
•  Nytårsløb i Hjarup

•  Vinterfest – for Skanderup,  

Gelballe og Hjarup

•  Vester Jazzværk spiller igen

•  Generalforsamling i SHIF 
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Godt år i Budstikken
Nu over 200 medlemmer i Budstikken
Vi har i efteråret lavet en ekstra indsats for at 
få flere medlemmer til Budstikken. Frivillige og 
flere af Budstik bestyrelses medlemmer har lagt 
sedler i mange postkasser med udtrykt ønske om 
at tegne et medlemskab. Heldigvis har mange 
ønsket at være med og vi er nu over 200 med-
lemmer. Vores blad oplag er på cirka 630 styks, 
så vores målsætning på mindst 200 medlemmer 
synes vi faktisk er beskeden. 

Tak for opbakningen til alle jer, der har betalt 
kontingent. Vi ønsker os stadig flere medlem-
mer, så er du endnu ikke medlem, så håber vi, at 
du vil overveje at blive det. 

Vi modtager altid mange indlæg til bladet
Vore læsere sender meget godt stof og flotte 
billeder til vores blad. Vi har mange trofaste og 
flittige skribenter, der har lyst at skildre forskel-
lige sider at livet i vores lokalområde. Mange tak 
for det! 

Vil du også bidrage til indholdet i bladet?
Går du med ideer til indhold i bladet? – el-
ler synes du, der mangler noget specifikt stof i 
bladet? – så håber vi meget at høre fra dig! Alle, 
der sender stof til bladet, er med til at sikre, at 
bladet bliver interessant, relevant og spændende 
at læse.

ALLE er meget velkomne til at komme til orde i 
bladet.

Budstikkens bestyrelse ønsker alle læsere, medlemmer,  
annoncører, frivillige uddelere og samarbejdspartnere en rigtig 

Budstikkens bestyrelse – fra venstre Inge Friis, Ruth Lassen Jessen, Berit Helth, Bodil Høeg,  
Kirsten Rungholm. Alice Stub var fraværende.

Glædelig jul og et godt nytår!
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•  Elever og forældre er klar med biler og trai-
lere til at afhente juletræer for et symbolsk 
beløb af 20,- kr. 

•  Kontakt Bent Poulsen på ring/sms 2712 2317 
eller mail dejgaardpoulsen@profibermail.
dk oplys navn og adresse og sæt dit juletræ 
ud til vejen påsat en pose med 20,- kr. lørdag 
morgen d. 7. januar 2016 – så vil dit træ blive 
afhentet.

•  De 20,- kr vil blive brugt til 6. kl. afslutningstur 
kommende forår.

På vegne af 6. klasse 

Skanderup-Hjarup 
Forbundsskole
Bent Poulsen – Hjarup

Juletræsindsamling
6. klasse på Forbundsskolen afhenter juletræer lørdag d. 7. januar.

Billetter til jazzaften på 
Hjarup Mejeri
Den arbejdsgruppe, som planlægger og arran-
gerer jazzkoncerten med Vestre Jazzværk på 
Hjarup Mejeri tirsdag den 21. februar kl. 19.30, 
har nu billetterne klar. 

Der sælges 125 billetter á 175 kr., som inkluderer 
musik og tre snitter. Drikkevarer kan købes til 
moderate priser.

Billetterne kan købes kontant hos Anna Brink, 
Østergårdsvej 9, Hjarup, tlf.. 75 59 41 38 eller be-
stilles hos Andrea Pedersen, Østerbæk 6, Hjarup, 
på mail: andrea.epost@gmail.com – Mobilpay 91 
33 30 49.
 
Dørene til koncerten åbnes kl. 18.00, hvorefter 
der serveres snitter kl. 18.30. Vestre Jazzværk 
spiller fra kl. 19.30 til 22.00 med en pause. 

Det er 15. gang Vestre Jazzværk spiller koncert 
på Hjarup Mejeri. Traditionen går tilbage til 
1989, da landsbyforeningens bestyrelse spurgte, 
om en øveaften kunne foregå med publikum 
på. Tirsdag var orkestrets faste øveaften, og den 

foregik på skift hos de seks orkestermedlem-
mer og dermed også en gang imellem i Hjarup. 
Allerede efter den første ”øveaften” på Hjarup 
Mejeri var der stemning for en gentagelse, og 
det blev til, at landsbyforeningen siden har holdt 
en meget velbesøgt koncert med Vestre Jazz-
værk hvert andet år. 

