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Juletræs

tænding
Den

2 5. n o v e m b e r, k l . 1

6. 0 0

Traditionen tro afholder vi igen i år
juletræstænding, samt juletræsfest.
Vi starter kl. 16.00 ved juletræet, ved Skanderup Ny Friskole hvor vi

synger et par sange, tænder årets juletræ - og kalder på nissen, så han
kan komme frem fra sit skjul.
Derefter hygger vi i efterskolens hal, med sang, musik,
ris á la mande, kaffe, the, slikposer til børnene osv.
Arrangementet koster 25 kr. pr. person.

Vel mødt!
LANDSBYFORENINGEN FOR
SKANDERUP OG OMEGN

Julehygge
i Hjarup
KOM TIL

1. SØNDAG I ADVENT
Af Lars Vodder Lauridsen
Søndag d. 27. november 2016
kl. 14.00 til Gudstjeneste i Hjarup Kirke. Efterfølgende, kl. ca.
14.45, tænder vi juletræet ved
Mejeriet.

Bagefter danser vi rundt om
juletræet og synger julesange.
Vi skal selvfølgelig have vækket
julemanden.
Slikposer, kaffe/te, glögg, sodavand og æbleskiver kan købes.
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Vi glæder os til at se jer.
Venlig hilsen
Landsbyforeningen i Hjarup

VINTER-

FEST
Pris 250,- pr. person som betales ved tilmelding.

Af Lars Vodder Lauridsen
Musik: K
 im Larsen Jam – bedre end de andre
kopier

Lone & Henrik vandt billetter sidste år, og er
derfor de første tilmeldte, tillykke.
Tilmelding ved at overføre penge til mobilepay 22832674, husk at oplyse antal og navn.
Tilmelding lukker ved 85 tilmeldte, efter
først til mølle princippet.

LØRDAG D. 28. JANUAR 2017 KL. 18.00
Landsbyforeningen inviterer til en festlig aften og byder op til dans og 2 retters menu.
Selvfølgelig er der igen auktion, og sponsergaver modtages gerne (Kontakt Frank Ibsen
2288 0534)

Venlig hilsen bestyrelsen i
Hjarup Landsbyforening

Der indkaldes hermed til ordinær
generalforsamling i Skanderup &
Omegns Landsbyforening
6. Fastsættelse af kontingent. Fastholdes
Dkk. 100 for enlige
Dkk. 125 pr. husstand.
7. Valg af bestyrelsen.
På valg er følgende:
Peter Kjær – Modtager genvalg
Laursen – Modtager genvalg
Berit Sundal Bøge – Modtager genvalg
Jesper Clausen – ønsker ikke genvalg
8. Valg af suppleanter.
9. Valg af revisor
Bestyrelsen foreslår Poul Jacob Kragh og Peter
Carlsen.
10. Eventuelt

Dato: 26. januar 2017 kl. 19.00
på Forbundsskolen (Mad kl. 18.00)
Der serveres gratis gullasch med kartoffelmos
kl. 18.00. Tilmelding til Jakob Christiansen på
telefon 4083 2546
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetællere
3. Formandens beretning
4. Kasserens beretning
5. Indkomne forslag
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Juletræsindsamling

igen i år – eller
rettere, næste år!

Stille orgelmusik
i Hjarup

Blot til information.
Forbundsskolens 6. klasse vil gentage
juletræsindsamlingen og tjene penge til
afslutningsturen til foråret.
Der vil blive afhentet juletræer d. 7.
januar 2017 mod betaling på 25 kr.
Nærmere information i næste nr. af Budstikken.

Af Maria König
Lørdag d. 5. nov. kl. 16.30-17.00 spiller Olav
Kjeldsen stille orgelmusik i kirken.
Kirken vil kun være oplyst af levende lys, og alle
er velkomne til at sætte sig ind
- tænke på den, de har mistet og savner
- nyde roen og musikken

På vegne af 6. klasse
Bent Poulsen

Arrangør: Hjarup Kirke
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NÆSTE DEADLINE
FOR BUDSTIKKEN ER
D. 08. DECEMBER 2016

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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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

LUND&MUS GRAFISK DESIGN APS
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

TIDSBESTILLING PÅ MOBIL: 3035 0003

HJARUPGÅRDSVEJ 4 · DK-6580 VAMDRUP

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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Foredragsaftener i
Skanderup grundtvigske Valgmenighed inviterer i samarbejde med Skanderup Efterskole til tre interessante foredragsaftner om "store" danske personligheder.
Foredragene, som finder sted på efterskolen, er alle med kaffe og gratis entre.
Alle er velkomne.

