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Onsdagsklubben forstår at hygge.
Klubben starter igen d. 9. januar 2019

•K
 om til Nytårsløbet
i Hjarup
•G
 eneralforsamling i
Landsbyforeningen
i Skanderup og
Omegn
• Vinterfest i Hjarup
• Onsdagsklubben
starter igen i januar
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Succes i
SHIF
Af Mette Hougesen
SHIF gymnastikafdeling har de seneste år haft en
positiv udvikling – både i forhold til antal medlemmer, og ligeledes i forhold til udbud af diverse hold.
Succesen skyldes bl.a. vores engagerede og entusiastiske instruktører og hjælpetrænere, der hver uge er
med til at gøre en forskel for vores lille forening. Vi
sætter stor pris på deres frivillighed, der gør, at vi kan
tilbyde gymnastik og bevægelse for piger, drenge,
mænd og kvinder i vores nærområde.

“Jeg, som er hjælpetræner i SHIF, nyder
at kunne have et ansvar selvom det ikke
er mig, der er træner. Man bliver udfordret med serier og træning og får selv
en hel masse ud af det. Man har et godt
sammenhold med de andre trænere, og
vi inspirer hinanden. Det fedeste SHIF
har gjort for mig, var at sende de andre
hjælpeinstruktører og mig på et hjælpetrænerkursus, som hjalp mig til at blive
verdens bedste hjælpeinstruktør”.
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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

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
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LAVABO APS · FLØJBJERGVEJ 52 · 6580 VAMDRUP · +45 7555 8866 · WWW.LAVABO.DK
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Bevægelse er godt for
hjernen og hjertet
Af Lone Tolder Skovmand
I Daginstitutionen Trekløveren er
vi lige nu i gang med et projekt
sammen med Skanderup-Hjarup
Forbundsskole, som hedder ”Kroppen som kognitiv ressource”. Vi
ansatte lærer meget mere om, hvor
vigtigt det er, at børn bevæger sig,
og at vi har fokus på deres motorik. Forskning viser, at det vil gavne
dem, når de kommer i skole og senere hen i livet. Vi vidste i forvejen
godt, hvor vigtigt det er, men det
er blevet endnu vigtigere, end det
var tidligere – børn i dag bevæger
sig for lidt – bl.a. fordi de sidder for
meget foran en skærm. Så nu er vi
gået i gang med at få mere be-
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vægelse ind i vores hverdag både
indenfor og udenfor. Vi har også
introduceret forældrene til nogle
af de ting, vi laver, så de også kan
få mere bevægelse ind i hverdagen
derhjemme. Vi har en meget spændende konsulent/motorikvejleder
tilsluttet projektet, som hedder
Martin Gertz og står bag hjemmesiden www.movedbygertz.dk, han
fører os på en humoristisk, energisk og engageret måde igennem
forløbet, og vi får en masse viden
med os. Det handler jo naturligvis
mest om børnene, og heldigvis synes de også, det er sjovt, og de får
god farve i kinderne.
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Kære borger i
lokalområdet

E

Af Lene Tonnesen

Velkommen i min
frisørsalon i Ødis

Pga. de nye persondataregler må vi ikke
længere lave en konfirmationsliste til
Budstikken.
Så der kommer ingen liste i næste nr. af
Budstikken.
Regler skal jo overholdes og følges.

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

Smil – vær positiv og husk lys i den mørke
tid og vær synlig som gående og cyklist i
den mørke vintertid.

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

Take care – enjoy life
INDIVIDUELLE

Glædelig jul og godt nytår.

Invitationer · µenukort
sangblade · bordkort
T I L KO N F I R M AT I O N E N
ELLER ANDEN FEST

Guldbryllup

RING OG HØR NÆRMERE
LUND&MUS · HJARUP
MOBIL 2425 2266

Af Lene Tonnesen
Tænk hvor mange guldbryllupper der har
været her i lokalområdet – det er helt
vildt.