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.
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VINTER-
FEST

Af Lars Vodder Lauridsen
 
Musik:  Kim Larsen Jam – bedre end  

de andre kopier

LØRDAG D. 28. JANUAR 2017 KL. 18.00

Landsbyforeningen inviterer til en festlig af-
ten og byder op til dans og 2 retters menu. 
Selvfølgelig er der igen auktion, og sponser-
gaver modtages gerne (Kontakt Frank Ibsen 
2288 0534)

Pris 250,- pr. person som betales ved tilmel-
ding.

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

Venlig hilsen bestyrelsen i 
Hjarup Landsbyforening
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VINTER-
FEST
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TRIM SERVICE A/S
Østergade 1 · 6580 Vamdrup
tlf. 75 58 23 23

To
rvet 3 · 6580 V

am
d

ru
p

Tlf.: 7556 9900 
6580@

n
yb

o
lig

.d
k

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

Glædelig jul og 
et godt nytår!



Af Budstikkens bestyrelse

Budstikken vil gerne sige Mange Tak til alle  
læsere, medlemmer, skribenter, annoncører,  
frivillige omdelere og samarbejdspartnere.

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

Vi ønsker alle en 
Glædelig Jul og et
Godt Nytår!

s e l s k a b s l o k a l e r  u d l e j e s

H j a r u p 
M e j e r i

r i n g  t i l  B e n t  P o u l s e n

p å  t l f . :  2 7 1 2  2 3 1 7  f o r  f l e r e  

o p l y s n i n g e r  e l l e r  s e  m e r e  p å  

w w w . h j a r u p . d k

77

L U N D & M U S  G R A F I S K  D E S I G N  A P S

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

H J A R U P G Å R D S V E J  4  ·  D K - 6 5 8 0  V A M D R U P

Velkommen i min frisørsalon i Ødis

I S A B E L L A  C O I F F U R E  ·  Ø D I S  K I R K E V E J  2 ,  Ø D I S  ·  6 5 8 0  VA M D R U P

Å B N I N G S T I D E R

T I D S B E S T I L L I N G  P Å  M O B I L :  3 0 3 5  0 0 0 3

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

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

C O I F F U R E

NÆSTE DEADLINE 

FOR BUDSTIKKEN ER 

D. XX. FEBRUAR 2017
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Ansøgningen skal indeholde: 

Beskrivelse af projektet og formål 
•  Formål og vision 
•  Foto af lokaliteten, bygning etc. 
•  Kort, som viser beliggenheden 
•  Beskrivelse af egen indsats, både anlæg og 

drift 
•  Evt. materialebeskrivelse, tilbud og andet der 

er nødvendigt fremsendes separat som bilag 
vedhæftet ansøgningen

 
Økonomi 
•  Overslaget skal være uden moms og rundes op 

til nærmeste hele tal 
•  Hvis der er søgt andre fonde eller puljer bedes 

det oplyst 
•  Regnskab vedlægges som bilag (forsamlings-

huse, klubber mv.) 

Fremsendelse 
•  Ansøgningen bedes fremsendt af Kontaktfo-

rums repræsentant 
•  Ansøgningen fremsendes elektronisk på mail 

til landsbykoordinator 

Faktura 
•  Alle faktura fremsendes elektronisk med angi-

velse af landsbyens navn og projektets titel og 
jobnr. (gives ved bevilling). 

•  EAN nr. 579005310358 

Ansøgninger med bilag sendes til;  
bj.hjarup@gmail.com eller afleveres her på 
Østergårdsvej 12, senest den. 12.januar.

Birgit Jørgensen 
tlf. 75 59 40 54 / 61 54 18 50
Landsbyrepræsentant i Kontaktforum

Glædelig jul!