• Chef for Danmarks Radio P1 1991-99.
• Programmedarbejder ved DR P1 1999-2007.
• Senest formand i Grænseforeningen frem
til 2014.

Søndag d. 6. november kl. 19.30:
Finn Slumstrup:

“Et stille og tyst univers”
En aften med salmedigteren
B. S. Ingemann

Søndag d. 27. november
Ole Jensen:

Man kan ikke nøjes
med at fortælle om
Ingemann. Han skal
også synges, derfor
bliver tilhørerne ikke
blot tilhørere, men
ved hjælp af Højskolesangbogen synger
vi ,en halv snes af
Ingemanns sange,
bundet sammen af en
fortælling om Ingemanns liv. Frem vokser et billede af et stille, tyst univers, og en kristen digter
som stadig er meget folkekær, skønt han aldrig
er blevet anerkendt som værende helt stueren i
trosmæssig henseende.

“Angst eller glæde?
Hvad er et menneske?”
Et foredrag om K.E. Løgstrups
menneskesyn
K.E. Løgstrup – 1905-1981 – var både filosof og
teolog. Han var forsker på højt plan – og en flittig deltager i dagens debat om liv og samfund.
Det folkelige og det faglige gik sammen i en
højere enhed.
Han havde en sjælden evne til at se dybt i den
menneskelige tilværelse og skildre det, der både
gør det skønt og svært at leve. Det, som vi alle er
fælles om, og som angår os alle – og som vi alle
tumler med og aldrig bliver færdige med. Og det
lod han så belyse af den arvede kristendom.
Kierkegaard lagde al vægt på, at mennesket er
en synder – i vor tid fulgt f.eks. af Søren Krarup.
Grundtvig lagde desuden vægt på skabelsen – i
vor tid fulgt af Løgstrup.
Kierkegaard hæftede sig ved angsten, Løgstrup
lige såvel ved glæden. Mennesket er ”skabt i

Finn Slumstrup:
• Lærereksamen 1964 fra Århus Seminarium. Højskolelærer i Snoghøj 1966-70 og
på Askov Højskole 1971-79.
• Forstander for Vallekilde
Højskole 1979-86.
• Informationschef i Dansk
Flygtningehjælp 1986-91.
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i Skanderup
hans forfatterskab er i sandhed opbyggeligt for
enhver, der kan høre hans forkyndelses kald til
dette at være menneske.
Kierkegaard ville forkynde kristendom for sig
selv og sine landsmænd. Derfor foretager han
disse dybe analyser af, hvad det vil sige at være
menneske, og derfor meddeler han sig i store
dele af sit forfatterskab ikke til eksperter, men til
alle, for hvem det at være menneske ikke er et
ligegyldigt foretagende, men (som han siger) et
saligt anliggende.
Den eneste forudsætning for at forstå ham er, at
man har gjort nogle erfaringer med sig selv. "Jeg
kan egentlig ikke lære dig noget", siger han til
sin læser, "men har livet lært dig lektien, kunne
vi jo samtale".
I en folkelig form udfolder foredraget fortællingen om manden, værket og anliggendet

Guds billede” – til medfølelse, kærlighed og fællesskab, samtidig med at det er et selvisk væsen.
Dr.theol. Ole Jensen havde
Løgstrup som lærer og siden
kollega ved universitetet i
Århus. Han har været professor, forstander for Grundtvigs
Højskole, Frederiksborg,
domprovst i Maribo og rektor for Præsternes Efteruddannelse.

Søndag d. 22. januar
Anders Kingo om:

“Den folkelige og
enfoldige Kierkegaard”

Anders Kingo (f. 1955), dr.
theol. Tidligere præst i Ullerup i Sønderjylland nu præst
ved Helsingør Domkirke. Han
beskrives som en blændende
prædikant og placeres af
kolleger som en teolog, der
læner sig mod det grundtvigsk-tidehvervske.

Mange har sikkert
både forsøgt og opgivet at læse Søren Kierkegaard. Man har forsøgt, fordi man havde
en fornemmelse af,
at der i hans værker
blev sagt noget uhyre
væsentligt om det at
være menneske. Og
man har måske opgivet, fordi tænkemåde,
sprog og stil forekom
at være en uoverstigelig hindring for at komme
ind i hans tankeverden.
Kierkegaard er imidlertid langtfra umulig at
forstå. Tværtimod! Selve hans grundanliggende
er ikke – intellektuelt – vanskeligt at forstå, men
det er en provokerende udfordring til enhver,
som vil følge ham i hans analyser af skyldens,
frihedens, ansvarets og tilgivelsens problem. Og
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Gadefesten på Klebækvej og SHIF
Sportsfest falder på samme dato?
Kære Lene Tonnesen/ beboere på Klebækvej.

