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• Ny motorvej i din baghave?
• Kom til generalforsamling i Budstikken, Vandværket og Landsbyforeningen i Hjarup
• Farveladen, HB7 og Kreaklubben
klar med nyt program
Fastelavn for de
mindste i dagplejen.

• Kom med til cykelmotion – nyt
initiativ

Motorvej i baghaven?
I januar fik jeg en lille drøftelse med Finansministeren om, at han slet ikke skal begynde at finde
penge til en motorvej, før jeg har godkendt
placeringen.
Jeg mener, det giver alt for lidt værdi at placere
motorvejen så tæt på eksisterende motorvej.
Udviklingen kommer med tiden, der hvor motorvejen får sine afkørsler, så vi skal ikke have motorveje så tæt og parallelt, men i stedet tænke
samfundsøkonomisk og trække den lidt længere
mod vest. Det kan forhøje værdien på jord vest
for Vamdrup. Det arbejder jeg for og vil informere, når jeg hører nyt.
Vh
Birgitte, medlem af Kolding Byråd

Stort loppemarked
I HJARUP IGEN I ÅR
Sæt allerede nu et stort X i kalenderen. Vi gentager succesen og arrangerer igen
Stort fælles loppe/kræmmer marked i Hja- rup.
Lørdag d. 17. juni 2017 kl. 9.30 – 14.00
Så er det nu, der er mulighed for at
booke en stand til stort fælles loppemarked ved Hjarup spejderhus. Tøm
loftet, kælderen og garagen eller
lad børnene sælge ud af legetøjet,
så de kan tjene lommepenge til
sommerferien. Vi sidder klar ved
tasterne til at modtage din booking af stand på: loppemarkedhjarup@hotmail.com Vi har
40 stande af 3x3 meter, der
kan bookes efter ”først til
mølle” princippet pris pr.
stand 20.-kr, som betales
på dagen.

Vi håber igen i år at kunne fylde alle pladserne
op til en festlig dag med mange besøgende.
Som de øvrige år vil vi sørge for omtale/reklame
i stor stil i lokale aviser, på sociale medier samt
via plakater og posters.
Liselotte og Bent
Dejgaard Poulsen

GENERALFORSAMLING

Aktiv Krea
klub!

Forbundsvandværket

Krea-klubben er startet aktivt op på forårssæsonen. Vi har fået strikket et spændende program
sammen som måske kunne friste nye ansigtet
i klubben? Kunne du have lyst og interesse i at
være med, så kontakt gerne Liselotte. Vi mødes
hos hinanden ca. hver 3. uge til programlagte,
kreative sysler, hvor man selv medbringer materialer til aftenens program, hvis ikke andet er
nævnt i udsendte mails. Aftenen afsluttes med
kaffe og lidt godt til ganen.
På vegne af Krea-klubben
Liselotte Dejgaard Poulsen
Vedhæftede foto:
Pigerne i Krea-klubben hækler og strikker ”trøstemus” til børn på skadestuen i Kolding.

Hermed indkaldes til generalforsamling
mandag den 13. marts 2017, kl. 19.30.
Generalforsamlingen afholdes på
Forbundsvandværket,
Skanderup Landevej 24a.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Program for Krea-klubben
FORÅR 2017

• T
 irsdag d. 16. maj
Maleri på lærred-kursus ved kunstner Gitte
Lustrup. Pris 250,- min. 8 pers.
Hos Birta
Alis sender invitationsmail ud.
• Torsdag d. 8. juni
Tapas-aften – vi starter tidligere denne aften.
På mejeriet i Hjarup
Gitte sender invitationsmail.

