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• Læs om nyt fra Skanderup Hjarup Idrætsforening,
se billeder fra fastelavn og læs hvad spejderne
nu ﬁnder på!
• Kom til generalforsamlinger, familiegudstjeneste,
Gospel koncert, fugletur, ny-begynder trail løb,
IT café, landsbymarked, loppemarked,
spis-sammen og meget mere!

FEBRUAR 2016

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

RIGTIGT
LANDSBY
MARKED

TORS DAG D. 12. MA J 2016,
KL. 1 9.00
PÅ FORBUNDSSKOLEN

Mød op og giv din mening til kende.
Generalforsamlingen indeholder følgende
dagsorden:
1.
Valg af dirigent.
2.
Formandens beretning.
3.
Kassererens reviderede regnskab.
4.
Indkomne forslag.
5.
Valg af bestyrelsesmedlemmer.
6.
Valg af 2 revisorer.
7.
Eventuelt.

Af Mette Hauschildt

Markedsdag i hyggelige Gelballe.
Ryd loft og kælder, få en snak med naboen
eller andet godtfolk – og tjen en lille skilling.

Budstikken vil i år være
vært ved et glas portvin.

Den 12. marts fra kl. 11.00 – 15.00 i
centrum af Gelballe.

OBS: Budstikken har fået nyt mobilepay
nummer, nemlig 61 36 39 16.

Der vil være boder ved det gamle tømmerværksted og foran den gamle Brugs (Elsa
og Kent).
Det koster ikke noget at være med, men
du skal selv medbringe bord osv.
Alle er velkomne og ønsker du en plads, så
kontakt Mette Hauschildt mobil 2843 6168
eller mail: emnoh@profibermail.dk, senest
d. 9. marts 2016.
Eller ønsker du blot at gøre et godt køb,
så kom endelig til Gelballe City.
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Fastelavn er mit navn ...
STORT FÆLLES LOPPEMARKED
Af Bent og Liselotte Dejgaard Poulsen
Tøm loftet, kælderen, og garagen eller lad børnene sælge ud
af legetøjet, så de kan tjene lommepenge til sommerferien.
Vi arrangerer igen i år et stort
fælles loppemarken ved Hjarup
spejderhus
lørdag d. 18. juni kl. 9.30-14.00
Book en stand på 3x3 m for 20kr,
som betales på dagen. Sæt gerne
en pavillion op i tilfælde af regn.
Du står selv for at sætte din stand
op, for borde og for at passe
standen samt nedtagning.
Der er plads til 40 stande.

Vi reklamerer for loppemarke
det på de sociale medier, plakater
og løbesedler mm.
Kom og vær med – det bliver helt
sikkert super hyggeligt.
Book en stand på loppemarkedhjarup@hotmail.com – standene
uddeles efter først til mølle.
Der vil løbende komme info, når
vi nærmer os på Facebook: 'Stort
fælles loppemarked i Hjarup'
Vi ses

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

Nytårsløbet
i Hjarup

Krea-klubben er godt i gang efter juleferien. Vi
ønskede hinanden et godt nytår med en spændende madaften, hvor der blevet gået til den i
køkkenet med fisk, agerhøns og citroner i lange
baner. Der blev femtryllet en super lækker menu,
som blev nydt med god vin og gode grin.
Det næste halvårs program er netop lavet og der
er lidt for enhver smag.

D. 28. december 2015 løb den syvende udgave
af Nytårsløbet i Hjarup af staben, så vi tør godt
sige, at det nu er en tradition.

Program For Krea-Klubben – FORÅR 2016
Dato

Aktivitet

Tors. d. 25. februar

Lyskæder med
garnbolde hos Miranda

Tirs. d. 15. marts

Forårsdekorationer/
blomster hos Dorte

Tirs. d. 29. marts

Hækle opskrift event
hos Lene

Ons. d. 13. april

Spis sammen Hjarup
Landsby (Liselotte)

UGE 17 – tirs. el. ons.

Glaskursus aften
Glaskunstner

Tors. d. 19. maj

Papir collage/mosaik
hos Rikke

Ons. d. 1. juni

Cykelslanger (Rikke)
hos Liselotte

Tirs. d. 21 juni

Afslutning og hygge
hos Camilla

Vi var ca. 70 deltagere der fik en masse frisk luft
i skoven i løbe eller travesko. Og nogle af børnene havde taget cyklen. Der var meget vådt og
der var muddergaranti på den brede skovvej.
Det var bagefter rigtig
hyggeligt at ønske hinanden
godt nytår til hygge
indenfor på Mejeriet
med det sædvanlige
traktement; champagne,
kransekage,
boller og saft.

Kunne du have lyst til at være med, så er du
meget velkommen.
Kontakt Liselotte Dejgaard Poulsen
tlf. 20848955 for nærmere info.
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Vil du være med
på trail løb?

Mandagsløb
– fuldstændig som
vi plejer!

Begynderhold er netop startet og du kan nå at
være med!

Af Kirsten Rungholm
Af Kirsten Rungholm
Vi løber også hver mandag kl. 17.00 fra Mejeriet
i Hjarup. Dette er en blanding af løb i skoven,
ned omkring vådområdet (når ikke der er for
meget vand) samt løb ad vejen ned omkring
Søgaard sø.

