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• Ny sæson i SHIF,
Farveladen, Onsdagsklubben, Spejderne
og Kreaklubben
• Dagplejerne nyder
høsttiden
• Goddag og farvel i
børnehaven på Enghøj
• Høsttema i Trekløveren

M E N I G H E D SR Å D SVA LG ET 2016

Præg
kirkelivet

Aften med
Vestre
Jazzværk

Af Nikolaj Hansen
Nu har du igen muligheden for at præge livet i
din lokale kirke. I efteråret 2016 er der nemlig
valg til alle landets menighedsråd. Tirsdag den
13. september afholdes der derfor orienteringsog opstillingsmøde klokken 19.00 i Kirkeladen
i Hjarup. Her vil det nuværende råd orientere
om aktiviteter i den seneste valgperiode og om
hvilke initiativer, der allerede er sat i søen til den
kommende valgperiode. Herefter vil der blive
afholdt opstillingsmøde, hvor kandidaterne vil
præsentere sig og opstillingslister vil blive udarbejdet.

Af Hans Rømer
Det, der i 1989, begyndte som en øveaften
med publikum på, udviklede sig hurtigt
til en tradition: En jazzaften arrangeret af
Hjarup Landsbyforening med Vestre Jazzværk på Hjarup Mejeri hvert andet år.
Når det sker for 15. gang, er der dog en
lille ændring. Det bliver ikke den sidste
tirsdag i marts, som det plejer at være,
men tirsdag den 21. februar 2017 kl. 19.3022.00. Så allerede nu er det en god ide at
sætte kryds i kalenderen, hvis man vil med.

Menighedsrådet i Hjarup består af 5 medlemmer
samt 2 suppleanter. Fra det nuværende menighedsråd modtager Peter Jørgensen, Svanemosevej, og Nikolaj Hansen, Hjarup Byvej genvalg.
Vi glæder os til at se dig/jer til en aften, hvor der
vil være mulighed for at præge det fremtidige
kirkeliv i og omkring Hjarup Sogn.

En arbejdsgruppe er i gang med planlægningen, og den har besluttet, at der denne
gang skal serveres tre snitter før koncerten, som inklusive entre koster 175 kroner.
Drikkevarer kan købes til moderate priser.
Der vil blive udbudt 125 billetter til salg.

Skulle du have spørgsmål inden mødet, eller lyst
til at stille op til menighedsrådet, er du velkommen til at kontakte formand Gerrit Kolk på 2169
9272 eller Nikolaj Hansen på 3017 9978.

Landsbyforeningens arbejdsgruppe er:
Mary og Erik Sørensen, Karen og Johan
Helms, Birgit Jørgensen og Olav Kjeldsen,
Ellen og Carsten Navne, Bodil og Hans
Rømer, John Rasmussen, Anna Brink, og
Andrea Pedersen.

Vel mødt!!!

I næste udgave af Budstikken vil det blive
det oplyst, hvor og hvordan billetterne kan
købes.
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YOGA – FOR ALLE
Nu kommer belønningen for en smule forpustethed og sved på panden – afslapning på måtten
liggende under tæppet. Hver eneste kropsdel
afslappes. Musikken høres lavt men overdøves
ofte af en højlydt snorken fra mørket.

Af Susanne Thode Østergård
Stearinlysene midt på gulvet giver et dejligt
varmt skær ud i gymnastiksalen, hvor vi lidt efter
lidt drysser ind. Til stille musik rulles yogamåtterne ud og det medbragte tæppe findes frem. For
et kvarter siden sad jeg hjemme og tænkte ”Jeg
gider faktisk ikke nogen steder hen i aften”.
Ugens travlhed sidder tungt i kroppen.

Da jeg går hjem summer kroppen behageligt,
tungheden i musklerne er væk og jeg glæder
mig til næste uges yoga.

Lise Morsø guider os stille og roligt i gang med
udspændingsøvleser og vi mærker allerede kroppen samarbejde. Ved styrkeøvelser blandet med
ballancestillinger knager det behageligt i led og
muskler, men vi skal kun gøre, hvad kroppen vil –
ikke tvinge.

Måske vi ses i kommende sæson.
PS: Bivirkninger som bedre søvn, smidighed og
velvære kan forekomme ☺
Se hele SHIF's program på side 24-25

Laust Bøgesvang
V O G N M A N D
Kastanie allé 43 · Skanderup · 6640 Lunderskov
Tlf. 7559 4088 · Mobil: 4050 8088
laustbogesvang@yahoo.com
bogesvangkrantransport.com
ØSTERGADE 11 • 6580 VAMDRUP • 75 58 10 28
www.tonnesen-herretoj.dk

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

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

Østergade 5 · 6580 Vamdrup
Tlf.: 75581016 · www.no1women.dk
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Outdoorstrategi
– Oplevelse og udfoldelse i det fri
Indhold:
Strategiteksten og to-årige handleplaner.

Af Birgit Jørgensen
I By- og Udviklingsforvaltningen i Kolding Kommune arbejdes der i øjeblikket med en "outdoorstrategi" for hele kommunen.

"Outdoorstrategien" og handleplanerne kan ses
på www.kolding.dk/outdoor
og er i høring indtil 1. oktober.

Strategiens mål er:
• at udvikle flere udendørs-aktiviteter og nye
mødesteder
• at skabe kvalitet i og retning for de udendørs
aktiviteter.
• og at være social løftestang for sårbare grupper.

Ideer og kommentarer til strategi og handleplan
kan sendes til Kirsten Dige Villadsen på byogudvikling@kolding.dk

En vigtig del af strategien handler om synlighed og synergi mellem de af kommunen
udpegede hotspots – bl.a. er Svanemosen
med skovområder er et af hotspots.

Indsatsområder:
• 1. Steder
• 2. Ruter
• 3. Synlighed
• 4. Partnerskaber

Onsdagsklubben
Af Inge Friis
Så er det sensommer, og Onsdagsklubben mødes igen i Kirkeladen den 7. september kl. 9.

Alle er velkomne til at kigge ind og se, om de
kan få deres pc-problemer løst.
Vi fortsætter, som vi plejer med gensidig
hjælp, spil, kaffe og hygge, og vi fortsætter med at mødes hver onsdag indtil først i
december.
Også på de almindelige onsdage er alle velkomne.

