenen med Søren 
Vester til at præsentere bogen, og alle fik en 
bog med hjem, da de gik ud af døren.

Bogen ”SKANDERUP-HJARUP-GELBALLE – 
vores lokalsamfund gennem tiden” er på 60 
sider og fortæller om vores tre landsbyers 
fælles historie og om, hvad der binder os sam-
men. Vi håber på, at den vil blive læst med 
fornøjelse og interesse.
 

Jf. Budstikkens vedtægter, så er Budstikkens 
formål bl.a. : ”Gennem information at stimu-
lere udviklingen i Skanderup-Hjarup-Gelbal-
le”, så derfor håber vi på, at bogen måske kan 
danne grundlag for et bud på: hvordan ser 
vores lokalsamfund om 10 år, 20 år eller 40 år?
Har du et bud på det – så skriv til Budstikkens 
mail eller ring til en af os.

Bogen er gratis for alle medlemmer af Bud-
stikken. Er man ikke medlem, kan den købes 
for 100 kr. 
Bogen kan allerede nu hentes ved en af os 
i Budstikkens bestyrelse. Eller send bestil-
ling med dit navn og din adresse på mail til 
budstikken2010@gmail.com – så vil den blive 
leveret til din postkasse i uge 48 – hvis altså 
du bor her i lokalområdet.
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Foredrag med Søren Vester 
Budstikken havde d. 4. oktober inviteret til 
foredrag med Søren Vester på Forbundsskolen

Af Kirsten Rungholm

Vi havde glædet os til Søren Vester skulle kom-
me, og vi blev ikke skuffede! Han er en mand 
med rigtig mange ideer, en levende fortæller og 
en ivrig igangsætter. Og han har svært ved at 
få øje på begrænsningerne. Man er ikke i tvivl 
om hans engagement. For dem, som ikke umid-
delbart kender ham, så er han kendt fra TV med 
programmerne ”Vesters Verden” og ”Hus til 
halsen”.

Søren Vester er for 10 år siden flyttet fra Køben-
havn tilbage til hjembyen, Thise. Han bor ifølge 
hans egne ord, uden for ringgaden og laaangt 
ude på landet. Han er uddannet designer i rum 
og møbler, men han spænder bredere end det, 
det fik vi bevis på i løbet af aftenen. Søren er 
gift og har to børn. Familien dyrker det nære 
landsbyliv og har stor fornøjelse af at bo tæt på 
børnenes bedsteforældre. Både ham og hans 
kone er ivrige deltagere i det lokale foreningsliv 
på mange måder, f.eks. gennem foreninger og 
børnenes skole og involverer sig gerne i mange 
forskellige ting. Der er altid hjælp at hente, når 
ting skal sættes i gang, og det skal man bare 
benytte sig af, siger han.

Titlen for aftenens foredrag var ”Det gode 
Landsbyliv” – det fik vi mange gode input til, 
men vi fik meget mere end det! Han fortalte 

bl.a. om indretning af restauranter og om, hvor-
dan placering af bordben på bordpladen kan 
give flere gæster i restauranten.

Det gode Landsbyliv kommer ikke af sig selv. Der 
kommer ikke nogen og ”redder os” – vi skal selv 
sætte tingene i gang, kommunen gør det ikke 
for os. Det gælder om at tænke ud af boksen, 
og det gør ikke noget, hvis det bliver besværligt. 
Vi har på landet alle goderne og mulighederne 
– modsat i byerne. Vi har sammenholdet, mange 
ildsjæle og pladsen.

En af hans kæpheste er, at man skal bære sin 
byrde med et smil. For at illustrere dette, så sang 
vi alle Jeppe Aakjær’s ”Jeg bærer med smil min 
byrde”.
Det er naturligvis helt OK at sige nej til at være 
fodboldtræner, sidde i skolebestyrelsen eller 
andet foreningsarbejde, hvis man er i en travl 
periode i sit liv eller har andre grunde til, at 
overskuddet ikke er til det. Man skal stille op 
med glæde og lyst og ikke af pligt.