Trail løberne har netop lige startet et nybegynderhold op, som er for helt uøvede løbere. Så er
du ikke vandt til at løbe, men vil gerne i gang, så
er chancen her nu!
Der følges et program over 12 uger, med løb 3
gange i ugen. Træningen består af skiftevis gang
og løb og der startes helt roligt op. Dette er trail,
så man behøver ikke at løbe på det kedelige asfalt og fortove. Der løbes i skoven, hvor dyrelivet
er helt tæt på, derudover undgår man at overbelaste knæ og hofter med de stød asfalten og
fortovet giver.

Vi afpasser rute, tempo og distance efter de
fremmødtes lyst og behov. Man skal helst kunne
løbe 3 km uden pause eller 5 km med et par gåpauser, for at få noget ud af disse ture.
Der er selvfølgelig ikke mødepligt, man møder
bare op de mandage man nu kan.
Bare mød op på Mejeriet eller kontakt Kirsten
Rungholm på 40 58 37 26 for yderligere oplysninger.

Træningsdagene bliver tirsdag og torsdag kl.
17.00 i Fovsletskov som ligger lidt sydvest for
Kolding og lørdag kl. 10 i Jels ved Jels Midtsø.
Kom frisk og kom væk fra sofaen. Kontakt Finn
Thomsen på tlf. 42 31 39 03, hvis du vil med.

KFUM Spejderne
i Hjarup er i gang
igen efter juleferien
Interesserede er altid velkommen til at
møde op. Børn i 0. og 1. klasse er mandage
fra 17.00 til 18.30. Børn i 2. og 3. klasse er
mandage fra 18.30 til 20.00. Børn fra 4.
klasse mødes tirsdage fra 19.00 til 21.00. Vi
mødes i Hjarup spejdercenter. Vi tager på
fælles gruppelejr 29/1 til 31/1.
Håber vi ses Nina, gruppeleder
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Nyt fra
Kirkeladen i Hjarup

IT Café

SPIS
SAMMEN
AFTEN

•
•

•

I HJARUP MEJERI

Har du en computer eller en tablet
du gerne vil blive bedre til at bruge
Har du ingen computer eller
tablet, men kunne godt tænke
dig at prøve en.
Har du måske et cmputerproblem,
der driller dig?

Lars Jensen og Niels Buhl fra IT og ældre i
Kolding Kommune vil være til stede 4 onsdage og prøve at hjælpe.

Krea-klubben og Hjarup Landsbyforening
inviterer til spis sammen aften på Hjarup
mejeri.

Vi starter

onsdag d. 3. februar
kl. 9.00-10.00

Så sæt kryds i kalenderen
onsdag d. 13. april kl. 18.00
Menuen er kreative hotdog og dessert/kage
til kaffen.

De øvrige mødedatoer datoer er alle onsdage fra 9.00 til 10.00. Det er d. 2. marts,
d. 13. april og d. 4. maj.

Prisen er 65 kr. for voksne og 35 kr. for børn.
Det vil være gratis at deltage. IT Cafeen vil
foregå i et samarbejde mellem Kirkeladen
og IT-underviserne fra Kolding Kommune.
Er du interesseret, så sæt et X i din kalender
allerede nu.

Betalingen sker på aftenen.
Tilmelding på sms med navn og antal
deltagere til Liselotte Dejgaard Poulsen
tlf. 2084 8955.
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Hjarup Sogns
Landsbyforening
Der indkaldes til

GENERALFORSAMLING
for Hjarup Sogns Landsbyforening
torsdag den 28. april 2016
kl. 19.00 på Hjarup Mejeri

Dagsorden

C

O

I

F

F

U

R

1. Velkomst ved formand
2. Valg af dirigent, stemmetællere samt
referent
3. Formandens beretning
4. Fremlæggelse af regnskab for Landsbyforeningen
5. Fastsættelse af kontingent 2016/2017
6. Mejeriet – beretning og fremlæggelse
af regnskab
7. Indkomne forslag (sendes til
Steen Matschke senest 18. april på
mail: steenmatschke@gmail.com)
8. Valg til bestyrelsen – 2 medlemmer og
mindst 2 suppleanter
9. Valg af revisor
10. Eventuelt

E

Velkommen i min
frisørsalon i Ødis

Efter generalforsamlingen serveres der
kaffe og kringle.
Vi håber på at se rigtig mange af jer.

Å B N I N G S T I D E R

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

På gensyn.

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

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

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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Gospel i Hjarup kirke
med-sange, hvor alle får mulighed for at synge
med.
Der vil også være mulighed for at skrive bønner, tænde lys og fejre nadver.

Af Jens Henrik Kristiansen
Hjarup kirke giver genlyd af lækre gospeltoner,
når Vamdrup kirkes gospelkor og band besøger
Hjarup og medvirker i gudstjenesten søndag
aften den 13. marts

Der venter os en glad og stemningsfyldt aften i
Hjarup kirke søndag den 13. marts kl. 19.00!