• T
 irsdag d. 14. februar
Strikke/hækle trøstemus til skadestuen + give
hinanden tips og gode ideer.
Hos Camilla – eller Christina.
Liselotte finder opskrifter på trøstemus og
sender invitationsmail ud.
• Onsdag d. 8. marts
Husholdningsforeningen: Male på sten/sten
på lærreder.
På Forbundsskolen SFO
Lene laver et oplæg og sender invitationsmail
ud.
• Onsdag d. 29. marts
Sy tasker/punge på symaskiner eller i hånden
efter egne ideer.
Hos Miranda - medbring egen symaskine –
hvis haves og mønster
Miranda sender invitationsmail ud.
• Torsdag d. 27. april
Vi arbejder med skind og pels.
Birta har skindrester.
Hos Alis
Birta sender invitationsmail og finder inspiration til aftenen.

God sommerferie
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• T
 irsdag d. 15. august
Planlægning af efterårsprogrammet
Hos Dorte K.
Dorte K. sender invitationsmail.

Det går godt i
Hjarup Landsbyforening
Af Anders Reinholdt
En af de vigtigste støtter omkring økonomi,
er alle vores gode sponsorer, som hver gang vi
beder om hjælp, møder os med stor gavmildhed.
Det er med til at vi faktisk lykkes med at drive
foreningen.
Stor tak til jer, og vi håber vi alle kan give igen
på et tidspunkt.

Foreningen har nu gennemført flere vellykkede
arrangementer. Senest kan nævnes vinterfest i
januar, Jazz arrangement (via lokale kræfter), og
fastelavn for byens børn i uge 8.
Hen over året lykkes det også med fællesspisning og andre sociale arrangementer og her til
sommer er det målet at vores nye bålhytte bliver
færdig i mejeri haven.
Det hele er med til at samle os som lokal samfund, og sikre liv i byen og som arbejdende
bestyrelse, er det at se folk der hygger sig, børn
der morer sig, og nye venskaber opstå, med til at
give motivation for den frivillige indsats.

Tak til sponsorer:
• Bygma Kolding
• Say it with treats v/Morten Brøchner
• Byens bilpleje v/ Mikkel Vind
• Kastanie alle service v/Michael V. Tønder
• Trine fra Hjarup Rideklub
• Nicholai biograf og café
• Taste It – Kolding
• Kim Pallesen Byg
• AB Electric
• Spejderne i Hjarup

Bag ved alle vores aktiviteter, er der selvfølgelig
en økonomi som er med til at give grundlaget
for at dette løber rundt. Som bestyrelse vil vi
gerne sikre, at vi fortsat har et godt grundlag for
landsbyforeningen. Derfor værdsætter vi meget
alle jer der har købt medlemskab i foreningen.
Vi har samtidig ændret vores prispolitik, så vi
holder underskuddet på vores arrangementer
nede og derfor vil i opleve at vi nu køre med en
samlet pris pr. voksen og barn.

Og alle jer andre der giver gaver og bakker op
omkring dette.
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Laust Bøgesvang
V O G N M A N D
Kastanie allé 43 · Skanderup · 6640 Lunderskov
Tlf. 7559 4088 · Mobil: 4050 8088
laustbogesvang@yahoo.com
bogesvangkrantransport.com

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

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

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

TANDLÆGE
JØRGEN RASK
THOMSEN
Buen 3
6000 Kolding
Tlf. 7552 1219
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Affaldsindsamling i Hjarup
Cykelmotion i
lokalområdet

Lørdag d. 1. april håber vi at se rigtig mange
Hjarupborgere til affaldsindsamling.
Vi mødes ved Kirkeladen i Hjarup kl. 9.30, hvor
man udstyret med tang og sække bliver sendt ud
på ruter i byen.
Når byen er pæn og ren for affald, ses vi igen i
Kirkeladen, hvor vi kårer årets affaldssamler og
hygger os med kaffe/saft og hjemmebagte boller. Tag familien, naboen og/eller hunden med
ud og få frisk luft.
Tilmelding af hensyn til hjemmebag til
Bent Poulsen 27122317.