Vi er også i denne sæson så heldige at få
besøg af Lars og Niels, som er it-hjælpere for
ældre fra Kolding Kommune, de kommer til
Hjarup på følgende datoer: 7/9 - 5/10 - 2/11 30/11, hver gang fra kl. 9 til 10.
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Lars kommer fra en stilling på Kongsbjergskolen hvor han har været tilknyttet i 16 år. Dels som afdelingschef i SFO
og dels AKT medarbejder.

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

VELKOMMEN TIL LARS

Lars Ellerkamp er bosiddende på Nagbøl
Kirkevej, og er som de fleste nok ved,
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Hair & Make-up
Nyeste hårtrends

Lars glæder sig meget til dagligdagen
blandt børn, forældre og kolleger på
Enghøj. Det dejlige sted og de naturlige
omgivelser falder helt i tråd med det,
som Lars brænder for.

By Rasmussen

Mandag den 15. august tiltrådte Lars Ellerkamp som ny leder af børnehaven.
Forældre og nærmeste ”forbindelser”
var inviteret til kaffe og kage.
Kollegerne havde bagt kage som børnene pyntede og resultatet blev et farverigt kagebord med flag ☺
Det blev en rigtig festlig og hyggelig
dag.

tlf. 2040 1668, by-rasmussen.dk

Ilse fortsætter dog i børnehaven, dels
som administrerende medarbejder – og
dels som medhjælper på stuerne.

Malene Rasmussen
Ejersmindevej 5, Skanderup 6640 Lunderskov

gift med Jonna Ellerkamp, der er ansat
på Forbundsskolen (børnehaveklassen).
Sammen har de 3 store børn på henholdsvis 17, 15 og 10 år.

Baggrund som teknikker ved Sassoon Professionel • Håndværkstradition

Fredag den 12. august var sidste dag for
Ilse Lorenz som leder af Frilandsbørnehaven Enghøj. På grund af helbredet har
Ilse valgt at drosle ned.

Individualitet • Professionel rådgivning • Helhedsbetragtning af dit personlige look

Goddag
og farvel
på Enghøj

Finn Thomsen
Trail Running

Følgende Trailhold startes op :
NYBEGYNDER TRAIL 0-5 KM,
tirsdage kl. 17.30
For dig som gerne vil i gang med at løbe, så
er det program helt fra bunden med gang
og løb på den fede måde i skoven.

Af Finn Thomsen
Så starter jeg nye Trailløbehold op igen.
Denne gang med et andet koncept, som
betyder at man betaler 400 kr. for et 12
ugers program med 3 træningsdage pr. uge
og med en belønning for at gennemføre
programmet. Derud over vil KristinaExtremeRunning og Nicolai fra Bodyzen komme
forbi nogle gange hvor der vil være ekstra
fokus på teknik og løbestil.

BEGYNDER TRAIL 5-10 KM,
tirsdage kl. 18.15
For dig som godt kan løbe, men gerne vil
løbe lidt længere eller ikke gider/kan løbe
på asfalt.

Opstart: Tirsdag d 13.09.16
Sted: Marielundskoven med start for enden
af Rædersvej ved den røde port.
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Pakken består af følgende :
• 12 ugers program med 3 træningsdage pr.
uge m. løbetræner.
• 1. Stk. løbe T-shirt med tryk. (Så man kan
vise at man gjorde det)
• Rabat til KristinaExtremeRunning løb
( - lightfestival løbet).
• Rabat hos løberen i Vejle.
• Rabat hos Bodyzen i Kolding samt
15% rabat til juleløbet hvis bestilt
før d. 15-11-16.
• Rabat hos Kosmoliv i Kolding

NÆSTE DEADLINE
FOR BUDSTIKKEN ER
D. 27. OKTOBER 2016

selskabslokaler udlejes

Hjarup
Mejeri
Af Budstikkens bestyrelse
Budstikken vil gerne sige Mange Tak til alle
læsere, medlemmer, skribenter, annoncører,
frivillige omdelere og samarbejdspartnere.
LUND&MUS GRAFISK DESIGN APS

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

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
HJARUPGÅRDSVEJ 4 · DK-6580 VAMDRUP

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

C
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F
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Velkommen i min
frisørsalon i Ødis
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

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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Farveladen
går på halvtid
Fredag d. 9. september
Vi laver ugler i pose.

Så er vi klar til en ny omgang Farvelade i Hjarup.
Efterårssæsonen begynder fredag d. 9. september. Vær opmærksom på at Farveladen går på
halvtid. Vi holder Farvelade fredag i lige uger kl.
16.00-17.30 i Kirkeladen.

Søndag d. 18. september
Høstgudstjeneste kl. 10.30 med kirkefrokost.
Fredag d. 23. september
Vi pynter glas.

Er du mellem 4 og 8 år, og har du mod på hygge,
leg, kreativiteter og en bibelhistorie hver anden
fredag, så mød op.

Torsdag d. 6. oktober
Vi tager til Vamdrup Kirke og ser teaterforestillingen ”Pust” 16.30-17.30.
Mød i Farveladen kl. 16.00
Tilmelding: Send sms til Nina på 5238 9909.

Er du derimod mellem 14 og 99 år, og har du
mod på hygge, leg, kreativiteter, bibelhistorie
og en hyggelig stund med fantastiske børn og
en god ledergruppe hver anden fredag, så mød
endelig op.

Fredag d. 4. november
Store bagedag.
Fremstilling af udsmykning til kirken.
Fredag d. 18. november
Bolsjefremstilling. Husk et syltetøjsglas

Vi er fortsat en lille gruppe friske ledere, der
tager imod børn som voksne.
Farveladen er Hjarup Kirkes Børneklub.

Søndag d. 27. november
1. søndag i advent.

På Farveladens vegne
Nina Krabbe Friis
Tlf: 52 38 99 09

Fredag d. 13. januar
Vi laver fuglemad på kogler.

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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Krea-klubben
PROGRAM FOR

EFTERÅR 2016

Mandag d. 29. august

Hækleaften

Annelise Poulsen

Tirsdag d. 20. september	Perler på snor eller plader
Tirsdag d. 11. oktober

Liselotte Dejgaard Poulsen

Neglelak på tråd og potte	Birtha Kjeld, Lene Svendsen og Gitte Henriksen

Torsdag d. 3. november	Engle og andet i metaltråd

Janni Jensen & Liselotte Poulsen

Mandag d. 21. november Vi maler og limer på sten

Rikke Matchske

Fredag d. 13. januar

Dorte Nielsen

Nytårskur

Tirsdag d. 31. januar	Planlægning forårsprogram Gitte Henriksen

Hvis du har spørgsmål vedr. Krea-klubben,
så ring til Gitte Henriksen på 2126 0521.