Gospelkoret, der ledes af organist Maren Frost
Nielsen, synger glad uptempo gospel, stemningsfulde ballader og der vil også være syng-

Hjarup Menighedsråd

Højdepunkter i året der gik i
Skanderup Hjarup Idrætsforening
Vi har besøgt springgrav og kunstgræs og deltaget i mange forskellige mesterskaber.

Af Connie Navne, på vegne af bestyrelsen
Skanderup Hjarup Idrætsforening er en forening
i fremgang! Vi har ikke haft så mange medlemmer tidligere, som i det forgangne år, næsten
300!

Vi inviterede til SHIF-cup under Sportsfesten hvor
vores egne næsten 100 fodboldspillere arrangerede stævne for udefrakommende klubber, som
gjorde deres indtog på sportspladsen. Der blev
afviklet kampe på alle årgange og i alt deltog 32
hold.

Vi er blevet en del af den nye skolereform, gymnastik trænere har deltaget i idrætstimer i alle
klasser.

Vores mange medlemmer og engagerede og
målrettede frivillige hjælpere på alle niveauer
som bidrager til fællesskabet, er den direkte
årsag til at det kan lykkes!

Vi har i år en helt ny sportsgren på programmet,
Unicykling hvis deltagere stormer frem på et
hjul!
Vi har aldrig været tættere på en hal, budgetter er lagt og det er snart muligt for lokale at
bidrage.

Vi glæder os til at se
jer alle igen til næste år!
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Fælles familiegudstjeneste i Hjarup Kirke

Spejderne
Af Uve Frank-Jessen

2. påskedag
d. 28. marts kl 10.30

Sidste weekend i Januar 2016 var alle spejderne
i Hjarup inviteret til Gruppeweekend på Lurendal lejren. Temaet for åres gruppeweekend var
”Kinesisk Nytår”, underforstået at det nye år er
”Abens” år.

Gudstjenesten bliver
festlig og i børnehøjde.

Trop, Senior, og Ulve mødte ind fredag aften,
hvor der fra start var rigtig god stemning. Det er
som om, når de unge mennesker får den grønne
uniform på, så sker der et og/eller andet.

Efter gudstjenesten er
der frokost i Kirke-

Der blev afholdt lejrbål med sketch, råb, lege
og sange. Ulvene blev sendt i seng og Trop og
Senior spejderne skulle på natløb.

laden og æggejagt for
børnene. Alle aldre er

Som noget nyt i år har vi prøvet at alliere os
med 2 senior spejdere fra Vamdrup gruppe der
havde arrangeret løbet. Temaet for natløbet var
”Hunger games”. Et super godt tilrettelagt løb,
hvor de unge og ”gamle unge” ( ja sådan nogen
som mig), blev helt høje og engagerede. Et løb,
hvor man i mørket på en afgrænset bane skulle
stjæle knæklys fra hinanden. De første 20 minutter kunne man købe ekstra liv ved at løse en
opgave, hvorefter de næste 20 var man død hvis
man mistede sit lys. Et super godt løb, og kæmpe
tak til spejderne fra Vamdrup Gruppe.
Vi sluttede aftenen af med lidt at spise, inden
der blev sagt godnat.

velkomne! Tag gerne
din nabo med!

Arr: Farveladen og
Vamdrup og Hjarup
kirker

Lørdag morgen ankom Bæverne og vores planlagte aktiviteter kunne begynde.
Der blev lavet mange ﬂotte ting, små trommer,
hatte, mv. men det gennemgående var, at der
skulle laves drager. Super ﬂotte farverige drager
med mange forskellige udformninger. En med
lang hale, en med stor maske, en kort en lang,
en med store tænder, ja det var kun fantasien
der satte grænser. Der blev lavet aber i træ, konstrueret med snore til styring, og der blev lavet
musik instrumenter til at lave larm og rytmer,
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e på Lurendal
Tak til de frivillige der hjalp med rengøringen,
det gør bare at man lige kan få det sidste til at
hænge sammen.
Der var afslutning med ﬂagnedtagning som det
sidste inden hjemkørsel.

fordi til nytår i Kina skal der være larm, for at
skræmme de onde ånder væk. Tro mig det kommer vi til.
Efter en lang Lørdag med mange konstruktive
opgaver, blev alting forløst lørdag aften efter
aftensmaden. De forskellige grupper blev præsenteret og fremførte hver deres dragedans, og
der blev lavet lyd til af Senior og Trop med deres
hjemmelavede instrumenter.

Tak for en super fed, dejlig, lærerig, og givende
lejr. Tak for lån af jeres børn, og tak til alle ledere og hjælpere der gør et kæmpe stykke frivilligt
arbejde. Sammen rykker vi verden med vilje.