I de 6 år jeg har været med til at være en del
af Sportsfesten, har den ligget der.
Den gamle kasserer fortæller, at så længe han
husker det, er det i uge 23 festen bliver/blev
afholdt.
Så til næste år, bliver Sportsfesten igen, uden
undtagelse afholdt i uge 23.
Vi glæder os til at se jer og alle andre til
Sportsfesten fra den 08-10 06 2017

Jeg har i en tidligere udgave af Budstikken
kunnet læse, at vores Sportsfest i SHIF kolliderer
med jeres gadefest på Klebækvej. Det må vi
da gøre noget ved!
Bøvlet starter i år 46 f Chr., hvor Julius Cæsar
laver en ny kalender, der igen i år 1582 tilrettes
af pave Gregor den 13. Så først nu, ligger
Sportsfestugen, hvor den ligger. Nemlig i uge
23.

Kærlig hilsen Sportsfestudvalget ☺

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

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

tlf. 2040 1668, by-rasmussen.dk

Malene Rasmussen
Ejersmindevej 5, Skanderup 6640 Lunderskov

Hair & Make-up
Nyeste hårtrends

By Rasmussen

D. 9-10. oktober deltog SHIF gymnastikudvalg i DGI´s inspirationsweekend i
Herning.
Dagene var booket godt op med forskellige hold indenfor gymnastikkens
mange grene. Lektionerne varierede
lige fra terapeutisk yoga til teen dance
eller spring med inspiration hentet fra
bl.a. gladiatorkampe.
Vi blev udfordret, fik sved på panden,
men ikke mindst hentede vi en masse
inspiration til brug i løbet af sæsonen.
Flere af øvelserne har allerede været
taget i brug på holdene. Bl.a. er yogaholdet blevet introduceret for meditativ
yoga, hvor al blev lys slukket og kun ste-

arinlys var tændt. Flere har givet positiv
tilbagemeldinger på dette, så det bliver
helt sikkert gentaget en anden gang.
Fit4Fun har gjort brug af funktionel
træning samt diverse øvelser, hvor man
uden brug af redskaber træner styrke
sammen to og to.
Dagene i Herning bød derudover på
lærerige lektioner inden for springgymnastik.
Springopstillinger på 1.000 måder og
vild leg på redskaber med mange gode
måder at træne og modtage de forskellige spring.
Dansehold for både børn og unge introducerede sjove og fede danseserier,
hvilket gav anledning mange nye ideer.
Inden vi vendte næserne mod Skanderup Hjarup, var der tid til at hente
inspiration blandt de mange udstillere.
Vi blev bl.a. inspireret af standene med
opvisningsdragter – så måske der er
noget nyt i vente til foråret :-)

Baggrund som teknikker ved Sassoon Professionel • Håndværkstradition

Af Mette Hougesen

Individualitet • Professionel rådgivning • Helhedsbetragtning af dit personlige look

SHIF gymnastik har
fået ny inspiration
i Herning

KOLOFON
Budstikken – 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

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.

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
Deadlines i 2016: 8. december
Deadlines i 2017: 23. februar, 20. april, 15. juni
Generalforsamling: 10. maj 2017

Mail-adresse: indlæg, billeder, artikler og datoer for
arrangementer til kalenderen
kan sendes på mail: budstikken2010@gmail.com
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Stort og småt
i dit nærmiljø
Hvis du googler Skanderup, Hjarup, Gelballe og
andre lokationer i vores nærmiljø, vil du lynhurtigt få et overblik over stort og små i lokalsamfundet: Begivenheder, loppesager, billeder,
frem- og efterlysninger, jobtilbud og meget
andet – masser af nyttige informationer lige ved
hånden og tastaturet :-)
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”Det har jeg ikke prøvet før, så
det kan jeg sikkert godt ...
			

(citat Pippi langstrømpe)

og snakken genoptages med nørden i, hvordan
det så mon lykkedes.