Af Ole Kjærgaard
Foråret er på vej, cyklerne skal frem igen.
Vi er to friske mænd, der startede med at
dyrke landevejscykling i 2016 bl.a. med gennemførelse af Hærvejsløbet. Vi har i løbet
af vinteren talt meget omkring behovet for
en cykelklub / interessen for at dyrke fælles
motion i vores lokalområde. Vores tanker
går på landevejscykling hver onsdag +
søndag med planlægning af diverse ruter i
lokalområdet på 50 - 60 km. Opstart søndag
d. 12. marts.

Landsbyforeningen i Hjarup.

Har du fået lyst til at høre mere og være en
del af et fællesskab, så kontakt Flemming
Jensen tlf. 24 41 19 53 eller Ole Kjærgaard
Tlf. 22 19 66 05.

Hjarups præstegård renoveres indvendigt
og tørretumbler (det lå før i stalden). Der kommer ny isolering på loftet, nye badeværelser og
nye forsatsruder i hele huset. Der bliver arbejdet
på at lukke huset bedre af nedefra, så mus ikke
så let kommer ind.
Præstefamilien bliver genhuset på Fløjbjergvej
47, så familien stadig bor i lokalområdet, og det
er delvis her og på Maria’s nye kontor i Vamdrup, at man skal finde præsten.
Renoveringen forventes at stå færdig medio juni
2017.
Sidst præstegården blev renoveret var i 1965-66.
Den gamle præstegård brændte ned i 1659
under Svenskekrigene, og den nuværende blev
bygget op igen i perioden 1692-1702.

Mandag d. 27. februar flytter sognepræst Maria
König og hendes familie ud af præstegården i
Hjarup, fordi boligen skal renoveres indvendigt.
I sommeren 2015 ansøgte Hjarup menighedsråd
om at få renoveret boligen ud fra et forslag, som
arkitekt Clara Rigenstrup fra tegnestuen Mejeriet har lavet. Pengene blev bevilget af provstiudvalget i Kolding, og nu kunne man sende
forslaget ind til kulturstyrelsen, dernæst kommune, stift og stiftskonsulent. I december 2016 gav
kulturstyrelsen grønt lys og de sidste tilladelser
fra Stiftet kom i januar 2017. Så nu kan projektet
gå i gang pr. 1. marts!
Der vil blive flyttet vægge, så den gamle præstegård får en mere funktionel ruminddeling. Der
bliver etableret et bryggers med vaskemaskine
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FORÅRET 2017
PROGRAM FOR

FORÅRET 2017
PROGRAM FOR

13. januar

Vi laver fuglemad

12. januar

Vi byder 2017 velkommen

27. januar

Ansigtsmaling og spil

26. januar

Vi spiller spil, tag gerne dit yndlingsspil med

9. februar

Vi tager til Vojens og skøjter.
Det koster 30 kr. pr. barn.
(Håber nogle forældre har lyst til at
køre og deltage.
Kontakt da Jytte på 2513 9349)

FARVELADEN HB7
10. februar Vi laver Fastelavnsmasker
24. februar “Spis med Gud”.
Familiegudstjeneste med efterfølgende fællesspisning i “Kirkeladen”
for hele familien.
26. februar Gudstjeneste kl.14.00 og
efterfølgende fastelavnsfest
i Mejeriet for hele familien.
10. marts

Vi sår Karse

24.marts

Vi laver søde påskelam

7. april

Vi bager

17. april

2. Påskedag.
Familiegudstjeneste og efterfølgende frokost i “Kirkeladen”

23. februar Fastelavnsfest.
Vi kårer den bedst udklædte
24. februar “Spis med Gud” Kl.17.00
Familiegudstjeneste med efterfølgende fællesspisning for hele
familien i “Kirkeladen”
26. februar Gudstjeneste kl.14.00 – derefter
fastelavnsfest i Mejeriet
9. marts

Hvem bager den flotteste kage?

23. marts

Drama aften

21. april

Sanglege i haven

6. april

Bål og hygge på hesteryg

5. maj

Terningløb i haven

17. april

19. maj

Vi går på lejepladsen og hygger

2. juni

“Spis med Gud”.
Familiegudstjeneste med efterfølgende fælles spisning for hele
familien i Kirkeladen, hvor vi fejre
kirkens fødselsdag.