Super ﬂot opstart på lørdag aften da vi alle sad
forventningsfulde i en rundkreds med lyset slukket på nær stearinlys i lanterner, der stod hele
vejen rundt i lokalet, hvorefter Bæverne fremførte deres ﬂotte dragedans, med en laaaaang
drage med uhyggeligt hoved på. Mange ﬂotte
danse blev præsenteret med en blanding af
sketch og sang.
Lørdag aften kom Preben forbi (ingen gruppeweekend på Lurendal uden ham), hvor det
traditionsrige natløb var arrangeret for alle, med
lys, kabler, spande.
Alt i alt en kanon lørdag hvor trætheden meldte
sig til sidst.
Ingen lejr uden en madmor, og hele dagen igennem er maden blevet tilberedt og serveret af
fantastiske Karen Marie Friis og hendes hjælpere, og som altid er der bare helt styr på alting.
Tak Karen Marie.
Søndag morgen var der ikke så meget liv, men
alle kom dog ud af soveposerne og fik pakket
deres ting sammen og lagt udenfor så der kunne
blive gjort rent indenfor inden afhentning.
Formiddagens aktivitet var et løb der var arrangeret af til dels senior spejdere men også en
leder. En super hyggelig måde at afslutte lejren på med alle spejderne blandet på tværs af
aldersgrupper. Jeg nyder at se hvordan de store
hjælper og tager sig af de små.
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Nytårsridetur for islæn
Af Helle Nygaard-Lund

I år blev Nytårsrideturen for islænderryttere i
Fovslet Skov afholdt for 5. gang. Alle ryttere er
medlem af islænderklubben Gandur, som ligger i
Børkop. Pga. af en fæl kombi af kulde og hæftig
blæst lige efter nytår, blev årets nytårstur for
islændere ﬂyttet til d. 17. januar – en skøn dag
med sol og stille vejr. Normalt starter turen med
et glas bobler på gårdspladsen i Hjarup Gl. Skole,
men i år inspirerede temperaturen til, at det
skulle være Glühwein. Efter et glas til hvert ben,
red vi 19 ryttere afsted mod Fovslet Skov.
Det var glat med is og en anelse sne på skovvejene og hestene gik med mordax (pigsko) for
ikke at rutsche. Vi red i samlet folk og tempoet
foregik skridt og frisk tølt gennem den skønne
vinterskov.
Efter en times ridt gjorde vi holdt for at få varmen. Min mand Ole og et fast team kørte den
vante rutine med servering af suppe og varme
drikke og selvfølgelig lidt hesteguf til de firbenede – herligt :-)

Derefter gik rideturen tilbage til Hjarup, hvor
hestene blev sat i trailerne og folk kunne køre
hjem inden det blev mørkt.
Tak til alle naboer for lån af gårdspladser mv. til
trailerparkering. Hvis der skulle være faldet frugt
(læs: tabt en hestepære) et sted, som vi ikke fik
samlet op, så sig lige til – så råder vi bod :-)

nderryttere
OM ISLÆNDERHESTEN
• De islandske heste stammer fra de heste,
som vikingerne bragte med sig, da de
bosatte sig på Island.
• Alvsmålet for en islænder er: Brugshest,
hvor den største vægt lægges på gode
rideegenskaber. Den skal være modig og
selvstændig, fremadsøgende og samarbejdsvillig. Den skal frem for alt have et
godt sind.
• Nogle islændere har 4 gangarter andre
5: skridt, trav, galop, tølt og evt. pas.
• Tølt er en behageligt tur-gangart – det
er som at ﬂyve i lave højde ...

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.

T U R TA L
• Den yngste deltager på turen var Louise
på 20 år og den ældste var Yrsa på 74 år.
• Kønsfordelingen var 4 mænd og
15 kvinder.
• Hestenes alder var fra 5 til 23 år.

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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HIV SIDERNE UD OG HÆNG PÅ KØLESKABET

Hold dig opdateret med Budstikken fra
Uge 10
Mandag d. 07.03.

Noter
Kl. 17.00 Løbetur med Hjarup Runners
Kl. 19.30 Generalforsamling Forbundsvandværket

Tirsdag d. 08.03.
Onsdag d. 09.03.
Torsdag d. 10.03.

Kl. 18.30 HB7

Fredag d. 11.03.

Kl. 16.00 Farveladen

Lørdag d. 12.03.

Kl. 11.00-15.00 landsbymarked i Gelballe

Søndag d. 13.03.

Kl. 19.00 Gospel koncert i Hjarup Kirke

Uge 11

Noter

Mandag d. 14.03.

Kl. 17.00 Løbetur med Hjarup Runners

Tirsdag d. 15.03.

Krea-klubben laver blomsterdekorationer hos Dorte

Onsdag d. 16.03.
Torsdag d. 17.03.
Fredag d. 18.03.

Kl. 16.00 Farveladen

Lørdag d. 19.03.
Søndag d. 20.03.

Uge 12
Mandag d. 21.03.

Noter
Kl. 17.00 Løbetur med Hjarup Runners

Tirsdag d. 22.03.
Onsdag d. 23.03.
Torsdag d. 24.03.

Skærtorsdag

Fredag d. 25.03.

Langfredag

Lørdag d. 26.03.
Søndag d. 27.03.

Påskedag

Uge 13
Mandag d. 28.03.

Tirsdag d. 29.03.

Noter
2. påskedag.
Kl. 10.30 Fælles familiegudstjeneste i Hjarup kirke med efterfølgende frokost i
Kirkeladen.
Kl. 17.00 Løbetur med Hjarup Runners
Krea-kubben hækler hos Lene

Onsdag d. 30.03.
Torsdag d. 31.03.
Fredag d. 01.04.