Af Lene Svendsen

Og det lykkedes. I august var vi 5 cyklister (4
deltagende) til DM i Ålborg. Her blev der dystet i
trial (hop på paller), IUF-bane (forhindringsbane)
og stationsdiscipliner. En kæmpe oplevelse at
mødes med andre, der har samme interesse og
se hvad man kan opnå på en unicykel. Men at vi
skulle få medalje med hjem gjorde bare oplevelsen større.
Stort tillykke til Niklas med bronzemedalje i 100
m (0-12 år), til Jakob med bronzemedalje i 100 m
og sølvmedalje i 400m (13-14 år) og Aksel med
bronzemedalje i IUF-bane og guldmedalje i 30 m
Wheelwalk (gå på hjulet) (13-14 år).
Som den nyopstartede klub vi er, suger vi til os,
hvordan de andre gør og hvad de kan og det
fantastiske er at de andre klubber gerne deler
deres tricks og fif med os. Dejligt at møde andre
(og bedre) unicyklister og vi håber, at flere fra
klubben får den mulighed i fremtiden.

Det er de færreste, der møder verden med
denne holdning, og mange gange er det sikkert godt, andre gange ville vi helt sikkert prøve
meget mere nyt med den indstilling.
Citatet kom til mig, da jeg skulle skrive lidt om
unicykling til bladet her, for da vi startede for et
år siden, var der ikke mange der havde prøvet
en ethjulet cykel før og heller ikke mange der
tænkte (eller praktiserede det) … Så det kan jeg
sikkert godt. Men øvelse gør mester.

Tilbage til gymnastiksalen så sker det faktisk, at
troen på balancen på cyklen er så stor, at man
tænker (eller agerer) ”Det har jeg ikke prøvet
før. Så det kan jeg sikkert godt.”

Vi er en stor flok børn, unge og voksne der
stadig træner på livet løs og sikke fremskridt, der sker.
Det er en fornøjelse at være af
sted lørdag formiddag. Man
mødes lidt morgentræt (det
er tidligt kl. 10.00 for teenagere) men efter kort tid
er trætheden væk og smil
og latter runger i salen,
hvis ikke lige der trænes
nye tiltag, koncentrationen tager over og stilheden sænker sig, lige til en
cykel brager mod gulvet
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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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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
22
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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
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Hold dig opdateret
med Budstikken
Uge 44

Uge 48

Mandag

d. 31.10.

Tirsdag

d. 01.11.

Onsdag

d. 02.11.

Torsdag

d. 03.11.

Fredag

d. 04.11.

Lørdag

d. 05.11.

Søndag

d. 06.11.

Kl. 17.00 Løbetur med Hjarup Runners

Mandag

d. 28.11.

Tirsdag

d. 29.11.

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

Onsdag

d. 30.11.

Torsdag

d. 01.12.

Fredag

d. 02.12.

Lørdag

d. 03.12.

Kl. 16.30 Stille orgelmusik i Hjarup
Kirke
Kl. 19.30 Skanderup Efterskole foredrag "Et stille og tyst univers"

Søndag

d. 04.12.

d. 07.11.

Tirsdag

d. 08.11.

Onsdag

d. 09.11.

Torsdag

d. 10.11.

Fredag

d. 11.11.

Lørdag

d. 12.11.

Søndag

d. 13.11.

Kl. 09.00 Onsdagsklub i Kirkeladen i
Hjarup
Kl. 12.00 Juleklip i klasserne på Forbundsskolen

Uge 49
Mandag

d. 05.12.

Tirsdag

d. 06.12.

Kl. 17.00 Løbetur med Hjarup Runners

Onsdag

d. 07.12.

Kl. 09.00 Onsdagsklub i Kirkeladen i
Hjarup

Torsdag

d. 08.12.

Fredag

d. 09.12.

Lørdag

d. 10.12.

Søndag

d. 11.12.

Uge 45
Mandag

Kl. 17.00 Løbetur med Hjarup Runners

Kl. 17.00 Løbetur med Hjarup Runners
Kl. 09.00 Onsdagsklub i Kirkeladen i
Hjarup
Forbundsskolens adventsfest på
Skanderup Efterskole

Uge 50

Uge 46
Kl. 17.00 Løbetur med Hjarup Runners

Mandag

d. 12.12.

Tirsdag

d. 13.12.

Mandag

d. 14.11.

Tirsdag

d. 15.11.

Onsdag

d. 14.12.

Onsdag

d. 16.11.

Torsdag

d. 15.12.

Fredag

d. 16.12.

Torsdag

d. 17.11.

Lørdag

d. 17.12.

Søndag

d. 18.12.

Kl. 09.00 Onsdagsklub i Kirkeladen i
Hjarup
Kl. 08.00 Åbent Hus på
Forbundsskolen
Kl. 18.30 HB7
Kl. 16.00 Farveladen.
Bolchefremstilling

Kl. 17.00 Løbetur med Hjarup Runners

Fredag

d. 18.11.

Lørdag

d. 19.11.

Mandag

d. 19.12.