HB7

Torsdag 8. september	
Vi fejre HB7´s 1 års fødselsdag.
Kom og vær med til sjove konkurencer og kagemandspisning.
Torsdag 15. september
Vi laver kreative ting ud af glas
og (ekstra gang) beton til at
sælge ved høstgudstjenesten.
Søndag 18. september	
Høstgudstjeneste i spejderhuset
kl.10.30.
Det er en rigtig hyggelig dag,
hvor du kan tage en kurv/pose
med egen høst med ... blomster, frugt eller andet som vil

PROGRAM EFTERÅR 2016
Hvor intet andet er anført er vi sammen fra kl. 18.30 til 20.30.

blive solgt efter gudstjenesten
eller kom som du er.
Efter Gudstjenesten er der
frokost ... Tag gerne mor, far,
søskende, nabo, onkel eller en
god ven med.

Fredag 28. oktober
‘Filmaften i HB7’
Bemærk fra kl. 19-21.

Torsdag 22. september
Vi skal på løb.
Tag praktisk tøj på.

Torsdag 17. november	
Julehygge. Tag en lille pakke
med til 10-20 kr.

Torsdag 6. oktober
Tuneringsaften.

Søndag 27. november
Advendtsgudstjeneste i kirken.

Torsdag 20. oktober
Vi holder ferie :)

Torsdag 12. januar 2017
Vi hilser 2017 velkommen ...
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Torsdag 3. november
‘Rundt på Gulvet’.

Spejderlejr 2016
vi også vandkikkerter, som ulve og bævere skulle
bruge til aktivitet om onsdagen. Vi fik også
etableret lejrpladsen færdig med køkkenbord og
spisebord m.m.

Af Nina Frank-Jessen
Trop-spejderne ankom til Vildengen i Skærbæk
lørdag formiddag den 2. juli. Hurtigt gik vi i
gang med at sætte telte op og etablere lejrplads.
Hurtigt fik vi rejst 5 patruljetelte og et mastesejl.
Vejret var godt, så før vi skulle lave aftensmad,
gik vi ned til stranden og badede. Planen var,
at vi også skulle snolde i den lokale butik. Men
butikken var lukket, siden vi var der sidst, så
her blev vi skuffede. I stedet fyldte vi to biler og
kørte til dagligbrugsen efter aftensmaden. Den
havde lukket for i dag, så vi måtte helt til Taulov.

Mandag formiddag sejlede spejderne i kano til
Houens Odde, hvor Anders havde planlagt to
fantastiske dage. Vi skulle overnatte i den hemmelige shelter. Først lavede vi frikadeller, kartofler og salat til frokost. Efter frokost skulle vi
rappelle 15 m fra et højt træ. Alle mand fik efter
tur klatreudstyr på og klatrede op i træet, hvor
Andreas hjalp med at rappelle ned igen. Super
sejt. Så gik vil til Marina syd, hvor Anders havde
en aftale med sine svigerforældre, om en sejltur
ud gennem fjorden og retur. Undervejs spiste vi
håndmadder, som blev smurt at skippers kone og
Nina. Tilbage i havn gik vi igen tilbage til Houens
Odde, hvor Anders havde planlagt et lagkageløb. Posterne skulle findes ved hjælp af GPS.
Posterne lå gemt i hulrum i væltede træer.

Søndag havde vi omvendt dag, som et led i at
tage et nyt spejdermærke. Det betød at vi spiste
gullasch til morgenmad og pandekager, bacon
og scrambled æg til aftensmad. Søndag lavede
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Tirsdag var troppen til teambuilding på Houens
Odde inden de sejlede retur til Skærbæk. Ulvene
ankom til lejren tirsdag formiddag og fik sig
hurtigt fordelt i teltene. Dagen gik bl.a. med en
tur til vandet efter skaller og tur til Brugsen efter
slik. Troppen lavede aftensmad til alle, som vi
spiste sammen.

En fantastisk stemningsfuld oplevelse. Herefter
skulle vi rejse til Langbordistan hvor vi skulle
spille på hjemmelavede instrumenter, lave bål
uden tændstikker, lave flotte masker, perler af
ler og spise kylling i karry med fingrene. Om
aftenen holdt vi en kæmpe-fest, hvor vi spillede
på vores instrumenter, flot ledet af Frederik, og
vi dansede vilde danse trin til.

Onsdag ankom bæverne. Det var meningen bævere og ulve skulle sejle i kano, men det blæste
alt for meget. En bardun sprang på mastesejlet, så det måtte lægges ned i en fart. Troppen
lavede udendørs spabad med varmt vand, som
alle var i sidst på dagen. Mens bævere og ulve
var ved vandet, hvor der var lavet en undervands
Kims leg til dem.

Fredag var hjemrejsedag. Så snart teltene var
ved at være tørre, tog vi dem ned, da der var
udsigt til heftig regn sidst på dagen. Herefter
lavede til våben: bue og pil, slangebøsser, stenslynger, pusterør og spyd. Efter frokost dystede
alle i, hvem der mestrede sit våben bedst. Kl.
18 kom forældrene, og der var fælles spisning i
silende regn. Godt vi havde vores mastesejl at stå
i læ under. Det sidste blev pakket sammen, og
vi kunne rejse hjem. Hjemme i spejderhuset blev

Torsdag var der fællesaktiviteter hele dagen.
Først var vi til udendørs Gudstjeneste med Maria.
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der hældt 10 liter vand af mastesejlet, inden det
blev lagt til tørre på gulvet i spejderhuset.

køkkentanter, som sørgede for mad til bævere
og ulve, og som også havde overskud til at
smøre håndmadder til alle spejdere til frokost.
Der glider altid et stykke eller to mere ned, når
maden er smurt og ser indbydende ud. Tak til
Asta og Karen Marie. Og til sidst en stor tak til
de store spejdere, som giver en ekstra hånd med,
så de yngre spejdere får en god oplevelse, og tak
til de frivillige ledere, som bruger deres ferie på
at give spejderne en god lejr.