Kl. 16.00 Farveladen

Lørdag d. 02.04.
Søndag d. 03.04.

Uge 14
Mandag d. 04.04.

Noter
Kl. 17.00 Løbetur med Hjarup Runners

Tirsdag d. 05.04.
Onsdag d. 06.04.
Torsdag d. 07.04.

Kl. 18.30 HB7

Fredag d. 08.04.

Kl. 16.00 Farveladen

Lørdag d. 09.04.
Søndag d. 10.04.
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Onsdag d. 13.04.

Kl. 09.00 IT Cafe i Kirkeladen i Hjarup
Kl. 18.00 spis sammen - Krea-klubben laver maden

Torsdag d. 14.04.
Fredag d. 15.04.

Kl. 16.00 Farveladen

Lørdag d. 16.04.

kl. 10.00 Fuglekasse og stitur i vådområdet,
afgang fra Søslette, Søbjergvej 11

Søndag d. 17.04.

Uge 16
Mandag d. 18.04.

Noter
Kl. 17.00 Løbetur med Hjarup Runners

Tirsdag d. 19.04.
Onsdag d. 20.04.

Budstikken har deadline i dag!

Torsdag d. 21.04.

Kl. 18.30 HB7

Fredag d. 22.04.

St. bededag

Lørdag d. 23.04.
Søndag d. 24.04.

Uge 17
Mandag d. 25.04.

Noter
Kl. 17.00 Løbetur med Hjarup Runners

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

Kl. 19.00 generalforsamling i Hjarup sogns landsbyforening på Mejeriet

Fredag d. 29.04.

Kl. 16.00 Farveladen

tlf. 2040 1668, by-rasmussen.dk

Tirsdag d. 12.04.

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

Noter
Kl. 17.00 Løbetur med Hjarup Runners

Baggrund som teknikker ved Sassoon Professionel • Håndværkstradition

Mandag d. 11.04.

Malene Rasmussen
Ejersmindevej 5, Skanderup 6640 Lunderskov

Uge 15

Individualitet • Professionel rådgivning • Helhedsbetragtning af dit personlige look

7. marts til 15. maj 2016

Lørdag d. 30.04.
Søndag d. 01.05.

Uge 18
Mandag d. 02.05.

Noter
Kl. 17.00 Løbetur med Hjarup Runners

Onsdag d. 04.05.

Kl. 9.00 IT cafe i Kirkeladen i Hjarup

Torsdag d. 05.05.

Kristi Himmelfartsdag

Lørdag d. 07.05.
Søndag d. 08.05.

Uge 18
Mandag d. 09.05.

Noter
Kl. 17.00 Løbetur med Hjarup Runners

Tirsdag d. 10.05.
Onsdag d. 11.05.
Torsdag d. 12.05.
Fredag d. 13.05.

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

Lørdag d. 14.05.
Søndag d. 15.05.
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By Rasmussen

Fredag d. 06.05.

Hair & Make-up
Nyeste hårtrends

Tirsdag d. 03.05.

Fastelavnsfest i legestuen
Af Dortes Dagpleje og Liselottes Dagpleje

I hver vores dagpleje arbejder vi med de pædagogiske læreplaner. Et af læreplanstemaerne er
”Kulturelle udtryksformer og værdier”. Med udgangspunkt i temaet ønsker vi at give børnene
kendskab til de danske traditioner og værdier og
give børnene mulighed for af skabe og undres,
udfordres og udvikles gennem brug af mange
forskellige materialer, sang og musik samt former og farver.

Så gik det løs. Den store trækølle gik fra hånd
til hånd og det ene slag på tønden blev aﬂøst af
det andet. Men det var en meget sejlivet tønde,
og det var hårdt arbejde, så vi måtte hjælpe den
lidt på vej til brud. Og pludselig lå der små æsker
rosiner og smarties på gulvet. HOV blev der sagt
og forsigtig gik børnene hen og tog for sig, som
om de lige skulle have tilladelse til at det var ok
– sjovt at se.

Derfor er det oplagt, for selv de yngste børn, at
forberede og holde en fastelavnsfest.
I ugen op til fastelavn har vi dekoreret fastelavnsris, malet på fastelavnsmasker, bagt fastelavnsboller, dekoreret fastelavnstønden og ikke
mindst øvet på fastelavnssangene.

Og så var der ellers helt ro i dyreparken, mens de
små og meget velfortjente godter blev nydt med
velbehag.