Kl. 17.00 Løbetur med Hjarup Runners

Søndag

d. 20.11.

Tirsdag

d. 20.12.

Sidste dag inden Juleferien starter
elever på Forbundsskolen

Onsdag

d. 21.12.

Torsdag

d. 22.12.

Fredag

d. 23.12.

Lørdag

d. 24.12.

Søndag

d. 25.12.

Uge 51

Uge 47
Mandag

d. 21.11.

Tirsdag

d. 22.11.

Onsdag

d. 23.11.

Torsdag

d. 24.11.

Fredag

d. 25.11.

Lørdag

d. 26.11.

Søndag

d. 27.11.

Kl. 17.00 Løbetur med Hjarup Runners
Kl. 19.00 Krea-klubben i Hjarup.
Maler og limer på sten
Kl. 09.00 Onsdagsklub i Kirkeladen i
Hjarup

Uge 52
Mandag d. 26.12.

Kl. 16.00 Juletræsfest i Skanderup i
Enghaven
Kl. 10.00 Julestue i Hjarup Spejderhus
Kl. 14.00 1. søndag i advent i Hjarup.
Gudstjeneste. Juletræstænding kl. 14.45 efterfølgende på
Mejeriet.
Kl. 19.30 Skanderup Efterskole foredrag "Angst eller glæde?
Hvad er et menneske?"
18
18

Tirsdag

d. 27.12.

Onsdag

d. 28.12.

Torsdag

d. 29.12.

Fredag

d. 30.12.

Lørdag

d. 31.12.

Søndag

d. 01.12.
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Kl. 17.00 Løbetur med Hjarup Runners
Kl. 14.00 Nytårsløbet i Hjarup – ikke
kun for løbere!

Forbundsskolen stillede med hold til
”Stafet for livet” og blev årets hold
Forbundsskolen stillede med hold til ”Stafet for
livet” og blev årets hold.
Fra lørdag den 10.september klokken 11.00 til
søndag den 11.september klokken 11.00 stillede
Forbundsskolen med et hold til ”Stafet for livet”,
bestående af nuværende og tidligere kollegaer.
Stafet for livet er en stafet, hvor deltagerne
løber/går sammenlagt i et døgn. I Kolding var
der to opmålte ruter, som var flittigt brugte. Der
var i alt tilmeldt 32 hold og i alt 1100 deltagere.
Stafetten varede 24 timer for at symbolisere, at
kræftpatienter kæmper med sygdommen hele
døgnet.
Stafetten indledtes med en såkaldt fighterrunde,
som skulle gås/løbes af tidligere eller nuværende kræftpatienter. Fra Forbundsskolen var
det Jonna Ellerkamp og Pia Jacobsen som deltog
i fighterrunden, idet de begge to tidligere har
overvundet kræften.
Holdet fra Forbundsskolen bestod af 27 deltagere i alle aldre og tilsammen løb/gik vi 243
kilometer på et døgn.
På selve pladsen omkring stafet for livet banen
havde aktive mennesker fra Forbundsskolens
hold også sørget for forskellige aktiviteter. Der
var dåsekast, gæt et antal og terningekast. Alle

tingene kostede lidt at prøve, og Forbundsskolen solgte aktiviteter for ca. 2300 kroner, disse
midler går ubeskåret til kræftens bekæmpelse.
Det var for disse aktiviteter, Forbundsskolen blev
kåret til årets hold 2016.
I forbindelse med stafet for livet har nogle af
deltagerne på Forbundsskolens hold også sørget
for sponsorater, således kan man på stafet for
livets hjemmeside se, at Forbundsskolen fik samlet 29.359 kroner ind via sponsorer, som også går
ubeskåret til kræftens bekæmpelse. Derudover
var der også sponsoreret mad, vand og præmier
til boderne i Forbundsskolens telt.
At deltage i stafet for livet støtter selvfølgelig et
godt formål, og udover det har vi på Forbundsskolen også oplevet, at det styrker kollegaskabet
at gøre noget sammen i den gode sags tjeneste.

Vi vil gerne sige stor TAK til alle vores sponsorer:
• Contrans
• Middelfart Sparekasse
• Fleggaard
• Cashott
• Martinsen Revision
• Autocentralen
• Liva
• Prime Cargo
• Lagkagehuset
• Nordea, Kolding
• Frellsen chokolade
• Super Brugsen, Lunderskov
• Sydbank, Kolding
• Krifa
• Brdr. Dahl, Kolding
• Kiwi
Forbundsskolen blev
• Lund & Mus Grafisk Design
årets hold til
• Hjarup Runners
”Stafet for livet”