En anden ting som Søren Vester foreslog var at 
samle tingene. Slå sig sammen i én større for-
ening, fremfor i flere små. På den måde sparer 
man hænder i bestyrelserne og man konkurrerer 
ikke om det samme publikum/de samme delta-
gere. 
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MODETØJ 
TIL ALLE 
KVINDER

STR. 34 - 56

Torvet 8 · 6580 Vamdrup

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

Foredrag med Søren Vester 
Budstikken havde d. 4. oktober inviteret til 
foredrag med Søren Vester på Forbundsskolen

Til sidst i foredraget viste han eksempler 
på, hvordan man kunne sørge for flere turi-
ster i lokalområdet. Han foreslog at udleje 
gæsteværelser i naturen. Herunder et par 
eksempler.
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Esbjergvej 42
6000 Kolding
Tlf.: 7553 6828
plantecenter@mail.dk
www.koldingplantecenter.dk

Åbningstider:
Hverdage 9.00-17.00
Fredag 9.00-18.00
Lørdage 9.00-16.00
Søn- og helligdage 10.00-16.00

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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Søndag d. 2. december 2018 kl. 14.00 er der 
Gudstjeneste i Hjarup Kirke.

Efterfølgende kl. ca. 14:45 tænder vi juletræet 
ved Mejeriet og går til Kirkeladen, hvor vi dan-
ser rundt om juletræet og synger julesange.
Vi skal selvfølgelig også have vækket jule-
manden, hvor mon han gemmer sig her?

Bagefter er der Slikbøtter, Kaffe/The, 
hjemmelavet Gløgg, Sodavand og 
Æbleskiver.
Pris er 35 kr. pr. person

Vi glæder os til at se jer.

Venlig hilsen
Landsbyforeningen i Hjarup

Juletræstænding  
i Hjarup

Vinterfest i Hjarup
Lørdag den 26. januar 2019 kl. 17.30

Landsbyforeningen i Hjarup inviterer til 
en festlig aften og byder op til dans og 
festmenu.
Sted: Hjarup Mejeri

Traditionen tro er der også denne gang 
auktion.
Sponsorgaver modtages gerne. Kontakt 
Frank Ibsen 20329987

Pris 250,- pr. person – betales ved tilmel-
ding, som sker ved at overføre penge til 
MobilePay 86582. Husk at oplyse antal og 
navn.
Tilmelding lukker ved 80 tilmeldte – efter 
først til mølle princippet.
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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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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

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

NÆSTE DEADLINE 

FOR BUDSTIKKEN ER 

D. 6. DECEMBER 2018
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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: Torsdag d. 6. december
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: Torsdag d. 6. december
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

Lokalhistorisk  
Arkiv har åbent 
hus lørdag  
d. 10. november  
fra kl. 10-16
Af Kirsten Wehmüller

Der er tradition for, at lokalhistoriske arkiver 
overalt i Danmark holder åbent hus den 2. 
lørdag i november, således også Lokalhistorisk 
Arkiv, Jernbanegade 7 i Vamdrup. Temaet i år 
drejer sig om gamle videofilm, film, billeder og 
historier fra Hjarup-Vamdrup-Ødis området. Hvis 
du har gamle film o.lign. fra området, vil vi bede 
dig om at tage dem med. Du er også velkommen 
til bare at kigge indenfor. Der er kaffe på kan-
den hele dagen!
Da datoen i år næsten falder sammen med 100-
året for afslutningen på 1. verdenskrig (d. 11.11. 
1918) vil vi også byde på en lille udstilling om 1. 
verdenskrig. Og om søndagen fra kl. 14-16 kom-
mer historikeren Per Bomholt og fortæller om 1. 
verdenskrig ud fra nogle billeder, han har fundet 
frem. Her kan du også bidrage med billeder, 
fortællinger o.lign.
Jeg vedhæfter et par billeder, som evt. kan bru-
ges som illustration til teksten.
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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

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



15

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

Vil du være med til 
at lave Budstikken?
Af Kirsten Rungholm

Kunne du tænke dig at være med til at lave Bud-
stikken 6 gange om året? Og kunne du tænke 
dig at være med til at bestemme, hvordan bladet 
skal udvikle sig i fremtiden?
Bestyrelsens arbejde består bl.a. i at opsøge, ind-
samle og redigere (og lejlighedsvis skrive) indlæg 
til bladet, klargøre stoffet til grafisk opsætning, 
læse korrektur, sørge for distribution af bladet, 
føre medlemskartotek og regnskab, opdatere 
annonceliste og kalender, sælge annoncer og 
søge nye/flere medlemmer. Samt sætte dagsor-
den og referatskrivning fra vores møder.