En stor tak til alle, som har bidraget med stort
og småt til, at vi kunne gennemføre endnu en
skøn spejderlejr. For at nævne nogle af bidragene, kan jeg nævne de forældre, som har bagt
kage og boller, som er et vigtigt bidrag til at
holde humøret højt. Dem som kom i løbet af
ugen og lige hjalp med det, lederne ikke kunne
nå. Dem som hjalp til de sidste dage, så vi var
klar til besøg af forældre og søskende. Vores

Spejdernyt!

af med en pulled pork burgere, som var stegt
i grube, og var blevet rigtig lækker. Inden vi i
styrt-regnvejr fik pakket det sidste sammen.
Vi starter det nye spejder-år i uge 35. Bævere
mandag d. 29. kl. 17.00. Ulve samme dag kl.
18.30 og troppen tirsdag d. 30. kl. 19:00. Når
du det ikke den første dag, så kommer du bare
ugen efter. Er du ny spejder, er der mulighed for
at prøve et par gange, inden du beslutter dig
for, om du vil blive. Vi håber at se så mange som
muligt.

Af Tina Risberg
Igen i år har spejderne været på sommerlejr. I
år var det spejderhuset ”Vildengen” i Skærbæk
som var udgangspunktet for vores aktiviteter.
Det var en uge med blandet vejr, men ikke værre
end at alle sov ude i telte. Både store og små...
det er nogle seje bævere og ulve, vi har i gruppen.

Vi vil meget gerne opfordre alle, som har bare
en lille bitte spejderleder i maven til at give lyd
fra sig. Vi mangler ledere, og der er ikke krav
om, at man skal kunne 30 knob eller have været
spejder selv. Vi hjælper og giver kursus. Det
eneste, vi kræver, er at du skal kunne lide børn
og frisk luft.

Temaet var i år ” Prøv noget nyt/udfordringer af
dig selv og andre.” Vi prøvede mange ting af. Vi
dansede og spillede. De store spejdere (og Sofie)
var på en lang hike med mange udfordringer undervejs. Vi badede i det ret kolde vand og sidst,
men ikke mindst, fik vi spist kylling og karry med
fingrene. Det viste sig at være en større udfordring for nogen, end man umiddelbart skulle
tro.

Med mange spejder hilsner
fra alle ledere i Hjarup-gruppen

Vi havde også besøg af Maria, som på fornem
vis formår at give os den ro og fordybelse, som
vi også har brug for på en lejr. En god oplevelse
med gudstjeneste og nadver i den frie natur. Der
var stor hjælp fra de store spejdere, som bidrog
aktivt med både bønner og praktisk hjælp.

Spejderne er startet
igen efter ferien
Vores spejder-år starter for bævere den 29.
august kl. 17.00, ulve samme dato kl. 18.30
og trop den 30. august kl. 19 til 21 senest.
( i starten vil det være muligt at slutte før,
hvis det er svært at være så længe oppe).
Vi mangler stadig ledere og hjælpere ved
bævere og ulve.

Det var som altid en stor fornøjelse at være med,
og den glæde og livslyst, der bliver givet udtryk for, er fantastisk. Alle giver, hvad de har til
fællesskabet, og sammen skaber vi en lejr med
indhold, venskaber og oplevelser. Vi sluttede
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Vi glæder os, til vi ses. Nina

Jernbanejubilæet
gik dertil, og så kom de fra Hjarup også. Harboes
på selve Østerbygård var jo desuden venner af
hele familien, så der samledes vi ofte. Det var jo
desuden noget aldeles nyt og blev betragtet som
en stor fornøjelse at køre på jernbane. Onkel
Kralund havde lovet, at vi måtte komme med
det første tog, der gik fra Kolding, og det var kl.
6 om morgenen, årstiden husker jeg ikke, men
det var enten i oktober eller november. Jeg ved
det var en råkold, sludfuld morgen, så det vist
har været en blandet fornøjelse, men det hele
står så levende for mig: Harboes vogn (åben) der
ventede os ved stationen, og da vi kom til onkel
Carls, den velvære der føltes ved at komme ind i
den varme stue med lys på bordet og den dampende temaskine.

Af Kirsten Wehmüller, Historisk Topografisk
Forening for Vamdrupegnen
I år fejrer Vamdrup 150-året som stationsby. Det
bliver markeret på utallige måder. Hovedvægten
er lagt på d. 17. september 2016. Men Kongeaamuseet har lang åbningstid: kl. 12-16 både
lø-sø. 10.-11. september og 17.-18. september.
Vi håber at også mange hjaruppere vil benytte
lejligheden til at komme ned og få mere at vide
om jernbanestrækningen Strib-Kolding-Lunderskov-Vamdrup fra 1866-2016. Bygningshistorie,
hverdagsliv på stationerne o.m.a. bliver fortalt
gennem en ca. 30 min. lang power-point serie.
Desuden arrangerer museets hjælpere gamle
lege for børn.

Hvorledes dagen ellers gik, ved jeg ikke. Jeg kan
huske jeg var umådelig søvnig. Stolt var jeg imidlertid af den næste dag i skolen at kunne prale
af at have kørt på jernhane. Det var der ingen
endnu, der havde været så lykkelige.

Den rigtige dato for jernbanens åbning er 1.
november. Om denne begivenhed fortæller
Henriette Frederikke Find, datter af kapellanen i
Hjarup. Hun var 11 år i 1866:
En tur med jernbanen
Det var dog først, da de flyttede til Østerbygård,
jeg især husker. Det var efter at jernbanen kom
mellem Kolding og Vamdrup jo lettere at komme dertil end til Hjarup, så turen om søndagen
ofte

En bondekone fra Vamdrup, der besøgte Bedstemoder, beskrev toget på følgende måde: aldrig
ville hun op på den, det var den skindbarlige
Satan selv, det kunne enhver da se. Den kom
rendende i en helvedes galop, med to gloende
øjne, med en lang hale af ild bagefter, og så pustede og stønnede den, og spyede røg. Den kom
fra Helvede gjorde den.