2. Påskedag. “Spis med Gud”.
Familiegudstjeneste og efterfølgende fællesspisning i “Kirkeladen” for
hele familien

20. april

Vi holder ferie

4. maj

Lysfest og fejre Danmarks befrielse

18. maj

Vi bygger tømmerflåde

19. maj

“Spis med Gud”. Gudstjeneste kl. 17
med efterfølgende fællesspisning i
“Kirkeladen” for hele familen

1. juni

Vi bager og forbereder til overnatning

15. juni

Aflyst pga. overnatning

16 juni

Vi holder overnatning. Nærmere
oplysning kommer senere

Vi holder ferie
8. sept.

Opstart i “Farveladen”

Så er Farveladen og HB7 startet op igen i
Kirkeladen
• Farveladen er for alderen 3 år - 2. kl.
Vi mødes fredag i lige uger fra 16 -17.30
• HB7 er for 3.-6. kl. som mødes torsdag i
lige uger kl.18.30-20.30
Kom og se, hvor sjovt vi har det�
ALLE ER VELKOMNE
Kontaktperson Jytte Schmidt 25139349

Vi holder sommerferie
7. sep.

Vi Holder HB7s fødselsdag og byder
den nye 3.kl. velkommen

NÆSTE DEADLINE
FOR BUDSTIKKEN ER
D. 20. APRIL 2017

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

C

O

I

F

F

U

R

E

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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G E N E R A L F O R S A M L I N G

Hjarup Sogns Landsbyforening
Der indkaldes til generalforsamling for Hjarup Sogns Landsbyforening
torsdag den 27. april 2017 kl. 19.00 på Hjarup Mejeri
Dagsorden
1. Velkomst ved formand
2. Valg af dirigent, stemmetællere
samt referent
3. Formandens beretning
4. Fremlæggelse af regnskab for
Landsbyforeningen
5. Fastsættelse af kontingent 2017/2018
6. Mejeriet – beretning og fremlæggelse
af regnskab

7. Indkomne forslag (sendes til
Steen Matschke senest 18.4. på
mail: steen.matschke@hotmail.com)
8. Valg af revisor
9. Eventuelt
Efter generalforsamlingen serveres der kaffe
og kage. Vi håber på at se rigtig mange af jer.
På gensyn.
Med venlig hilsen Bestyrelsen

Spis sammen
på Mejeriet
i Hjarup den
27. april kl. 17.30,
lige før generalforsamlingen

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

Her vil der være mulighed for at spise en go'
omgang aftensmad og efterfølgende starter vi
på generalforsamlingen kl. 19.00.
Man behøver ikke komme til begge dele, men
det kunne da være hyggeligt.
Tilmelding ved Anders på Tlf.: 22444111 eller
mail@elektroingenior.dk
Mvh
Landsbyforeningen
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Søndag d. 7. maj
Skanderup kirke kl. 10.00
• Julie Kragh Thomsen, Hjarupvej 20,
6640 Lunderskov
• Isabell Hjelm Clausen, Søndergyden 25,
6640 Lunderskov
Søndag d. 7. maj kl. 10.00
Valgmenighedskirken Skanderup
• Noa Bendix Peitersen, Kastanie Alle 49,
Skanderup
• Thomas Schelde Jensen, Koldingvej 41,
Lunderskov

Vild
opstandelse!
2. påskedag den 17. april kl. 10.30
fejrer vi opstandelsen og påsken i
Hjarup kirke med sang, musik og
fortælling.
Og så skal vi selvfølgelig finde påskeæg, der er gemt rundt omkring
kirken og Kirkeladen.
Alle er velkomne, men det hele kommer til at ske i børnehøjde!
Bagefter spiser vi frokost og drikker
kaffe i Kirkeladen. Det koster 20 kr.
pr. voksen. Børn spiser gratis med.
De venligste hilsner
Hjarup kirke og
Jens Henrik Kristiansen