Har du lyst til en (eller flere) af disse opgaver? 
– eller måske har du ideer til noget helt anderle-
des, nyt og spændende?

Budstikken har generalforsamling i maj 2019, 
og vi skal ved den lejlighed have valgt 2-3 nye 
bestyrelsesmedlemmer og en suppleant.

Kom meget gerne helt uforpligtende og vær 
med til et eller flere af Budstikkens bestyrel-
sesmøder her i efteråret/foråret. Således får 
du indblik i og en fornemmelse for, hvordan 
arbejdsgangen i Budstikken er, og om det kan 
være noget for dig. Vi holder i alt 6 bestyrelses-
møder om året.
Og vi har det altså bare max hyggeligt til vores 
møder, og der er næsten altid kage!

Skriv til os på budstikken2010@gmail.com eller 
ring til en af os i bestyrelsen og hør nærmere.
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2 3 .  O K T.  2 0 1 8  K L . 1 9 . 3 0  

Foredrag v/Anne Grethe Søeberg, 
”Landsbladet”. Anne Grethe fortæller 
om Kvindeliv – Kvinders status gen-
nem tiderne
•  Mødested: Forbundsskolen
•  Medbring selv kaffe og kop
•  Alle er velkomne
•  Tilmelding kan ske til Mette Petersen 

tlf. 75594082 eller 40875082 

2 0 .  N O V.  2 0 1 8  K L . 1 9 . 3 0  

Blomsterdemonstration  
v/Birthe, Vejen
•  Mødested: Forbundsskolen
•  Tag selv kaffe og kop med
•  Medbring saks, grønt fra haven, 

halmkrans m.v.
•  Alle er velkomne
•  Tilmelding kan ske til Mette Petersen 

tlf. 75594082 eller 40875082 

0 5 .  D E C .  2 0 1 8  K L . 1 9 . 3 0  

Adventsmøde hos Mette, Rørkjærgård
•  Underholdning v/ Marie König,  

Hjarup 
•  Gløgg, æbleskiver og kaffe
•  Tilmelding senest 30.11.18 på  

tlf. 5594082 eller 40875082
•  Pris: 40 kr. 

0 5 .  F E B .  2 0 1 9  K L . 1 9 . 3 0  

Jubilæumsmiddag. Foreningen har  
75 års jubilæum
•  Mødested: Forbundsskolen
•  Pakke medbringes til pakkespil 
•  Tilmelding på 75594082 eller 

40875082 senest 04.01.19

1 2 .  M A R T S  2 0 1 9  K L . 1 9 . 3 0  

Julie Buerstedde fra Wissingsminde  
vil fortælle om sit job med udslusning 
af flygtninge
•  Mødested: Forbundsskolen
•  Tag selv kaffe og kop med
•  Alle er velkomne
•  Tilmelding kan ske til Mette Petersen  

tlf. 75594082 eller 40875082 

1 1 .  A P R I L  2 0 1 9  K L . 1 3 . 3 0  

Gennemgang af hjertestarter  
og genoplivning  
v/ Paramediciner Thomas Jønsson
•  Mødested: Forbundsskolen
•  Tag selv kaffe og kop med
•  Alle er velkomne
•  Tilmelding kan ske til Mette Petersen 

tlf. 75594082 eller 40875082 

1 4 .  M A J  2 0 1 9  K L . ?    

Guidet rundtur på 1,5 time  
i Christiansfeld 
•  Mødested: Søstrehuset, Nørregade 14 

i Christiansfeld. 
P-plads bag Nørregade 12

•  Max 25 pers. Vær i god tid så guiden 
ikke skal vente på os

•  Tilmelding på 22625470 el.75594082 
senest 1.april

•  Pris: 50 kr. 

      

Udflugt. Nærmere info følger.

V I N T E R E N  2 0 1 8 - 2 0 1 9

Skanderup-Hjarup  
Husholdningsforening
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Hold dig opdateret 
med Budstikken

Uge 46
Mandag d. 12.11. Kl. 17.00 Løb fra Mejeriet med Hjarup 

Runners
Tirsdag d. 13.11.