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
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Høstgudstjeneste i Hjarup
HØSTGUDST J ENE ST E I HJ ARUP
SØN DAG D. 18 . SE PTEM BER, KL . 10. 30
Af Maria König
Gudstjenesten holdes hos spejderne
Østergårdsvej 10.
Efter gudstjenesten er menighedsrådet vært
ved en frokost, og den er gratis!

Efter frokosten er der sjove aktiviteter
for børnene.
Bor du tæt på, så gå gerne derhen, for der
bliver rift om parkeringspladserne.

FR
T
NY

A

Skanderup-Hjarup Forbundsskole
Første skoledag

Ny viceskoleleder

Mandag den 8. august startede undervisningen
endnu en gang på Skanderup-Hjarup Forbundsskole. De knap 200 elever, en stor del af deres
forældre og de ansatte på skolen startede traditionen tro med morgensang ved flagstangen.
Det holdt heldigvis tørvejr, selvom vejret ikke
viste sig fra sin pæneste side på denne første
skoledag.

I forbindelse med Anders Henriksens opsigelse i
januar måned var vi så heldige at kunne konstituere Peter Madsen, som viceskoleleder på Forbundsskolen. Peter lovede at hjælpe os frem til
sommerferien, hvorefter han ønskede at vende
tilbage til sit job som lærer. Derfor slog vi stillingen som viceskoleleder op i foråret. Vi modtog
22 ansøgninger og efter fire samtaler indstillede
et enigt ansættelsesudvalg Tanja Mortensen til
stillingen som ny viceskoleleder på Forbundsskolen. Tanja er startet den 1. august. Hun kommer
fra en stilling som afdelingsleder i Esbjerg Kommune, og det er tydeligt at mærke, at Tanja har
ledelseserfaring, som er meget brugbar her hos
os. Frem mod januar afslutter Tanja sin diplom i
ledelse.

Efter morgensang var der tid i klasserne med
klasselærerne i de første to lektioner, hvorefter
der var almindelig skolegang.
For 30 børn var det allerførste møde med den
danske folkeskole. De startede nemlig i to 0.
klasser. For at have en børnehaveklasseleder til
hver klasse har vi ansat Lissi Viftrup Johansen
som børnehaveklasseleder. Lissi kommer fra en
stilling som pædagog i Engsøens børnehus i Lunderskov, hvor hun har været med i gruppen af de
ældste børn. Vi byder Lissi hjertelig velkommen
til Forbundsskolen og glæder os til at følge den
første årgang med to klasser på Forbundsskolen.

Privat er Tanja gift med Morten, og sammen er
de forældre til Marcus på 11 år og Milan på 9 år.
Familien er bosiddende i Bramming.
Vi ønsker Tanja velkommen til Forbundsskolen
og glæder os til samarbejdet.

Birthe vandt et gavekort på 500 kr. fra Budstikken!
Af Bodil Høeg
Som vi skrev i juniudgaven
af Budstikken, var det Birthe
Gram, Marievænget 4, der
vandt lodtrækning blandt
alle de medlemmer, der
havde betalt kontingentet
for 2016/2017 inden den 1.

juni. Der var rigtig mange
deltagere i lodtrækningen tak for det – men Birthe der
vandt et gavekort på 500 kr.
til en af Budstikkens mange
annoncører. Birthe valgte at
bruge sit gavekort på frisør
By Rasmussen på Ejersmindevej i Skanderup.
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Tak for hjælpen
Hjarup landsbyforening havde inviteret til
arbejdsdag og grillfest på Mejeriet, der var
opgaver til alle aldre og opgaverne var mange
træerne blev beskåret, ukrudt fjernet, tagrender
renset, borde olieret, nye bord bænksæt samlet
og nyt fundament til madpakkehuset støbt med
mere.
Den uundværlige forplejning stod pigerne igen
for og som altid helt fantastisk.
Efter en tur under bruseren var de ihærdige
arbejdsmænd/damer/børn klar til grillpølser og
hyggeligt samvær. Tak til Mikkel for pølser. Som
altid eller næsten altid var der lavet for meget
mad, mejeri Bent og Liselotte fik hurtigt i løbet
af søndag formiddag arrangeret spis rester sammen og OL håndbold finale på storskærm, og
stemningen var høj.
Igen siger landsbyforeningen mange tak for
hjælpen og hyggeligt samvær lørdag og søndag.
Hold øje med kommende arrangementer på
HJARUP.DK og facebook.
Husk at betale dit medlemsskab til landsbyforeningen Mobilepay 22832674 eller reg nr 7040
konto nr 4125141

OL finalen i herrehåndbold på storskærm
Men kort varsel fik ildsjæle sat en storskærm op
på Mejeriet, så der kunne ses OL-finale i samvær
med naboer.
Børn og voksne nød aftenen – det var rent guld!
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Børn og voksne i dagplejen i
Hjarup nyder høsttiden
faldet ud af vognen, når det er blevet kørt fra
marken.

Af Dortes Dagpleje og Liselottes Dagpleje
Så er det blevet august, hvilket jo betyder høsttid. De mange mejetærskere og traktorer med
vogne er det helt store samtaleemne i hver vores
dagpleje. Vi går mange ture for at følge med i
begivenhederne.

Det er en fantastisk tid, som vi – både dagplejere
og børn – holder meget af. En tid med en masse
læring, sjov for sanserne og ikke mindst sprogudvikling.
Tak til landmændene som er supersøde til at vise
hensyn, når vi kommer gående med vores dagplejebørn og store barnevogne.

Vi fortæller om og ser på de forskellige kornsorter – ”Havren bliver til havregryn, som vi bruger
til havregrød. Rug og hvede bliver til kerner
og mel, som vi bruger når der bages boller og
rugbrød”.
Der bliver snakket om de store maskiner, der
kører på marken og på vejen. Og det hele bliver
gengivet i legen med traktor og mejetærsker på
værelset eller i sandkassen.
Der bliver tumlet i halmtotter, som er blevet
til overs på stubmarken. Vi finder korn, som er
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Høsttema
i Daginstitutionen Trekløveren

Marken er mejet og kornet er høstet ... sådan
lyder en dejlig gammel dansk sang. August er
netop måneden, hvor landmændene og konerne
har ekstra travlt, fordi høsten skal i hus, inden det
dårlige efterårsvejr kommer.

nærmiljø lave, bliver til produkter vi kan købe i
butikkerne.
Vi har været ude på markerne og se mejetærskeren tærske kornet og derefter fylde det på store
vogne, som bliver kørt i hus af traktoren. Hos
naturvejlederen i Kolding Kommune, har vi lånt
en kornkværn, og da vi er så heldige at have en
landmand i forældregruppen, fik vi sponseret en
stor spand hvede. Den skulle børnene så kværne
til mel, og derefter bagte vi snobrød og boller af
melet. Mums, det smagte godt!