Torsdag d. 11. februar blev legestuen forvandlet til den helt store dyrepark. Vi fik besøg af
3 tigre, 1 kanin, 1 elefant, 1 Peter Plys bjørn, 1
løve, 1 mariehøne og dyrepasseren var en lille
trold. Det var nogle stolte børn der trådte ind af
døren i deres fine udklædninger.
Vi hyggede os med fastelavnssange og fastelavnsboller der var pyntet med glasur og krymmel i ﬂotte farver. Sikken et hit. Der blev ikke
levnet mange krummer.
Fastelavnstønden af pap var ﬂot dekoreret med
maling af Dortes dagplejebørn og de så spændt
til mens den blev hængt op og gjort klar.
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Hvad sker der i Hjarup Vådområde?
Af Gerda Petersen, på stiudvalgets vegne
Så står foråret for døren og ”alting foldes ud”!
Man ser det i haven, og når man bevæger sig ud
i naturen. Mange planter har allerede sat skud
og vist, at lysere tider er på vej.
Det gælder også livet på Sporet i Vådområdet!
- Efter en våd vinter, hvor vandet har oversvømmet store områder og vist et rigt fugleliv, er
området så småt ved at finde sit naturlige leje.
Så bliver der tid til ”forårsrengøringen” , som
allerede har været i gang et stykke tid.
Vi har fået et længe næret ønske om en fugletavle ved Søgård Sø opfyldt med hjælp fra
Friluftsrådet, der har sponsoreret 75% af udgifterne. Vi allierede os med Helle fra Lund&Mus
Grafisk Tegnestue i byen og fik udarbejdet en
tavle over de fugle , man kan se i Vådområdet,
og det er efterhånden ikke så få! Tavlen er sat
op ved fugletårnet ved søen og er bestemt et
besøg værd.
Der er også efter originale opskrifter ved at blive
bygget en ynglekasse til isfuglene og som sættes
op ved bækken. Området er kendt for at have
isfuglene som faste beboere, så nu må vi vente
og se om den tages i brug!
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Der er steder, der skal beskæres, så det er fremkommeligt - tråd på ”Langebro” der skal udskiftes og laves fuglekasser, som erstatning for de
gamle. Alt sammen noget stiudvalget tager sig
af.
Lørdag den 16. april kl. 10.00 indbyder vi
til en fuglekasse- og stitur i vådområdet med
afgang fra Søslette ( Søbjergvej 11). Turen er lagt
en lørdag formiddag for også at give børnene
mulighed for en oplevelse i naturen.
Denne gang går turen gennem et endnu ikke
fastlagt område og tilbage til Søslette, hvor Hans
og Martinus står klar med træ, søm og hammer, så der kan komme rigtig mange kasser op i
omegnen.
Hans og Laue har altid noget spændende at vise
– ikke mindst til børnene, der på turen sidste år
fik lov til gennem uglegylp at se, hvad uglerne
lever af. Der bliver også mulighed for en tur til
fugletårnet for at se den nye fugletavle.
Vi håber på at rigtig mange vil komme foråret i
møde på denne måde.

Kulørte lamper og live musik
Af Bodil Høeg
Der var lagt op til nogle hyggelige timer med
munter stemning, da landsbyforeningen i Hjarup
inviterede til Vinterfest.
De 60 glade og festklare deltagere skabte hurtigt en rigtig god stemning. Der blev serveret
lækkert mad og baren bugnede med et stort udvalg i drikkevarer. De 2 bartendere, Mie og Hans
Henrik Kunak havde en travl aften i baren med
at kreere drinks og lange øl og vin over baren.
Mange tak for jeres kæmpe indsats.
Der blev afholdt auktion, hvor indtægterne går
i Landbykassen til gavn for alle i Hjarup. Der var
særdeles fine præmier, fra bl.a. Bygma, Taste It,
Nicolai Biograf og Café, Kolding Fjord Hotel, Pia
Eriksen med Kranio-sakral behandling, Hjarup
Hestefarm og MultiService i Skanderup. 1000
tak for de mange fine præmier og tak for alle
budene, som gjorde auktionen underholdende
og indbringende.
Bandet Lonely Woolf spillede op til dans, og lokale musikere krydrede aftenen med sangindslag
og mundharmonika.
Vinterfesten var et nyt initiativ fra Landsbyforeningen og en alternativ indtægtskilde til det
traditionelle bankospil. Vi betegner festen som
en succes, og er klar til at gentage festlighederne
til næste år.

5. klasse hentede
juletræer

Trailerne blev hurtigt fyldt op med træer af de
unge mennesker og der blev digtet et råb, som
lystigt lød i byerne, for at få lidt ekstra træer med
på vognen.

Af Bent Poulsen

På vegne af 5. klasse siger
vi mange tak for
donationen på
knap 1.600kr.
Vi håber på
endnu ﬂere
træer til næste år.

Lørdag d. 9. januar trak eleverne fra 5. klasse i arbejdstøjet. De skulle nemlig ud at samle juletræer
for at tjene penge til klassekassen. Med far eller
mor bag rettet blev der uddelt ruter i Gelballe,
Skanderup, Hjarup, Vamdrup og Lunderskov.
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Fastelavn i Hjarup
Af Bodil Høeg
Inde i varmen igen blev der nydt lune fastelavnsboller, kaffe, sodvand og slik.

Igen i år var der besøg af mærkværdige væsner
og folk til fastelavn i Hjarup. Efter endt fastelavnsgudstjeneste kunne Mc Donalds pommes
fritter, olie sheiker, engle, rockstjerner og prinsesser slå katten af tønden på Mejeriet. Tønderne var noget genstridige, så der måtte slås
mange slag, før slikket væltede ud af tønderne.