V i t i lb y d e r

OVERNATNING
i skol es t uen p å

1968 må have været et kærlighedsår.

hjarup gl. skole

Ja, vi kan klare både med – og modgang,
når bare vi har kærligheden. Det er I om
nogen beviset på.

fx til d ine jul egæst e r langve j sf r a ...

H J A R U P G Å R D S V E J 4 · H J A R U P · 6 5 8 0 VA M D R U P
BOOKING OG MERE INFO PÅ MOBIL 2425 2266

Kærlighed gør stærk
Kære alle guldbrudepar: 50 år – det er
godt gået og dejligt at se, som kærligheden stadig blomster.

NÆSTE DEADLINE
FOR BUDSTIKKEN ER

Vi kan være stolte her i lokalområdet
med alle de ildsjæle og guldbrudepar, der
findes.

D. 21. FEBRUAR 2019
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I er et godt forbillede for alle "os unge"

Onsdagsklubben
i Hjarup ønsker
glædelig jul

Spejdernes
Julestue 2018

Af Inge Friis

Spejdernes Julestue i Hjarup Spejdercenter var
en kæmpe succes i år. Vi havde prøvet lidt nyt
og havde flyttet vores store mastesejl til P-pladsen foran Spejderhuset i stedet for på bagsiden.
Aktiviteterne i teltet og salget fra Seniorernes
bod med medister var rigtig godt besøgt. Det
gav en anden form for ro og kommunikation
med dem, som gik igennem teltet.

Af Uve Frank-Jessen

Efter nok en god sæson holdt vi onsdag den
5. dec. juleafslutning – som sædvanligt med
hygge, pakkespil, smørrebrød, kager og slik.
Efterårssæsonen har vi kørt efter den kendte opskrift: Kortproduktion, andre pc-udfordringer, spil, kaffedrikning og hygge.

Der var rigtig mange mennesker i spejderhuset,
og alle der kom forbi, besøgte boderne og huset rigtig længe. Boderne i huset var vildt godt
besøgt, og der var masser af gang i omsætningen, og mange flotte ting blev udleveret.

Vi har dog også været ude af huset nogle
gange.
På vores 2. onsdag i sæsonen var vi inviteret
på rundtur i den renoverede præstegård.
Maria viste rundt i hele huset, der nu lever
op til familiens ønsker og behov.
Derefter serverede hun kaffe til vores medbragte brød.
Vi havde en hyggelig formiddag.

Igen i år havde julemanden taget sig tid til at
komme forbi, og han tog sig rigtig god tid til at
få julegaveønsker af børnene. Vi siger mange
tak for besøget.

I oktober var vi igen på udflugt. Denne
gang til Trapholt, hvor der var Kaj Boysenudstilling. Det var også en fin oplevelse, som
tur-arrangørerne fik meget ros for.

I forbindelsen med Julestuen er der et Julestueudvalg, som hvert år gør en KÆMPE indsats for
at få alting gjort klar til dagen. Vi vil hermed
gerne sige en kæmpestor tak til alle, der har
ydet en indsats og bidraget til, at det skulle
blive en super-god dag med masser af flotte
dekorationer, adventskranse, boder, sponsorgaver, og alt andet, alt godt fra køkkenet, og ikke
mindst bidraget med en indsats.

Sidste onsdag i november besøgte vi Olivenhavens julemarked, hvor vi både kunne
handle lidt og få vores formiddagskaffe – det
var en god kombination.
 	
Nu holder vi så juleferie og mødes igen onsdag den 9. januar kl. 9 i Kirkeladen, hvor alle
interesserede er velkomne.

Tak til alle ledere der deltog og har bidraget.
K Æ M P E S T O R TA K F O R
J E R E S K Æ M P E S T O R E I N D S AT S
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Julestemning hos
Dorte og Liselotte
I de private pasningsordninger i Hjarup, står den på Søren Banjomus, juleklip, dekorationer og duften af hjemmebag. Alt det der hører julen til. Og børnene elsker
det. Sanserne bliver stimuleret, nye juleord læres, og
læringen om julens traditioner modtages interesseret.
I legestuen har vi lavet flot pynt til vores juletræ, som
skal pyntes op til dans, når vi den 20. dec. afholder vores
juletræsfest for børnene, deres forældre og søskende.
Nu håber vi på, der snart kommer noget sne, så vi kan
komme ud med slæden og få bygget en snemand.
Vi ønsker jer alle
en rigtig glædelig jul og et godt nytår.
Private pasningsordninger
Liselottes Børnehus og Dortes Dagpleje