Markerne er fulde af liv og aktivitet og er der
noget som kan fange børns interesse – så er det
store maskiner.
I Daginstitutionen Trekløveren, har vi valgt at
køre Høst-tema de næste 4 uger. Vi har markerne
liggende lige uden for vores vinduer, og vores
børn ser næsten dagligt mejetærskere på vejen
til og fra institutionen. Derfor faldt det os meget
naturligt at tage netop dette emne op.

Vi har gennemgået de forskellige kornsorter, og
hvordan vi kan kende forskel på dem, og børnehaven har været ude og finde de forskellige
sorter i nærområdet.

Det er vigtigt for børnene at få indblik i hvordan
vores/deres verden hænger sammen og at det
arbejde, som de dagligt ser landmændene i deres

Ligeledes er der blevet malet billeder af korn,
leget med traktorer og mejetærskere og der er
blevet bygget marker som kunne bruges i legen.
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AB ELECTRIC
ELECTRIC A/S
A/S
AB
Med over 30 år i el-branchen
Med over 30 år i el-branchen
og lokal montør i Hjarup,
og lokal montør i Hjarup,
er vi klar til at servicere
er vi klar til at servicere
■ Installationer
■ Installationer

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

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

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

tlf.nr.: 7550 3131
75 50 31 31 · info@inprint.dk · inprint.dk
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Hold dig opdateret
med Budstikken
Uge 35

Mandag

d. 26.09.

Tirsdag

d. 27.09.

Onsdag

d. 28.09.

Torsdag

d. 29.09.

Fredag

d. 30.09.

Lørdag

d. 01.10.

Søndag

d. 02.10.

d. 29.08.

Tirsdag

d. 30.08.

Uge 40

Onsdag

d. 31.08.

Mandag

d. 03.10.

Tirsdag

d. 04.10.

Onsdag

d. 05.10.

Torsdag

d. 06.10.

Fredag

d. 07.10.

Lørdag

d. 08.10.

Søndag

d. 09.10.

d. 01.09.

Fredag

d. 02.09.

Lørdag

d. 03.09.

Søndag

d. 04.09.

Uge 36
Mandag

Tirsdag

Onsdag

d. 05.09.

d. 06.09.

d. 07.09.

Torsdag

d. 08.09.

Fredag

d. 09.09.

Lørdag

d. 10.09.

Søndag

d. 11.09.

Kl.16.45-17.45 O
 pstart Mini krudt
(4-5 år)
Kl. 17.00 Løbetur med Hjarup Runners
Kl. 20.00-21.00 O
 pstart Fit4fun
Kl. 16.30-17.30 Opstart Forældre/barn
(2-3 år)
Kl. 19.30-21.00 Opstart Gymnastik og
volley for mænd
Kl. 09.00 Onsdagsklub i Kirkeladen i
Hjarup (med it-hjælpere)
Kl. 16.45-18.15 O
 pstart Spring Kids
(0.-6. klasse)
Kl. 19.30-20.30 O
 pstart Gymnastik
Yoga
Kl. 16.45-17.30 Opstart Rytmepiger
(0.-3. klasse)
Kl. 18.30 HB7

Uge 37

Mandag

d. 10.10.

Tirsdag

d. 11.10.

Onsdag

d. 12.10.

Torsdag

d. 13.10.

Fredag

d. 14.10.

Lørdag

d. 15.10.

Søndag

d. 16.10.

d. 19.10.

Torsdag

d. 20.10.

Skolernes efterårsferie i uge 42
Kl. 09.00 Onsdagsklub i Kirkeladen
Skolernes efterårsferie i uge 42

Fredag

d. 21.10.

Skolernes efterårsferie i uge 42

d. 22.10.

Søndag

d. 23.10.

Onsdag

d. 14.09.

d. 18.09.

Kl. 10.30 Høstgudstjeneste med
kirkefrokost ved Hjarup
Spejderhus

Uge 38

Kl. 09.00 Onsdagsklub i Kirkeladen

Onsdag

Lørdag

Søndag

Kl. 17.00 Løbetur med Hjarup Runners

d. 18.10.

Kl. 19.00 Orienterings- og opstillingsmøde til menighedsrådet i
Kirkeladen i Hjarup
Kl. 09.00 Onsdagsklub i
Kirkeladen i Hjarup
kl. 18.30 HB7

d. 17.09.

Kl. 09.00 Onsdagsklub i Kirkeladen i
Hjarup (med it-hjælpere)
Kl. 16.00 Farveladen. Teater i Vamdrup
Kl. 18.30 HB7

Tirsdag

Kl. 17.00 Løbetur med Hjarup Runners

Lørdag

Kl. 17.00 Løbetur med Hjarup Runners

d. 17.10.

d. 13.09.

d. 16.09.

Kl. 18.00 Efterårsfest på
Forbundsskolen

Mandag

d. 12.09.

d. 15.09.

Kl. 9.00 Onsdagsklub i Kirkeladen

Uge 42

Tirsdag

Fredag

Kl. 17.00 Løbetur med Hjarup Runners

Uge 41

Mandag

Torsdag

K Ø L E S K A B E T

Uge 39

Mandag

Torsdag

Kl. 17.00 Løbetur med Hjarup Runners
Kl. 19.00 Krea-klubben i Hjarup.
Hækleaften

P Å

Skolernes efterårsferie i uge 42
Kl. 17.00 Løbetur med Hjarup Runners
Skolernes efterårsferie i uge 42

Uge 43
Mandag

d. 24.10.

Tirsdag

d. 25.10.

Onsdag

d. 26.10.

Torsdag

d. 27.10.

Fredag

d. 28.10.

Lørdag

d. 29.10.

Søndag

d. 30.10.

Kl. 17.00 Løbetur med Hjarup Runners
Kl. 09.00 Onsdagsklub i Kirkeladen
Deadline på Budstikken
Kl. 18.30 HB7

Uge 44

Mandag

d. 19.09.