Prioritering af 
puljemidler 2017
      
 
Forskønnelse af landsbyerne 
•  Skitseprojekter
•  Beplantninger, vejtræer 
•  Torve, pladser og fællesarealer
•  Stier incl. grus
•  Forsamlingshuse 

Inventar og materialer 
•  Bålhytter 
•  Borde/bænke, broer 
•  Legeredskaber, faldeunderlag 
•  Infotavler
•  Maling 
•  Mindre maskiner og redskaber
•  Belysning 

Diverse foreninger og klubber 
•  Inventar til forsamlingshuse 
•  Brochurer

Vi ønsker jer alle en glædelig jul samt et godt 
nytår! Det har endnu engang været et dejligt år 
med gode arrangementer, hvor I har støttet op og 
forhåbentlig haft nogle gode timer sammen med 
naboer, venner og familie.
Vi ser frem til at være sammen med jer i 2017! Vi 

vil gøre vores bedste for at samle byerne og skabe 
rammerne om nogle gode timer sammen!
Vi ses!

Kærlig hilsen 
Landsbyforeningen for Skanderup og Omegn

Lands-
bypuljen
2017
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Vi afholder den årlige generalforsamling i  
Aulaen på Forbundsskolen på torsdag den 
23.02.2017 fra kl. 19.00.

Dagsorden ifølge lovene §4 stk. 8

Generalforsamlingen finder sted med følgende 
dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetæller
3.  Aflæggelse af 

• Formandens beretning 
• Reviderede regnskab 
• Udvalgsformændenes beretning

4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af bestyrelse i henhold til §4 stk. 2
6. Valg af revisor i henhold til §4 stk. 2
7. Evt.

Ifølge lovene §4 stk. 5 skal forslag der ønskes 
behandlet på generalforsamlingen være forman-
den skriftlig i hænde senest 8 dage før general-
forsamlingen. 

Formand for SHIF 
Connie Navne
Østergårdsvej 16, Hjarup, 6580 Vamdrup
Mail: conniebnavne@mail.dk

Forældre til børn 
under 16 år har 
stemmeret på  
deres barns vegne.

Vel mødt
Bestyrelsen i SHIF

Nye motorvejs planer!
Er der mon nogen som kender mere til disse planer?

GENERALFORSAMLING

Materialet er fra 'Rapport 
555 - 2016' og 'Rapport 
456 - 2013' fra Vejdirek- 
toratet om Midtjysk  
motorvej. 
Men hvor langt er 'man' 
med disse planer – det er 
måske lige i vores  
baghave?
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Rohr ApS
Rensning & Service af ventilation
leonrohr@rohrstaal.dk · www.rohraps.dk

Rudes Propeller ApS
Reparation & Salg af Propeller
leon@rudespropeller.dk · www.rudespropeller.dk

SØNDERALLÉ 13 · STEPPING · 6070 CHRISTIANSFELD
TELEFON: 7559 4322 / 2372 0322

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

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

Hvad sker der lige i den 
gamle Brugs i Hjarup?
Mikkel Vind, der selv bor i Hjarup, har købt den 
gamle ’Brugs’ bygning, og overtog bygningen 
den 1.9. 2016.

Nu er Mikkel ved at tømme bygningerne, da 
der i de gamle købmandslokaler skal opføres 
to 4-værelses lejligheder på hver 105 m2. Den 
bagerste del af bygningen, der oprindeligt var 
lager, forbliver lager til opbevaring.

Mikkel fortæller, at der vil blive værnet om æste-
tikken, når der sættes nye vinduer i facaden.  
Det bliver i samme stil som i nabo-lejligheden, 
og han vil forsøge at genskabe facaden med 
gamle sten.

Lejlighederne vil stå klar til indflytning  
ca. 1. maj næste år. 

Man er velkommen til at rette henvendelse  
til Mikkel Vind for at høre nærmere om  
lejlighederne. 
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NYT fra 
Valgmenigheden
Nytårsaftensgudstjeneste: 
Nytårsaften kl. 23. 
Vi fastholder traditionen med at afholde 
midnatsgudstjeneste nytårsaften.
Sidste år var vi rigtig mange, og det blev 
en virkelig dejlig og livsbekræftende 
måde at afslutte det gamle år på og hilse 
det nye velkommen.  
 Forhåbentlig vil mange igen i år komme 
og være med.
Alle er hjertelig velkomne.
Gudstjenestens længde gør, at man sag-
tens kan nå hjem til rådhusklokkerne kl. 
00.00
 
”Den folkelige og enfoldige Kierkegaard" 
Efterårets foredragsrække slutter søndag 
d. 22. januar med foredrag med Anders 
Kingo.
Anders Kingo er "Kierkegaardekspert", 
men det skal man ikke lade sig skræmme 
af, for han har en unik evne til at gøre Ki-
erkegaard forståelig på en meget interes-
sant, spændende og ligefrem måde..
Han siger selv:
Mange har sikkert både forsøgt og 
opgivet at læse Søren Kierkegaard. Man 
har forsøgt, fordi man havde en fornem-
melse 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 umu-
lig at forstå. Tværtimod! Selve hans 
grundanliggende er ikke – intellektu-
elt – vanskeligt at forstå, men det er en 
provokerende udfordring til enhver, som 
vil følge ham i hans analyser af skyldens, 
frihedens, ansvarets og tilgivelsens pro-
blem. Og 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.