KFUM-SPEJDERNE I HJARUP

takker vores sponsorer
FOR STØTTEN TIL JULESTUEN 2018
• Entreprenørgården Syd
• Lavabo
• Kim Pallesen Byg
• Tresu
• Malermester Morten Hinrichsen
• Design El
• Kastanie Allé Service
• Pure Culture
• Krabbe Friis Bondegårdsferie

• L und & Mus
• L iselottes Dagpleje
•B
 oleto ApS
• F risør By Rasmussen
•K
 arina Tønder
• Isabella Coiffure
• Home		
• L underskov Bageri
•A
 lpe Danmark
• L underskov Pizzaria

• Danske Bank
• Middelfart Sparekasse
• Liva
• Hans Jørgen Jørgensen
• Bal Invest
• Sportigan Erhverv
• Danbolig
• Fynske Bank		
• Brandmænd.dk

Tak for hjælpen til alle vore sponsorer, frivillige, spejdere og ledere for deres fantastiske indsats.
Vi ønsker alle en glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår.		
Kinesisk lotteri: Vinderlod PINK 212 – gevinsten kan afhentes hos Lone Thomsen, Hjarupgårdsvej 6,
6580 Vamdrup – 2485 6255
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“ JA TAK 2019”

25. jan.	Spis med Gud” Børnegudstjeneste
for hele familien kl.17.00, hvorefter
vi spiser sammen i
“Kirkeladen”.
7. feb.	“Filmaften” – slutter først 20.30
21. feb.	Vi holder ferie
7. mar.	“Vi slår katten af tønden” kom
udklædt så kårer vi den bedste
udklædte ;)
21. mar.	“Gæt og Grimasser”
4. april

“Påskeløb”

18. april	Vi holder påskeferie
2. maj	“På tur”
16. maj	Store Bededagsferie
24. maj	"Spis med Gud" Børnegudstjeneste
for hele familien kl. 17.00 hvorefter
alle er velkommen til at spiser sammen i kirkeladen.

PRO G RA M FA RV ELA D EN · FO RÅ R 2 0 1 9

PRO G RA M H B7 · FO RÅ R 2019

10. jan.

30. maj	Kr. Himmelfartsferie
14. juni	Overnatning (nærmere info. senere)

11. jan.

Vi laver snemandsbilleder

25. jan.	Spis med Gud” Børnegudstjeneste
for hele familien kl.17.00, hvorefter
vi spiser sammen i
“Kirkeladen”.
8. feb.	Vi laver Fastelavnsris (tag gerne
grene med )
22. feb.	"Vi Slår katten af tønden" (kom
gerne udklædt)
3. mar.	Fastelavnsgudstjeneste
8. mar.	Vi bygger insekthotel.
22. mar.	"Ansigtsmaling og Perleplader"
5. april	Vi laver Påskeklip til kirken og laver
flotte påskeæg.
19. april	Vi holder Påskeferie.
3. maj	Vi tager på skovtur.
17. maj	St.Bededagsferie.
24. maj	"Spis med Gud" Børnegudstjeneste
for hele familien kl. 17.00 hvorefter
alle er velkommen til at spiser sammen i kirkeladen.
Vi holder ferie – mødes igen d. 6.9.

Vi holder ferie – mødes igen d. 5.9.

KOLOFON
Budstikken – Lokalblad for Skanderup-Hjarup-Gelballe
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

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
• 75614 Mobilepay – angiv dit vejnavn og
hus nr. i beskedfeltet.