Landsbyforeningen havde i samarbejde med
kirken og Spejderne arrangeret fastelavnsfest for
byens børn.

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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Generalforsamling for Hjarup Spejdercenter og KFUM spejderne i Hjarup
valg, og nogle ekstra.. Det er det, som jeg føler
det, der altid er det springende punkt. Men jeg
havde helt ro i sindet, der var nogen foreslået til
alle poster.
Efter at have sunget en sang til indledning, førte
Johan Helms, der var valgt til ordstyrer, os igennem aftenens punkter. Alle der blev forslået til
bestyrelsen blev valgt, og regnskaberne for både
Hjarup Spejdercenter og for KFUM spejderne
blev godkendt.
Efter den formelle del sluttede vi af med en
sang, og efterfølgende kaffe/the og lækker
lagkage.
Tak for kage Lone Nygård.

Af Uve Frank-Jessen
Onsdag d. 24/02 2016 blev der afholdt Generalforsamling i Hjarup Spejdercenter for Hjarup
spejdercenter og KFUM spejderne i Hjarup.
Jeg havde været spændt på længe hvordan det
skulle forløbe.
Lene Tonnesen som har siddet på formandsposten i 8 år har i efteråret 2015 valgt at stoppe på
posten som formand i efteråret 2015, og derfor
havde jeg været konstituerende formand for
både spejdercentret og for KFUM spejderne.
Man er altid spændt på hvor mange der vil
komme, men fremmødet var faktisk rigtig ﬂot.
Der var en blanding af forældre ledere og frivillige, og bestyrelsen, og der ca. 20 fremmødte.
Det havde lykkedes mig inden generalforsamlingen af finde repræsentanter til både grupperådet såvel som til husets bestyrelse inden start
som erstatning for dem der ikke ønskede gen-

Jeg vil gerne takke for den ﬂotte opbakning til
alle fremmødte og hermed give en speciel tak til
Lene Tonnesen som har siddet 8 år på formandsposten.

Nye bestyrelse i Landsbyforeningen
for Skanderup og omegn
Hermed den nye bestyrelse i Landsbyforeningen for
Skanderup og omegn.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rune Peitersen – Referent
Berit Sundal Bøge
Jakob Christiansen – Kasserer
Lisbeth Malmvig
Linda Husfeldt Johansen – Formand
Karina Tønder
Peter Kjær
Jesper Clausen – Næstformand
Søren Lauersen

Valg af suppleanter:
• Karen Pedersen, nyvalgt
• Laust Bøgesvang, blev genvalgt
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Mejeriet gennemgår
i disse dage
en forvandling!
Af Kirsten Rungholm
Gode kræfter arbejder i højtryk på at
give Mejeriet en tiltrængt ansigtsløftning.
Det bliver spændende at se resultatet!

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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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

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

PLC-programmer
■

Styringer

■ Robotter

INPRINT i Kolding trykker
Budstikken
tlf.nr.: 7550 3131
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En lille bøn fra
ryttere til cyklister
og mountainbikere

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

VAMDRUP SPECIALOPTIK

En cykel er næsten lydløs. Derfor opdager
hest og rytter ofte først, at der kommer en
cykel, når den er meget tæt på og det kan
overraske og skræmme hesten.
Du kan hjælpe os ryttere ved at kalde på
fra god afstand eller evt. bruge ringklokken – vi ses derude i naturen :-)

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

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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Konﬁrmationer 2016
(elever fra Forbundsskolen)
Mange TAK til Lene Tonnesen som har påtaget sig at lave denne konfirmationsliste.
Søndag d. 1. maj kl. 10.30
Hjarup Kirke
• Mathias Skov Frederichsen
Østergårdsvej 9A, Hjarup, 6580 Vamdrup
• Mathias Hjorth-Hansen
Østergårdsvej 17 C, Hjarup, 6580 Vamdrup
• Jens Jørn Hedegård-Hansen
Hjarup Byvej 29, Hjarup, 6580 Vamdrup
• Lukas Buhl Clausen
Vranderupvej 206, 6640 Lunderskov
• Christian Uldall Nissen
Fløjbjergvej 50, 6580 Vamdrup
• Jesper Christensen
Svanemosevej 5, 6580 Vamdrup
• Kevin Holbæk Pedersen
Koldingvej 11, 6580 Vamdrup
• Jannis Akkus Pedersen
Lerbjergvej 8, 6000 Kolding
• Katrine Kynde Pagaard
Askelunden 4 st. tv, 6580 Vamdrup
• Michella Solveig Simson
Rugvang 8, 6640 Lunderskov
• Mathilde Margrethe Frank-Jessen
Gelballevej 74, Gelballe, 65640 Lunderskov
• Noa Jensen
Snebærvej 2, 6000 Kolding