Kl. 17.00 Løbetur med Hjarup Runners

Mandag

d. 31.10.

Tirsdag

d. 20.09.

Tirsdag

d. 01.11.

Onsdag

d. 02.11.

Torsdag

d. 03.11.

Onsdag

d. 21.09.

Torsdag

d. 22.09.

Kl. 19.00 Krea-klubben i Hjarup. Perler
på snor eller plade
Kl. 09.00 Onsdagsklub i
Kirkeladen i Hjarup
Kl. 18.30 HB7

Fredag

d. 23.09.

Kl. 16.00 Farveladen – pynt af glas

Lørdag

d. 24.09.

Fredag

d. 04.11.

Søndag

d. 25.09.

Lørdag

d. 05.11.

Søndag

d. 06.11.

Kl. 17.00 Løbetur med Hjarup Runners
Kl. 09.00 Onsdagsklub i Kirkeladen i
Hjarup (med it-hjælpere)
Kl. 19.00 Krea-klubben i Hjarup.
Engle og andet i metaltråd
Kl. 18.30 HB7
Kl. 16.00 Farveladen. Bagedag

Sct. Hans i
Enghaven
Af Peter Kjær
På vej hjem i et skybrud der sætter trafikken helt
i stå, mørke skyer så langt jeg kan se og vejrudsigten ser desværre ikke lysere ud.

livets modgang, en tur ud i verden og erobre for
endelig at indse, at barndommens trykke havn
også vil være det for den næste generation, til et
samfund hvor fællesskabet er den samlende kraft
og et lille vink med en vognstang om, at vi alle
bør bære det, vi hver især kan byde ind med.

De mørke skyer lurer stadig i det fjerne, men det
klarer mere og mere op og ender med at blive
det perfekte Sct. Hans-vejr vi kunne ønske os.

Herefter kaffe og kage og hyggelig småsnakken,
børn der leger og hopper: en rigtig skøn Sct. Hans
aften.

Bålet tændes, og efter vi har sunget Sct. Hans
visen følger årets båltaler, som i år er den tilbagevendte søn Morten Nielsen. En rigtig saga om
22

POSH

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

DAME OG HERREFRISØR

VAMDRUP SPECIALOPTIK

Mandag-fredag 9.00-17.30 · Lørdag 9.00-13.00
Tlf. 81 18 06 30 · Vestergade 5, 6580 Vamdrup
Online booking på www.poshfrisor.dk

Telefon 7558 1086 – Telefax 7558 1543

Torvet 3 · 6580 Vamdrup
Tlf.: 7556 9900
6580@nybolig.dk

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

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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Skanderup Hjarup
Sæson 2016/2017

Forældre/ barn (2-3 år)

Rytmepiger (0.-3. klasse) NYT !!! NYT !!!

Til forældre/barn gymnastik laver vi øvelser,
som styrker barnets motorik og sanser. Vi synger, danser, hopper, går på line, gynger, kravler,
laver aktivitetsbaner, leger med bolde og meget
andet. Vi gentager de fleste lege og aktiviteter,
så børnene kan genkende de forskellige situationer og have mulighed for at udvikle sig i løbet af
sæsonen.

Rytmepiger er for piger, som godt kan lide at bevæge sig til god musik, vi vil arbejde med både
rytmisk gymnastik og dans moves. Vi vil træne
små rytmiske serier til god musik både med og
uden redskaber. Vi skal lave styrketræning og
smidighed, for det hører med til at blive dygtig,
ikke mindst skal vi hygge os og have det sjovt.
Der skal påregnes en lille ekstra udgift (max.
100kr.) til opvisnings tøj.

• Opstart: Tirsdag d. 6/9-2016 kl. 16.30-17.30
• Træner: Camilla Toft Henriksen ✆ 6060 7406 og
Anne Sofie Jul Knudsen ✆ 6160 6710

• Opstart: Torsdag d. 8/9-2016 kl. 16.45-17.30
• Træner: Sussanne Brøchner ✆ 2465 5817 og
Ida Maarssø ✆ 4264 4854

Mini krudt (4-5 år)

Spring Kids (0.-6. klasse)

Så starter Mini krudt op igen, og vi glæder os
til at se en masse børn i alderen 4-5 år. Vi vil
lave bevægelse til musik, slå koldbøtter, hoppe,
springe og træne vores balance. Vi skal også begynde at lære de første indledninger til at stå på
hænder, bruge et sjippetov og en hulahopring.
Vi vil sørge for at børnene har det sjovt, og at de
lærer noget, men ikke mindst at vi ikke kan alt
fra starten, men at det er derfor, vi skal øve os.

Kunne du tænke dig at lære/blive bedre til at stå
på hænder, slå vejrmøller, salto og meget mere,
så kom og vær med, når vi sammen øver os på
trampolin, airtrack, redskaber og gulvet. Det
bliver sjovt og nemt, men bestemt også hårdt og
udfordrende.
• Opstart: Onsdag d. 7/9-2016 kl. 16.45-18.15
• Træner: Steen Matschke ✆ 4014 6777

• Opstart: Mandag d. 5/9 2016 kl.16.45-17.45
• Træner: Mette Bryhl Pedersen ✆ 4017 6881 og
Anders Kirkegaard ✆ 29624687
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Idrætsforening
Kom til gymnastik i Skanderup Hjarup Idrætsforening.
Alle hold træner i Skanderup Hjarup forbundsskolens gymnastiksal.

Fit4fun

Gymnastik og volley
for mænd

Træning hvor vi får pulsen op og sved på panden – men vigtigst af alt; vi har det sjovt. Timen
bliver en blanding af puls- og intervaltræning,
stabiliseringsøvelser, samt styrketræning.
Der tilføjes enkelte dansesekvenser med simpel
koreografi, til god musik med både langsomme
og hurtige rytmer.
I slutningen af timen vil der være øvelser for
mave/baller/lår, inden vi strækker ud.
Programmet varierer i løbet af sæsonen, og
øvelserne tilrettelægges så alle kan deltage
Efter en time med Fit4fun, skulle du gerne tage
hjem med sved på panden og et smil på læben.
Så kom og se, om det er noget for dig – der er
naturligvis mulighed for en prøvetime inden
tilmelding.