Onsdag d. 14.11. Kl. 9.00 – 11.30  Onsdagsklubben i 
Kirkeladen i Hjarup

Torsdag d. 15.11. Kl. 18.30 til 20.00 HB7: Juleafslutning. 
Tag 2 små gaver med max 20 kr.

Fredag d. 16.11. Kl. 16-17.30 Farveladen: Kreativt Julep-
ynt til kirken.

Lørdag d. 17.11.

Søndag d. 18.11.

Uge 47
Mandag d. 19.11. Kl. 17.00 Løb fra Mejeriet med Hjarup 

Runners
Tirsdag d. 20.11. Kl. 19.30. Skanderup-Hjarup  

Husholdningsforening:  
Blomsterdemonstration

Onsdag d. 21.11. Kl. 9.00 – 11.30  Onsdagsklubben i 
Kirkeladen i Hjarup

Torsdag d. 22.11.

Fredag d. 23.11.

Lørdag d. 24.11.

Søndag d. 25.11.

Uge 48
Mandag d. 26.11. Kl. 17.00 Løb fra Mejeriet med Hjarup 

Runners
Tirsdag d. 27.11.

Onsdag d. 28.11. Kl. 9.00 – 11.30  Onsdagsklubben i 
Kirkeladen i Hjarup

Torsdag d. 29.11.

Fredag d. 30.11.

Lørdag d. 01.12. Kl. 10.00 – 14.00  Julestue i Hjarup 
Spejderhus

Søndag d. 02.12. Kl. 14 Juletræstænding i Skanderup/
Kastanie AlléForbundsskolen
Kl. 14 Juletræstænding i Hjarup/ 
Kirken/Mejeriet

Uge 49
Mandag d. 03.12. Kl. 17.00 Løb fra Mejeriet med Hjarup 

Runners
Tirsdag d. 04.12.

Onsdag d. 05.12. Kl. 9.00 – 11.30  Onsdagsklubben i 
Kirkeladen i Hjarup

Kl. 19.30. Skanderup-Hjarup  
Husholdningsforening:  
Adventsmøde

Torsdag d. 06.12. Deadline på Budstikken

Fredag d. 07.12.

Lørdag d. 08.12.

Søndag d. 09.12.

Uge 50
Mandag d. 10.12. Kl. 17.00 Løb fra Mejeriet med Hjarup 

Runners
Tirsdag d. 11.12.

Onsdag d. 12.12.

Torsdag d. 13.12.

Fredag d. 14.12.

Lørdag d. 15.12.

Søndag d. 16.12.

Uge 51
Mandag d. 17.12. Kl. 17.00 Løb fra Mejeriet med Hjarup 

Runners
Tirsdag d. 18.12.

Onsdag d. 19.12.

Torsdag d. 20.12.

Fredag d. 21.12. Forbundsskolen går på juleferie

Lørdag d. 22.12.

Søndag d. 23.12.

Uge 52
Mandag d. 24.12. Juleaften

Tirsdag d. 25.12. 1. juledag

Onsdag d. 26.12. 2. juledag

Torsdag d. 27.12.

Fredag d. 28.12. Kl. 14.00  Hjarup Runners Nytårsløb

Lørdag d. 29.12.

Søndag d. 30.12.

Uge 44
Mandag d. 29.10. Kl. 17.00 Løb fra Mejeriet med Hjarup 

Runners
Tirsdag d. 30.10.

Onsdag d. 31.10. Kl. 9.00 – 11.30  Onsdagsklubben i 
Kirkeladen i Hjarup

Torsdag d. 01.11. Kl. 18.30 til 20.00 HB7: ”Vis hvad du 
kan”

Fredag d. 02.11. Kl. 16-17.30 Farveladen: ”Bag og 
Smag”.

Lørdag d. 03.11.

Søndag d. 04.11.

Uge 45
Mandag d. 05.11. Kl. 17.00 Løb fra Mejeriet med Hjarup 

Runners
Tirsdag d. 06.11.

Onsdag d. 07.11. Kl. 9.00 – 11.30  Onsdagsklubben i 
Kirkeladen i Hjarup

Torsdag d. 08.11.

Fredag d. 09.11.

Lørdag d. 10.11. Kl. 10-16 Lokalhistorisk Arkiv har 
Åbent Hus

Søndag d. 11.11.