Anders Kingo (f. 1955)
Dr. theol. Tidligere præst i Ullerup i Søn-
derjylland nu præst ved Helsingør Dom-
kirke. Han beskrives som en blændende 
prædikant og placeres af kolleger som 
en teolog, der læner sig mod det grundt-
vigsk-tidehvervske.
 
Babysalmesang til foråret
Maja indbyder til formiddagsdagshygge 
for de mindste og deres forældre eller 
bedsteforældre. Alle interesserede er vel-
komne til et herligt forløb på 7-8 gange 
her i foråret 2017. Medlemskab af Valg-
menigheden er absolut ingen betingelse. 
Datoerne er ikke fastlagt helt endnu, 
men starten bliver sandsynligvis sidst i 
januar. Hold øje med face-book
Maja har tlf. nr.: 22261482
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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

Oplag: Ca. 630 stk.
Opsætning:  Lund&Mus Grafisk Design, Hjarupgårdsvej 

4, 6580 Vamdrup, mobil 2425 2266
Trykkeri: InPrint, Kolding
Deadlines i 2017: 23. februar, 20. april, 15. juni
Generalforsamling: 10. maj 2017 

K O L O F O N

Budstikken – Lokalblad for Skanderup-Hjarup-Gelballe

Medlemskab: Det koster kun kr. 100,- at være 
medlem af Budstikken og bladet  
eksisterer kun i kraft af lokal opbakning. Med-
lemskab 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.
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Af Charlotte Fagan

På Skolernes Motionsdag fredag den 14. okto-
ber løb 200 seje børn økonomiske midler ind 
til fordel for legepladsen på Skanderup-Hjarup 
Forbundsskole.

Skolen er i en proces, hvor omgivelserne i ude-
rummet i en større grad ønskes at blive imple-
menteret i undervisningen. I 2013 deltog skolen 
i projekt ”Drøn på skolegården”, som Realdania, 
Lokale og Anlægsfonden og Kræftens Bekæm-
pelse står bag. Skolen blev én af syv vindere og 
fik realiseret etableringen af Kratskolen, som er 
et udendørs klasselokale. 

I august 2015 blev skolen én af de demonstra-
tionsskoler, som deltager i projektet ”Udvikling 
af udeskole”, der er et fælles projekt mellem 
Undervisningsministeriet og Miljøministeriet. 
Projektet har til formål at skabe grundlag for at 
anvende udeskole som undervisningsmetode. 

I udeskolen får eleverne mulighed for en mere 
praksisnær undervisning, hvor de færdigheder 
og den teoretiske viden, som eleverne tilegner 
sig igennem undervisningen i klassen, kan brin-
ges med ud og anvendes i relevante omgivelser 
som f.eks. skolegården og naturområder. Skolens 
personale er i denne forbindelse på kurser og te-
madage, hvor de bliver opkvalificeret, inspireret 
og udvikler ideer til at implementere uderum-
met i undervisningen. 

Skolegårdens legeplads og sociale rum er imid-
lertid opbygget i træ, der med årene er blevet 
nedslidte og forfaldne, og derfor af sikkerheds-
mæssige hensyn skal nedtages løbende. Indenfor 
de kommende 4-5 år skal alle aktivitetsanlæg 
være nedtaget. Derfor har skolebestyrelsen 
taget initiativ til en række tiltag for at imøde-
komme det forestående behov for nye aktivitets-
anlæg og nye sociale rum på skolens legeplads. 
Ét af initiativerne er sponsorløb på Skolernes 
Motionsdag. Sidste år blev der på dagen indsam-

let ca. 70.000 kr. og med det store engagement, 
som børnene igen i år har vist for løbet, og 
med alle de fantastiske familiemedlemmer og 
virksomheder, som har bakket op om sponsore-
ringen, er det realistisk, at indsamlingen igen år 
vil kunne gøre en stor forskel for fornyelsen af 
børnenes legeplads.