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

Oplag: Ca. 630 stk.
Opsætning: L und&Mus Grafisk Design,
Hjarupgårdsvej 4, 6580 Vamdrup,
Mobil 2425 2266
Trykkeri: InPrint, Kolding
Næste deadline: Torsdag d. 21. februar 2019
Generalforsamling: Maj 2019

Mail-adresse: Indlæg, billeder, artikler og datoer for
arrangementer til kalenderen kan sendes på mail:
budstikken2010@gmail.com
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MODETØJ
TIL ALLE
KVINDER

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

VAMDRUP SPECIALOPTIK
Telefon 7558 1086 – Telefax 7558 1543

STR. 34 - 56
Torvet 8 · 6580 Vamdrup

✆ 2872 3822

✉ info@berg-bove.dk

BERGogBove

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!
ring til Bent Poulsen
p å t l f. : 2 7 1 2 2 3 1 7 f o r f l e r e
oplysninger eller se mere på
w w w. h j a r u p. d k
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JUB I L ÆU MS K ON C E RT M E D

Vestre Jazzværk
TIRS D A G D . 5 . M ART S P Å M E J E R I E T I H J AR U P
DØ R EN E Å B N E S K L . 1 7 .3 0
Det blev en aften, hvor der blev fortalt om turen
og selvfølgelig spillet den traditionelle jazz, som
de seks dengang unge mænd i orkestret var
begyndt at spille som store drenge og nu havde
fundet sammen om i Vestre Jazzværk.

For 30 år siden kom en øveaften til at danne
grundlag for en hyggelig tradition
”Hvad med at lave en øveaften i Forsamlingssalen med publikum på?
Dette spørgsmål stillede Inger ”Jeppe” Knudsen,
som var den første formand for Hjarup Sogns
Landsbyforening, en dag i 1989 til Hans Rømer,
trommeslager i Vestre Jazzværk og bestyrelsesmedlem i landsbyforeningen.

Billetter
Ingen havde dengang forstillet sig, at det skulle
blive begyndelsen på en tradition i Hjarup, men
hvert andet år lige siden 1989, har Vestre Jazzværk nu spillet en tirsdag aften i februar eller
marts i Forsamlingssalen. En arbejdsgruppe i Hjarup har for to år siden overtaget opgaven med
at planlægge og afvikle koncerten, som gennem
årene har tiltrukket publikum fra et større geografisk område end lige Hjarup. Endnu har der
ikke været en jazzaften, hvor alle pladser ikke
har været besat. Så det er nødvendigt at købe
billet inklusive tre snitter på forhånd, for at være
sikret en plads. Det er stadig landsbyforeningen,
der får glæde af et overskud fra koncerten.

Hans Rømer var genbo til den da ret nyetablerede forsamlingssal i det tidligere Hjarup Mejeri
og lagde flere tirsdagsaftener loftsværelse til
orkestrets ugentlige øveaften. Inger Knudsen
havde nogle gange været med på ”en lytter”,
når hun gik aftentur med sin labrador.
New Orleans
Netop i foråret 1989 var Vestre Jazzværk en uge
i New Orleans og spille, og efter en koncert i
Storyville Jazz Hall hædrede byens daværende
borgmester, Sidney Bartholemew, orkestret med
æresborgerskab i jazzens fødeby.

Musikerne i Vestre Jazzværk er:
Poul Schmidt (basun/sang), Povl Erik Philipsen
(kontrabas), Hans Rømer (trommer), Ove Larsen
(trompet), Tom Nissen (banjo/sang) og (Ole Weibel (klarinet/sang).

Da orkestret var hjemme igen, blev en af de første øveaftener flyttet over gaden til forsamlingssalen, og alle kunne komme og overvære den.

B ILLE T S ALG
Billetter á 200 kroner inklusive 3 snitter
bestilles hos:
• Karen Helms, Østergårdsvej 6, Hjarup på
mail: fam.helms@gmail.com
• Eller købes hos: Anna Brink, Østergårdsvej 9, Hjarup. Tlf: 2942 4138
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Øl/vand/vin sælges fra kl. 17.30.
Snitterne serveres kl. 18.30.