På holdet gymnastik og volley for mænd varmer
vi op og laver styrketræning den første halve
time, herefter spiller vi volley en time, vi slutter
af med at vende verdenssituationen grundigt.
Kom og vær med til halvanden times socialt samvær med sved på panden.
• Opstart: Tirsdag d. 6/9-2016 kl. 19.30-21.00
• Træner: Bent Andreassen ✆ 2068 3071

Yoga (min. 15 år)
Foren krop og sind gennem yogaøvelser og
afspænding. Yogaøvelserne øger din styrke,
smidighed, kropsbevidsthed og giver dig mentalt
velvære.
Kom og få en prøvetime eller 2. I næste sæson
laver vi yoga om onsdagen kl.19.30-20.30

• Opstart: Mandag d. 5/9 2016 kl.20.00-21.00
• Træner: Mette Hougensen ✆ 3162 8116

Tilmelding og betaling
• Tilmelding og betaling forgår til træningen i uge 39 – der vil derfor være 3
prøvegange.
• Der kan betales kontant (aftalte
penge) eller pr. mobilepay.
• Pris for en sæson - uge 36 til uge 14
• 1 hold: 525 kr. pr. voksen
2 hold: 850 kr. pr. voksen

• Opstart: Onsdag d. 7/9-2016 kl. 19.30-20.30
• Træner: Lise Maarssø ✆ 2173 6910

25

En lille hilsen fra Skanderup
Hjarup Fodboldudvalg
– hvor den nye sæson er skudt godt i gang
kortere rejsetider til holdets udekampe, men også
en del spændende lokalopgør. Her kan det nævnes, at følgende brag spilles på Skanderup Hjarup
Forbundsskole bane 1:

Af Morten Nielsen
Efter en lang sommerferie er børnene endelig
kommet på græs, og vi er kommet i gang med
efterårssæsonen i Skanderup Hjarup Fodbold.

• Onsdag d. 07.09.16 kl. 18.45
mod Lunderskov Boldklub
• Onsdag d. 21.09.16 kl. 18.15
mod Fynslund Boldklub

Vi har i denne sæson hold i rækkerne U7, U8, U9,
U10 & U11 alle i C-rækken. Ligeledes er det lykkedes os at finde et sæt nye trænere til de yngste
talenter i U7, nemlig Morten Thomsen og Steen
Matschke. Tusind tak fordi I havde lyst til hjælpe
klubbens yngste på vej.

Kom og støt op om de lokale drenge!!
Vi arbejder ligeledes på få mere gang i klubbens
hjemmeside - www.shifsport.dk - hvor vi vil dele
informationer med alle i lokalsamfundet, samt
har vi overvejelser om, hvordan vi kan bruge det
kære Facebook bedre til at informere om alle de
gode initiativer, vi har gang i.

Desværre er mange af de små hold sårbare grundet små årgange , hvilket gør, at vi til tider har
svært ved at stille hold pga. afbud, sygdom eller
andet. Eksempelvis består flere årgange af 5 spillere, hvilket er det samme antal som vi skal møde
op til kampe med. På vores ældre årgange er flere
spillere stoppet pga. prioritering af andre interesser, hvilket er meget naturligt og forståeligt.

Til sidst arbejder fodboldudvalget lige nu på en
afslutningstur for efterårssæsonen for alle dens
medlemmer til Sdr. Jyske for at se en af deres
superligakampe. Lige nu afventer vi at kampprogrammet fastlægges i forhold til TV selskaberne.

Så kender I nogen, som har lyst til være del af et
godt kammeratskab, socialt sammenhold og har
lyst til legen med den runde bold, så spred endeligt budskabet og kom til træning hver tirsdag kl
17.00.

Endnu engang tak til alle forældre og lokalsamfundet for jeres opbakning.

Alle nye medlemmer har mulighed for at komme
og træne med 2 gange gratis for at se, om fodbold er noget for dem, og kontingentet for et
halvår er ændret til DKK 150,- per medlem.
Vores oldboys hold er også kommet fra land. I
efterårspremieren blev det til et snævert og ifølge
rygterne lidt ufortjent nederlag til Vamdrup på
4-3.
Drengene har været heldige med lodtrækningen
til efterårssæsonen og er kommet i række med en
del andre lokale hold, hvilket betyder væsentlig
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250,-

Billetter kan reserveres ved JakoB Christiansen, tlf. 4083 2546 senest den 21. septemBer

DEt Er muligt at bEtalE via mobilEPay - også i barEn!

Vi ses!

Hilsen Landsbyforeningen

Lokalblad for Skanderup-Hjarup-Gelballe
Bestyrelsen:
Formand: Kirsten Rungholm, Hjarup Byvej 9, tlf. 7559 4059
Omdeling: Alice Stub, Hjarup Byvej 5, tlf. 2971 5852
Korrektur og renskrivning: Inge Friis, Hjarupgårdsvej 4B, tlf. 7559 4010
Kasserer: Bodil Høeg, Hjarupgårdsvej 5, tlf. 7559 4770
Korrektur og renskrivning: Ruth Lassen Jessen, Kastanie Allé 47, tlf. 7559 4089
Sekretær/suppleant: Berit Helth, Svinget 9, tlf. 5189 0634
Har du ikke fået Budstikken? Ring straks til Alice Stub på tlf. 2971 5852 (eller en anden
i bestyrelsen) så det kan blive bragt i orden hurtigst muligt. Bladet kan også læses på
hjarup.dk og skanderup.infoland.dk
Mail-adresse: indlæg, billeder, artikler og datoer for arrangementer til kalenderen
kan sendes på mail: budstikken2010@gmail.com
Medlemskab: Det koster kun kr. 100,- at være medlem af Budstikken og bladet
eksisterer kun i kraft af lokal opbakning. Medlemskab kan tegnes ved at indbetale
kr. 100,- på en af følgende konti:
• konto 1551 60001995 – Danske Bank
• 7040 1532364 – Sydbank
• 61 36 39 16 Mobilepay – angiv dit vejnavn og hus nr. i beskedfeltet.
Oplag: Ca. 630 stk.
Opsætning: Lund&Mus Grafisk Design, Hjarupgårdsvej 4, 6580 Vamdrup, mobil 2425 2266
Trykkeri: InPrint, Kolding
Deadlines i 2016: 27. oktober + 15. december
Generalforsamling: Maj måned 2017

OL-fest i
Hjarup Mejeri