Skanderup-Hjarup Forbundsskoles hverdag og 
pædagogiske linje bygger på anerkendelse, in-
klusion, trivsel, faglighed og gensidig respekt for 
hinandens forskelligheder.

Skolebestyrelsen ønsker en legeplads, der kan 
støtte om dette, og ønsker os derfor aktivitets-
anlæg, der indbyder til:
•  Bevægelse og dynamisk leg, der udfordrer ele-

vernes fysiske styrke, motorik og balance.
•  Fællesskab og kreativitet, der giver mulighed 

for at styrke elevernes sociale færdigheder og 
kognitive evner.

•  Nye muligheder for spændende læring, der 
giver fornyet inspiration, livsglæde og kvalitet i 
både undervisning og leg.

De penge, der blev indsamlet sidste år, har bl.a. 
givet nyt faldsand, nye kanter langs legeområdet 
og et nyt aktivitetsanlæg. Skolebestyrelsen er 
i en positiv dialog med Kolding Kommune, og 
med de sponsorerede midler fra dette års spons-
orløb vil endnu et aktivitetsanlæg blive etableret 
i dette skoleår. 

Nyt fra Forbundsskolen

De sponsorerende virksomheder:

•  Riis A/S
•  Alfakids.dk
•  Solgaarden
•  InFront ApS
•  Contrans A/S
•  Gelballe Grus
•  Vibpro Media 
•  Tegllund Vejen
•  Wissingsminde
•  Frøkær Vingaard
•  Liselottes Dagpleje

•  Frisør By  
Rasmussen

•  Kastanie Allé  
Service

•  Autocentralen  
Kolding

•  Frilandsbørneha-
ven Enghøj

•  Malermester Mor-
ten Hinrichsen



Af Uve Frank-Jessen

Spejdernes Julestue 2016 blev traditionen tro 
afholdt i Hjarup Spejdercenter den sidste lørdag 
i November.

Efter de traditionelle julefrokoster med spejder-
ne er de gået på juleferie, og vi glæder os til at 
komme i gang i det nye år.

Tak for hjælpen
Der skal lyde et kæmpe stort TAK FOR HJÆLPEN 
til alle for den store indsats, der er lagt i projek-
tet fra de mange frivillige ildsjæle og hænder, 
som kommer med et utroligt engagement og 
trækker et kæmpestort læs, uden jer har det 
ikke kunnet lade sig gøre.
Spejderne ved Hjarup Gruppe takker mange 
gange for den store og lokale opbakning der er 
til Julestuen ved Hjarup Spejdercenter.

Jeg vil gerne på Hjarup spejdernes vegne takke 
alle ledere og frivillige der yder en indsats med 
tilknytning til Spejderne, og en stor tak til Mary 
og Erik Sørensen for at holde Spejderhytten altid 
pæn og ryddelig.

Efter de traditionelle julefrokoster med spejder-
ne er de gået på juleferie, og vi glæder os til at 
komme i gang i det nye år.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at ønske alle 
en rigtig Glædelig Jul samt et godt og lykkebrin-
gende nytår.

Tak for hjælpen til alle vore sponsorer, frivillige, 
spejdere og ledere for deres fantastiske indsats:

Vi ønsker alle en glædelig jul samt et godt og 
lykkebringende nytår.

Hilsen 
KFUMspejderne i Hjarup

N Y T  F R A  H J A R U P  S P E J D E R N E

Spejdernes Julestue 2016 

14

•  Danish Air Transport 
•  Lavabo
•  Kim Pallesen Byg
•  Klippegården
•  Entreprenørgården 

Syd   
•  By Rasmussen
•  Krabbe Friis Bonde-

gårdsferie 
•  Tofts Blomster
•  Liselottes Dagpleje
•  Boleto ApS
•  Pure Culture
•  Isabella Coiffure
•  Liva
•  Lund&Mus Grafisk 

Design
•  Lunderskov Bageri 
•  Lunderskov Pizzaria 

•  Danbolig
•  Nordea 
•  Middelfart Sparekasse
•  Fynske Bank
•  Sydbank
•  Danske Bank
•  Preben Z Jensen
•  Tresu
•  Sportigan Erhverv
•  Migatronic 
•  Teknidan
•  Kansas
•  Lemvigh-Müller
•  Prime Cargo
•  Hassing
•  Bosch
•  Metz
•  OK