DESIGNPROJEKTERING
DOKUMENTATION
BELYSNING

AB ELECTRIC A/S
Med over 30 år i el-branchen
og lokal montør i Hjarup,

Din lokale elektriker i Skanderup

er vi klar til at servicere
■

Installationer
hos private

■ Solcelleanlæg
■

Ventilationsanlæg

■

Energioptimering

DØGNVAGT

Ivan Klysner Baltsersen

■ Industriinstallationer

autoriseret el-installatør

Electric A/S
INSTALLATION AB
+45 409714
3888
Møllebakken
designelektrikeren@gmail.com
6091 Bjert
ENERGIRÅDGIVNING
Tlf. 75 57 27 77
www.ab-electric.dk
IDÉ - DESIGN
post@ab-electric.dk
PROJEKTERING AF LYS

■

Programmering

■

Udvikling af

PLC-programmer

■

Styringer

■ Robotter

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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En julehilsen fra efterskolen
Det har været endnu et godt år for efterskolen.
Vi har god søgning, kan melde fuldt optaget til
kommende skoleår og er også næsten fyldt til
skoleåret efter. Vi er begunstiget med de sødeste
elever og det bedste personale man kan forestille sig.
2019 byder på et større projekt med renovering
og lidt nybyggeri. Vi fortsætter renoveringen
af den gamle hovedbygning. Hele førstesalen
bliver ryddet og nyindrettet til et ca. 300 m²
IT & Teknologi lokale.
Her bliver god plads til både robotter, 3D printere, Virtual Reality og alt det andet teknologi,
vi råder over.
Derudover bygger vi lidt ud, så vi får flere faglokaler, fitnessrum, en opholdsstue mere og bedre
plads til vores lærere og administration.

Vores arkitektfirma; Zeni, er i fuld gang med detailtegningerne lige nu. Om alt går vel, sender vi
materialet i udbud i uge 2. Vi satser på at påbegynde selve byggeriet i det tidlige forår, så vi til
august (ish) kan tage vores nye bygninger i brug.
(Nu får vi se…)
I kan følge med i byggeriet på: Skanderupefterskole.dk/byggeri eller kig forbi hen over foråret.
Tak for de forskellige samarbejder vi har med
både SHIF, Forbundsskolen, Landsbyforeningen
og andre.
Glædelig jul og et godt nyt(bygge)år til jer alle
fra os her på Skanderup Efterskole.
På vegne af hele personalet
Matilde og Rune Peitersen
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SKANDERUP
VA L G M E N I G H E D
VINTEREN 2019
SØNDAG D. 27. JANUAR KL. 14.00

Skanderup-Hjarup

Husholdningsforening
15. JAN. 2019 KL.18.00
Jubilæumsmiddag. Foreningen har 75 års jubilæum.
Pakke medbringes til pakkespil.
•M
 ødested: Forbundsskolen.
•T
 ilmelding på 7559 4082 eller 4087 5082 senest 04.01.19

05. FEB. 2019 KL.19.30
Julie Buerstedde fra Wissingsminde vil fortælle
om sit job med udslusning af flygtninge.
•M
 ødested: Forbundsskolen
•T
 ag selv kaffe og kop med
•A
 lle er velkomne
•T
 ilmelding kan ske til Mette Petersen
tlf. 7559 4082 eller 408 7508

12. MARTS 2019 KL.19.30

Ide- og videnskabshistoriker
Hans Henrik Hjermitslev:

"JAKOB KNUDSEN OG
DET MODERNE"
Grundtvigianisme, realisme og darwinisme
omkring år 1900.
Under kulturkampen omkring år 1900 stod
præsten og digteren Jakob Knudsen og
mange andre frisindede grundtvigianere i
spændingsfeltet mellem kristendom og
modernitet. Jakob Knudsen og vennerne
Valdemar Brücker og Holger Begtrup tog
udfordringen op og diskuterede ivrigt den
moderne realistiske litteratur og kontroversielle fritænkere som Georg Brandes og
Charles Darwin.
Dette resulterede i en nytænkning af den
grundtvigske arv, der fik afgørende indflydelse på kristendommen i Danmark.
Foredraget afholdes på EFTERSKOLEN