St. Bededag, fredag d. 22. april kl. 9.30
Seest Kirke
• Kathrine Wøjcik Henriksen
Lørdag d. 23. april kl. 9.00
Simon Peters Kirke, Kolding
• Anders Thorsen
• Anne-Sofie Clausen, Skanderup
Søndag d. 24. april kl. 10.00
Skanderup Kirke, Lunderskov
• Mathilde Staal Buhl
Nyskovvej 25, 6580 Vamdrup
• Daniel Lillebæk Hansen
Vamdrupvej 39, Drenderup, 6580 Vamdrup
• Emma Høyer Hauschildt,
Gelballevej 65, 6640 Lunderskov
• Anne-Beth Christensen Horn
Sortebjergvej 2A, Dollerup, 6640 Lunderskov
• Simon Krongaard
Enghaven 11 Skanderup, 6640 Lunderskov
•
•
•

Rasmus Bergholz Lauritsen
Kirkevejen 24, 6640 Lunderskov
Sara Højer Sørensen
Egeskovvej 8, Skanderup, 6640 Lunderskov
Signe Straarup Tersbøl
Gelballevej 102, 6640 Lunderskov

Søndag d. 1. maj kl. 10.00
Skanderup Kirke
• Benjamin Ellerkamp
Nagbøl Kirkevej 10, 6640 Lunderskov
• Rebecca Petersen Tonnesen
Klebækvej 23, 6640 Lunderskov
• Jakob Ross
Hylkedalsvej 141, 6640 Lunderskov

Lørdag d. 30. april kl. 10.30
Kolding Valgmenighed, Industriel 12,
6000 Kolding
• Maja Nygård Madsen
Skanderup
• Jonas Kjeld
Hjarup

Kr. Himmelfartsdag d. 5. maj kl. 10.00
Skanderup Valgmenighedskirke
• Jakob Schelde
Koldingvej 41, 6640 Lunderskov
• Johannes Topper Nymark Melsen
Koldingvej 55, 6640 Lunderskov
• Nanna Fogtmann
Gl. Landevej 14, 6640 Lunderskov
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Toften 5
Hjarup . 6580 Vamdrup
Tlf. 7559 4284 . Biltlf. 4021 4284

HOLD DIG ORIENTERET PÅ:
· hjarup.dk ·skanderup.infoland.dk · shifsport.dk ·
· vamdrup.dk · vamdrup-netavis.dk ·
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Fastelavn i
Af: Peter Kjær
Brædder og splinterne sprang til alle sider da der
blev slået katten af tønden til Skanderups årlige
fastelavsfest på Forbundsskolen. Børnene var,
som vi plejer delt op i tre grupper; børnehave –
0-klasse, 1 - 3-klasse og fra 4-klasse og opefter.
Tønderne blev ret hurtigt banket ned af de to
store grupper og vi må nok til næste år overveje
vintønder el.lign.

Gruppen 1 – 3-klasse blev kattekongen Magnus.
Kattedronning blev Smilla og bedst udklædte
blev den ﬂotte Postkasse med Christoffer indeni.
Og endelig gruppen 4-klasse og opefter blev
Jens kattekonge, Philip blev kattedronning og
den smukke unge dame alias Magnus som bedst
udklædte for denne gruppe,
Alt i alt en dejlig eftermiddag sammen med ca.
70 børn og et tilsvarende antal familiemedlemmer ved kaffebordene.

Der var mange ﬂotte udklædninger, som kunne
beundres af forældre, bedsteforældre m.m. sammen med kaffe og kage.

Tak til de frivillige som må have bagt nogle fantastiske kager, for de var hurtigt væk.

Der blev naturligvis også kåret kattedronninger,
kattekonger og bedste udklædninger.
For gruppen Bhv. – 0-klasse blev kattekongen
Hjalte fra 0-klasse, kattedronning blev Jacob
også fra 0-klasse og bedst udklædte blev Marie
som var en smuk sommerfugl.
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Skanderup

Lokalblad for Skanderup-Hjarup-Gelballe
Bestyrelsen:
Formand: Kirsten Rungholm, Hjarup Byvej 9, tlf. 7559 4059
Omdeling: Alice Stub, Hjarup Byvej 5, tlf. 2971 5852
Korrektur og renskrivning: Inge Friis, Hjarupgårdsvej 4B, tlf. 7559 4010
Kasserer: Bodil Høeg, Hjarupgårdsvej 5, tlf. 7559 4770
Korrektur og renskrivning: Ruth Lassen Jessen, Kastanie Allé 47, tlf. 7559 4089
Har du ikke fået Budstikken? Ring straks til Alice Stub på tlf. 2971 5852 (eller en anden i
bestyrelsen) så det kan blive bragt i orden hurtigst muligt. Bladet kan også læses på hjarup.dk og skanderup.infoland.dk
Mail-adresse. Indlæg, billeder, artikler og datoer for arrangementer til kalenderen kan
sendes på mail: budstikken2010@gmail.com
Medlemskab – Det koster kun kr. 100,- at være medlem af Budstikken, og bladet eksisterer kun i kraft af lokal opbakning. Medlemskab kan tegnes ved at indbetale kr. 100,- på
en af følgende konti:
• Konto 1551 60001995 – Danske Bank
• 7040 1532364 – Sydbank
• 61 36 39 16 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: 20. april, 23. juni
Generalforsamling: 12. maj 2016, kl. 19.00 på Forbundsskolen

5. klasse havde
travlt med at
hente brugte
juletræer.