Trækningsliste Kinesisk lotteri
v. Spejdernes Julestue d. 26 
november 2016

Blå: Serie 1
Numre: 73 – 11 – 187 – 19 – 155

Grøn: Serie 2
Numre: 27 – 98 – 114 – 198 – 3

Rød: Serie 3
Numre: 47 – 8 – 172 – 63 – 125

Grå: Serie 4
Numre: 5 – 137 – 44 – 176 – 13

Orange: Serie 5
Numre: 33 – 117 – 164 – 22 – 141

Gevinsterne kan afhentes hos:
Mary Hansen, Toften 6, Hjarup
Tlf.: 75594064 – senest 1 Januar 2017
KFUM Spejderne takker for støtten til spej-
derarbejde
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Esbjergvej 42
6000 Kolding
Tlf.: 7553 6828
plantecenter@mail.dk
www.koldingplantecenter.dk

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

Taulov:
Adelvej 34  7000 Fredericia
Tlf. 75 56 28 55  Fax 75 56 38 55

Vamdrup:
Fabriksvej 17  6580 Vamdrup
Tlf. 75 58 28 55

www.alpedalens-vvs.dk

Varmeanlæg  Badeværelser
Fjernvarme  Blikarbejde  Solvarme
Nybyggeri  Alt i renovering



INPRINT i Kolding trykker 

Budstikken

 tlf.nr.: 7550 3131
TRYK PÅ SERVICE · SERVICE PÅ TRYK

75 50 31 31 · info@inprint.dk · inprint.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  

PLC-programmer
■ Styringer
■ Robotter

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

DØGNVAGT
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Juletræ-
stænding 
i Hjarup
Traditionen tro startede 1. søndag i advent med 
gudstjeneste i Hjarup kirke med vores præst 
Maria. I år var der luciaoptog med børnene fra 
HB7. Efter gudstjenesten skulle juletræet tændes 
på Mejeriet. Ca. 75 børn og voksne var mødt op, 
og indenfor blev der budt på æbleskiver, gløgg, 
kaffe, the og sodavand. Der blev danset om jule-
træet til dejlig klaverspil af Camilla Kongsgaard 
og alt imens det foregik, kom julemanden forbi 
med slik til børnene. 

Forældre og bedsteforældre hyggede sig, imens 
børnene legede på kryds og tværs og atter var 
en dejlig juletræsfest forbi. 

Vi vil gerne takke Mariegården og Enghøjgård 
for de fine juletræer og Morten Brøchner ”Say it 
with treats” for slikposer.

Med venlig hilsen
Landsbyforeningen i Hjarup



Juletræstænding 
i Skanderup
Fredag den 25. november var børn og deres 
forældre samlet til juletræstænding i Skanderup. 
Vi startede i Enghaven hvor juletræet lyste op 
imens julesange blev sunget. Derefter gik vi i Ef-
terskolens hal for at danse om juletræ, synge og 
sludre. Der var disket op med æbleskiver, kaffe, 
risalamande, clementiner, saft og julegodter – og 
alle så ud til at hygge sig! 

Vi vil takke alle, der var så søde at hjælpe til 
med, at få dette arrangement på benene! 

Hilsen Landsbyforeningen for 
Skanderup og Omegn
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Glædelig jul!
Vi ønsker jer alle en glædelig jul samt et 
godt nytår! Det har endnu engang været 
et dejligt år med gode arrangementer, 
hvor I har støttet op og forhåbentlig haft 
nogle gode timer, sammen med naboer, 
venner og familie. 
Vi ser frem til at være sammen med jer i 
2017! Vi vil gøre vores bedste for at samle 
byerne og skabe rammerne om nogle 
gode timer sammen!
Vi ses!

Kærlig hilsen Landsbyforeningen for  
Skanderup og Omegn

Husk Generalforsamlingen 
i Landsbyforeningen for 
Skanderup og Omegn

Dato: 26. januar 2017 kl. 19.00
på Forbundsskolen (mad kl. 18.00)

Der serveres gratis gullasch med kartoffel-
mos kl. 18.00. Tilmelding til Jakob Christi-
ansen på telefon 4083 2546

Kom og spis med – vi bliver så glade for 
din støtte!