D. 31. DECEMBER KL. 23.00

Gennemgang af hjertestarter og genoplivning
v/ Paramediciner Thomas Jønsson.
•M
 ødested: Forbundsskolen
•T
 ag selv kaffe og kop med
•A
 lle er velkomne
•T
 ilmelding kan ske til Mette Petersen
tlf. 7559 4082 eller 4087 5082

M I D N AT S GUDSTJENESTE

11. APRIL 2019 KL.13.30
Guidet rundtur på 1,5 time i Christiansfeld.
•M
 ødested: Søstrehuset, Nørregade 14 i Christiansfeld –
P-plads bag Nørregade 12
•M
 ax 25 pers. Vær i god tid så guiden ikke skal
vente på os
•T
 ilmelding på 2262 5470 el. 7559 4082 senest 1. april
•P
 ris: 50 kr.

Nytårsaften afholder vi igen midnatsgudstjeneste i Valgmenighedskirken.
Gudstjenesten har været rigtigt godt besøgt
gennem årene, og derfor fortsættes den
gode tradition, hvor enhver selvfølgelig er
velkommen.
Vi håber, at der også i år vil være mange,
der lægger deres vej omkring vores lille
kirke i årets sidste time.
Gudstjenesten slutter så betids, at man kan
nå at komme hjem og hilse det nye år velkommen.

Med ønsket om en Glædelig Jul
og et Godt Nytår
14. MAJ 2019 KL.?
Udflugt. Nærmere følger.
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På Valgmenighedens vegne
Axel Davidsen Jessen

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

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

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

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

Mange mange tak ...
... t il alle som var med til at gøre vores guldbryllup til en helt fantastisk oplevelse. Tak
til pynteholdene fra Vestbyen og Østbyen herhjemme og til vores børn for pynt ved
kroen, som efterfølgende blev lagt som et smukt hjerte på vores græsplæne.
Tak for alle gaver og hilsener.
Tak for nogle dejlige dage, som vi mindes med glæde.
Mary og Erik Sørensen, Østergårdsvej
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Dagsordenen til generalforsamlingen
er som følger:
• Valg af dirigent
• Valg af stemmetællere
• Formandens beretning
• Kassererens beretning
• Indkomne forslag
• Fastsættelse af kontingent
• Valg af bestyrelse.
• Valg af suppleanter.
• Valg af revisor
• Evt.
Tilmelding til middagen:
Linda Husfeldt, Tlf 24895064

Kontakt Bent Poulsen på tlf.
27122317 – oplys navn og adresse

tlf. 2040 1668, by-rasmussen.dk

Drengene og forældre er klar
med biler og trailere til at afhente
juletræer for et symbolsk beløb af
20,- kr.

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

De lokale fodbold-drenge Mikkel
Thomsen, Noah Hauschildt og Lasse
Dejgaard Poulsen afhenter juletræer lørdag/søndag d. 5.-6. januar i
Skanderup, Hjarup, Gelballe, Svanemosen, Møllevang.

Malene Rasmussen
Ejersmindevej 5, Skanderup 6640 Lunderskov

INDSAMLING

Sæt dit juletræ ud til vejen påsat en
pose med 20,- kr. lørdag morgen d.
5. januar 2018 – så vil dit træ blive
afhentet enten lørdag eller søndag.
De 20,- kr. vil gå til drengenes
fodboldoplevelser og det sociale
samvær på holdet.
På vegne af drengene fra
V.I.F. årgang 2004-2005
Mette Hauschildt – Gelballe,
Lone Thomsen – Hjarup
Bent Poulsen – Hjarup

Håber at se jer!
Med venlig hilsen
Landsbyforeningen for
Skanderup og Omegn

17

Hair & Make-up
Nyeste hårtrends

Landsbyforeningen er vært med mad
og drikke, og alle er velkomne!

T R Æ S

By Rasmussen

Torsdag d. 17. januar 2019, kl. 18.00 i
aulaen, på forbundsskolen.