Juletræs
FEST

KOM MED TIL

2. DECEMBER, KL. 14.30
Vi starter ved juletræet, ved krydset Kastanie Allé - Hjarupvej,

hvor vi synger et par sange, tænder årets juletræ.
Derefter hygger vi i gymnastiksalen på forbundsskolen, med sang, musik, 

ris á la mande, æbleskiver, kaffe, the, slikposer til børnene osv. 
Arrangementet koster 25 kr. pr. person.

HUSK: JULETRÆET HAR FÅET EN NY PLADS OG FESTEN HOLDES PÅ FORBUNDSSKOLEN

Julestue
L Ø R D A G 

D .  1 .  D E C E M B E R 

K L .  1 0 - 1 4  I  H J A R U P 

S P E J D E R C E N T E R

H J A R U P S P E J D E R N E 

A F H O L D E R

På gensyn
KFUM Spejderne i Hjarup.

♥  Æbleskiver
♥  Gløgg
♥  Vafler
♥   Ris a la mente
♥   Sodavand og 

meget andet

♥  Tombola
♥   Amerikansk 

Lotteri
♥  Nissebod
♥  Dekorationer
♥   Advents- 

kranse

19

Høstgudstje-
neste 2018
Høstgudstjenesten 2018 ved Hjarup Spejdercenter 
var igen i år rigtig godt besøgt. Vi er rigtig glade 
for den kæmpestore opbakning der er og er glade 
for, at bænkene og halmballerne under mastesej-
let er stort set fyldte.
I år var der igen barnedåb, og vi er rigtig glade for, 
at familien og gæsterne til det døbte barn gerne 
vil have den oplevelse at give barnet en speciel 
dåb. Tak til familien og deres gæster.
I år har Spejderne på tværs af alle aldersgrupper 
været med til at pionere og gøre klar til Gudstje-
nesten. 
Vejrguderne var igen i år med os og vi nyder, når 
tingene går op i en højere enhed, og med den 
store opbakning der er, er jeg sikker på, at sam-
menarbejdet fortsætter i fremtiden.
Kirken var vært ved frokost efter Gudstjenesten, 
og den blev tilberedt i Spejderhusets ”nye” køk-
ken. Tak til alle spejdere, spejderforældre og 
menigheden for den store opbakning.
  



Efteråret er en skøn tid. Naturen byder på så 
mange oplevelser nu. Bladene på træerne skifter 
farve og daler ned i blæsevejret, det giver gode 
snakke på vores gåture i byen og grobund til 
motorisk udfoldelse, når vi leger og tumler i  
de store bunker af blade og til finmotorikken, 
når vi tørrer og presser blade til kreative sysler.  
På Regnvejrsdage er det på med de tykke trøjer 
og regntøjet, for regnvandet er et kæmpe hit 
i sandkassen, og giver anledning til hoppen i 
vandpytter. Noget som vi vist alle sammen kan 
blive fristet til en gang imellem. Efteråret er 
også tiden, hvor vi plukker pærer og æbler til 
frugtmos og samler kastanjer til fine kranse. 
Efterårsferien blev skudt i gang med et motions-

løb ud af skovvejen. En super flot efterårsdag 
med blå himmel og solskin. Hu hej, der var fart 
over feltet. Den flotte indsats blev belønnet med 
flotte diplomer og madpakker i det fri.
Inden længe begynder vi så på julesyslerne, mon 
der flytter en lille drillenisse ind, skal vi mon spi-
se risengrød med smørklat og mon vi skal holde 
juletræsfest – Det tror
vi helt sikkert…

De private pasnings-
ordninger for 0-3-årige 
børn.
Dortes Dagpleje og  
Liselottes Børnehus

Renovering af Mejeriet – gode 
kræfter har været i gang igen

Endnu en renovering af Mejeriet i Hjarup er vel-
overstået. Toiletter, entre, trappe og gelænder 
har fået den store tur. 
Denne gang var vi færdige i god tid ... 5 min 
inden rengøringen kom fredag aften.
Tak for hjælpen til Malermester Morten Henrich-
sen – Kim Pallesen byg og alle dem der har givet 
en hånd med.
Vi håber i kan lide resultatet. 

På landsbyforeningens vegne
Steen Matschke

Efterårsstemning hos 
Dorte og Liselotte

  W
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