Autoriseret

Optometrist – Kontaktlinsespecialist

ÅBNINGSTIDER:
Mandag-onsdag kl. 9.00-17.30

Torsdag-fredag kl. 9.00-18.00

eller efter aftale.

Telefon 7558 1086 – Telefax 7558 1543

VAMDRUP SPECIALOPTIK

POSH 
D A M E  O G  H E R R E F R I S Ø R

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
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Juleforberedelser hos de 
private dagplejere

Hver torsdag er der fuld af aktivitet i Spejderhu-
set i Hjarup, hvor der holdes legestue i vinterhalv-
året.

I de sidste par uger har alle børn, på hver deres 
måde, været med til at lave julepynt, der er ble-
vet malet med maling samt masser af glimmer på 
forskellige figurer, stjerner, juletræer i pap mm. 

Vi har haft gang i den store kage produktion af 
dejlige julesmåkager. Der er blevet duftet og kik-
ket på, mens dejen blev lavet, alle har været med 
til at trykke forskellige forme i dejen eller blot 
kikket på. Børnene har spændt fuldt med i hele 
processen og bagefter er der blevet duftet til de 
nybagte småkager, måske prøvesmagt en enkelt.

Torsdag den 15. december er alle forældre med 
søskende inviteret til vores årlige juletræsfest. 
Her skal vi sammen julehygge med æbleskiver, 
børnenes hjemmebagte småkager, sang og dans 
om juletræet og måske hvis vi er heldige, får vi 
besøg af julemanden, der måske har en pose med 
til alle børn. 

De private dagplejere i Hjarup 
Liselotte Dejgaard Poulsen og Dorte Krabbe
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Julehilsen fra Efterskolen
Året går på hæld og julen er nær
For Skanderup Efterskole har 2016 været et godt 
år. Som altid har vi nogle rigtig dejlige unge 
mennesker her på skolen. I august åbnede vi 
dørene for 117 elever og 4 nye medarbejdere, 
hvoraf en enkelt er flyttet ind på Palle Kirksvej.

Årets show –  
Nordisk mytologi performence/total teater
Traditionen tro sætter elever og lærere igen et 
show op. I år laver vi en fortolkning af romanen 
Erik Menneskesøn. Det bliver ikke et klassisk 
teaterstykke, nærmere et slags totalteater, hvor 
publikum bevæger sig rundt på skolen. Eleverne 
giver den alt, hvad de har, og vi forventer et 
spændende show.
Alle er velkomne til at se showet, der vises føl-
gende dage:
•  Torsdag d. 9/2 kl. 13.30 (generalprøve) og  

kl. 19.30
•  Fredag d. 10/2 kl. 10.30
Vi glæder os til at se jer!

Renovering
Vi arbejder i øjeblikket med planer om at re-
novere den sidste del af skolens gamle hoved-
bygning. Vi vil fx gerne forbedre vores scenefa-
ciliteter, så vi bedre kan rumme små koncerter, 
forestillinger og foredrag.

Sidste år samlede vi over 20.000,- ind, hvilket 
gjorde at vi kunne etablere vores nye klatrevæg.
Vi håber at kunne gentage noget lignende med 
den forestående renovering.
Du kan bidrage med 200,- via mobilepay 3134 
1045 – beløbet kan trækkes fra i skat. 

Coding Pirates
Vi har startet en afdeling af Coding Pirates, som 
tilbyder IT og teknologiundervisning for børn og 
unge. Undervisningen varetages af frivillige med 
IT-baggrund suppleret af nogle af vores elever.
Der starter nye hold op til februar med et be-
grænset antal pladser. Hvis det kunne have inte-
resse for jer kan I tjekke www.codingpirates.dk.

Vi vil gerne sige tusind tak for samarbejdet i det 
forgange år. Dejligt, at efterskolen bliver brugt 
i forbindelse med gymnastikopvisning, monobi-
kes, juletræsfest, adventsfest og andet godt.

Vi ønsker alle en rigtig glædelig jul samt et godt 
nyt år!