JULE

Baggrund som teknikker ved Sassoon Professionel • Håndværkstradition

Generalforsamling for
Landsbyforeningen for
Skanderup
og omegn

Individualitet • Professionel rådgivning • Helhedsbetragtning af dit personlige look

I NDK AL DEL S E T I L
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Mandag

d. 04.02.
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Vinterfest
i Hjarup
LØRDAG
D. 26. JANUAR
2019
KL. 17.30
PÅ HJARUP
MEJERI
Landsbyforeningen i Hjarup inviterer til
en festlig aften og byder op til dans og
festmenu.
Traditionen tro er der også denne gang
auktion. Sponsorgaver modtages gerne.
Kontakt Frank Ibsen 20329987
Pris 250,- pr. person.
Betales ved tilmelding, 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.

Juletræstænding og
julefest i Skanderup
Af Berith Bøge, på vegne af Landsbyforeningen for Skanderup og omegn
Traditionen tro havde Landbyforeningen for
Skanderup og omegn arrangeret juletræstænding og julefest. På trods af regn og blæst
mødtes vi en god flok ved juletræet på hjørnet af Kastanie Allé og Hjarupvej, hvor Rune
Peitersen fortalte om byens nisser. Bl.a. om
nisserne på efterskolen. Børnene forsøgte at
”råbe” nisserne op, så juletræet kunne blive
tændt, men der var vist drillenisser på spil,
for lyset var ikke helt rigtigt, selv om de råbte
rigtig højt, men heldigvis hjalp det med teknisk
hjælp ☺
Bagefter gik vi hen på Forbundsskolen, hvor vi
fik æbleskiver, ris a la mande, gløgg, kaffe og
saft. Snakken var livlig blandt de voksne, og
børnene løb omkring juletræet og klatrede i
ribberne. Efter lang venten kom julemanden
endelig, og han sang og dansede med på sangene/legene omkring juletræet. Og heldigvis
havde han da også slikposer med til alle børn.

Året går nu snart på hæld og
Budstikkens redaktion siger:

MANGE TAK FOR 2018!
Juletræet blev igen
tændt i Hjarup
Af Anders Reinholdt Rasmussen,
Hjarup Sogns Landsbyforening
Juletræet i Hjarup blev igen i år tændt 1.
søndag i Advent, og traditionen tro startede vi
i Hjarup Kirke, hvorefter vi gik til Mejeriet og
tændte Jualetræet.
Appetitten var stor og efter en omgang æbleskiver og julegløgg i Kirkeladen, blev der
sunget og danset om juletræet, og julemanden
kiggede forbi med en stor slikpose til børnene.

Budstikken har haft et spændende og helt anderledes år i år. Vi har udgivet 6 blade, vi har udgivet en
historiebog om vores lokalsamfund, og vi har også
været vært ved foredrag af Søren Vester.
Vi håber, at alle vores medlemmer har haft glæde,
gavn og interesse i at læse både bladene og bogen og i at høre foredraget – mange tak for jeres
opbakning.
TAK til alle vores annoncører – uden jer, intet blad.
TAK til vores frivillige omdelere af bladet – jeres
arbejde er højt værdsat.
TAK til alle skribenter som jævnligt sender os indlæg – bliv endelig ved med det.
Budstikkens bestyrelse ønsker alle en god og glædelig Jul og et bragende godt Nytår!

Juletræet er i år doneret af Bodil på Hjarup
Byvej og blev opsat om fredagen, med julelys
og julestjerne.
Tak til Bodil på Hjarup Byvej for donation af
årets Juletræ, og tak til Ramona og Fleggaard
for slikposer til Børnene, og en tak til alle der
deltog ved Juletræstændingen, det var rigtig
hyggeligt.

Da julelyset skulle
på træet, fik Steen
mulighed for at
afprøve nyt udstyr.
Om det var
behageligt skal
være usagt.

Oplagt julegave ide!
Skanderup-Hjarup-Gelballe, vores lokalsamfund gennem tiden. Budstikkens bog om vores lokalhistorie,
udgivet oktober 2018.
BOGEN KAN KØBES FOR 100 KR.
Gratis for medlemmer – kontakt en fra
Budstikkens bestyrelse eller bestil på Budstikkens
mail: budstikken2010@gmail.com