De bedste hilsner fra Skanderup Efterskole,
Rune og Matilde Peitersen



Hold dig opdateret 
med Budstikken

H I V  S I D E N  U D  O G  H Æ N G  P Å  K Ø L E S K A B E T

Uge 51
Mandag d. 19.12. Kl. 17.00 Løbetur med Hjarup Runners

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 52
Mandag d. 26.12. Kl. 17.00 Løbetur med Hjarup Runners

Tirsdag d. 27.12.

Onsdag d. 28.12. Kl. 14.00  Nytårsløbet i Hjarup – ikke 
kun for løbere!

Torsdag d. 29.12.

Fredag d. 30.12.

Lørdag d. 31.12. Kl. 23.00 Nytårsgudstjeneste i  
Valgmenigheden

Søndag d. 01.01.

Uge 01 
Mandag d. 02.01. Kl. 17.00 Løbetur med Hjarup Runners

Tirsdag d. 03.01.

Onsdag d. 04.01.

Torsdag d. 05.01.

Fredag d. 06.01.

Lørdag d. 07.01. 6. klasse samler juletræer ind

Søndag d. 08.01.

Uge 02 
Mandag d. 09.01. Kl. 17.00 Løbetur med Hjarup Runners

Tirsdag d. 10.01.

Onsdag d. 11.01. Kl. 9.00-11.30 Onsdagsklubben – i 
Kirkeladen i Hjarup

Torsdag d. 12.01. Deadline for ansøgning til  
Landsbypuljen

Fredag d. 13.01.

Lørdag d. 14.01.

Søndag d. 15.01.

Uge 03 
Mandag d. 16.01. Kl. 17.00 Løbetur med Hjarup Runners

Tirsdag d. 17.01.

Onsdag d. 18.01. Kl. 9.00-11.30 Onsdagsklubben – i 
Kirkeladen i Hjarup

Torsdag d. 19.01.

Fredag d. 20.01.

Lørdag d. 21.01.

Søndag d. 22.01. Kl. 19.30 Skanderup Efterskole, 
foredrag "Den folkelige og enfoldige 
Kierkegaard"

Uge 04 
Mandag d. 23.01. Kl. 17.00 Løbetur med Hjarup Runners

Tirsdag d. 24.01.

Onsdag d. 25.01. Kl. 9.00-11.30 Onsdagsklubben – i 
Kirkeladen i Hjarup

Torsdag d. 26.01.

Fredag d. 27.01.

Lørdag d. 28.01. Kl. 18.00 Vinterfest i Hjarup på Me-
jeriet

Søndag d. 29.01.

Uge 05 
Mandag d. 30.01. Kl. 17.00 Løbetur med Hjarup Runners

Tirsdag d. 31.01.

Onsdag d. 01.02. Kl. 9.00-11.30 Onsdagsklubben – i 
Kirkeladen i Hjarup

Torsdag d. 02.02.

Fredag d. 03.02.

Lørdag d. 04.02.

Søndag d. 05.02.

Uge 06 
Mandag d. 06.02. Kl. 17.00 Løbetur med Hjarup Runners

Tirsdag d. 07.02.

Onsdag d. 08.02. Kl. 9.00-11.30 Onsdagsklubben – i 
Kirkeladen i Hjarup

Torsdag d. 09.02.

Fredag d. 10.02.

Lørdag d. 11.02.

Søndag d. 12.02.

Uge 07 
Mandag d. 13.02. Skolernes vinterferie i hele uge 7 

Kl. 17.00 Løbetur med Hjarup Runners
Tirsdag d. 14.02.

Onsdag d. 15.02. Kl. 9.00-11.30 Onsdagsklubben – i 
Kirkeladen i Hjarup

Torsdag d. 16.02.

Fredag d. 17.02.

Lørdag d. 18.02.

Søndag d. 19.02.

Uge 08 
Mandag d. 20.02. Kl. 17.00 Løbetur med Hjarup Runners

Tirsdag d. 21.02. Øster jazzværk på Hjarup Mejeri

Onsdag d. 22.02.

Torsdag d. 23.02. Deadline på Budstikken 
Kl. 19.00 SHIF Generalforsamling

Fredag d. 24.02.

Lørdag d. 25.02.

Søndag d. 26.02.
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H I V  S I D E N  U D  O G  H Æ N G  P Å  K Ø L E S K A B E T



A D V E N T S F E S T  2 0 1 6  P Å  F O R B U N D S S K O L E N

Forbundsskolen ønsker alle 
en glædelig jul!