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

Søndag d. 7. maj
Hjarup Kirke kl. 10.30
• Anna Hjorth-Hansen, Marievænget 12,
6640 Lunderskov
• Louise Breum Møller Sørensen,
Søbjergvej 1, Hjarup, 6580 Vamdrup
• Amelia Thomsen, Fløjbjergvej 55,
6580 Vamdrup
• Henrik Lindby Jensen, Nyskovvej 17,
6580 Vamdrup

Lørdag d. 13. maj
Sankt Nicolai Kirke kl. 9.00
•E
 ugene Vang Kjær,
Kastanie Alle 38, Skanderup
•P
 atrick Sørensen, Sidselbankvej, Hjarup
•V
 ictor Gleerup, Marievænget 20,
Skanderup
•A
 ksel Aagaard Svendsen,
Skanderup Landevej 28, Skanderup

Hair & Make-up
Nyeste hårtrends

Søndag d. 30. april
Skanderup Kirke kl. 10.00
• Christoffer Petersen Tonnesen,
Klebækvej 23, 6640 Lunderskov

Lørdag d. 13. maj
Simons Peters Kirke, Kolding
• L asse Gaardholm Andersen,
Marievænget 2, 6640 Lunderskov

By Rasmussen

Søndag d. 30. april
Ødis Kirke kl. 10.30
• Anne Adolph Jensen, Fløjbjergvej 31,
Ødis

Storebededag fredag d. 12. maj
Seest Kirke kl. 11.00
•B
 enjamin Meldgaard, Koldingvej 17,
Hjarup
•R
 asmus Donslund Christensen,
Marievænget 10, Skanderup

Baggrund som teknikker ved Sassoon Professionel • Håndværkstradition

Søndag d. 30. april
Vonsild Kirke kl. 10.30
• Michael Mortensen, Toften 1, Hjarup
• Ida Højsager, Svanemosen 26,
6000 Kolding

Individualitet • Professionel rådgivning • Helhedsbetragtning af dit personlige look

Konfirmationer 2017

H I V

S I D E N

U D
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Hold dig opdateret
med Budstikken
Uge 09
Mandag

d. 27.02.

Tirsdag

d. 28.02.

Onsdag

d. 01.03.

Torsdag

d. 02.03.

Fredag

d. 03.03.

Lørdag

d. 04.03.

Søndag

d. 05.03.

Kl. 17.00 Løbetur med Hjarup Runners
Kl. 9.00-11.30 Onsdagsklubben – i
Kirkeladen i Hjarup

Mandag

d. 06.03.

Kl. 17.00 Løbetur med Hjarup Runners

Tirsdag

d. 07.03.

Onsdag

d. 08.03.

Kl. 18.00 Spis Sammen på Hjarup
Mejeri
Kl. 9.00-11.30 Onsdagsklubben – i
Kirkeladen i Hjarup
Kl. 19.30 KREA klubben, male på sten/
sten på lærred
Kl. 18.30 HB7 i Kirkeladen, kagebagning
Kl. 16.00 Farveladen, vi sår karse

d. 09.03.

Fredag

d. 10.03.

Lørdag

d. 11.03.

Søndag

d. 12.03.

Opstart på cykelmotion

Uge 13
Mandag

d. 27.03.

Tirsdag

d. 28.03.

Onsdag

d. 29.03.

Torsdag

d. 30.03.

Fredag

d. 31.03.

Lørdag

d. 01.04.

Søndag

d. 02.04.

Kl. 17.00 Løbetur med Hjarup Runners
Kl. 9.00-11.30 Onsdagsklubben – i
Kirkeladen i Hjarup
Kl. 19.00 KREA klubben, sy tasker/
punge

Kl. 9.30 Affaldsindsamling i Hjarup, vi
mødes ved Mejeriet, efterfølgende boller

Mandag

d. 03.04.

Tirsdag

d. 04.04.

Onsdag

d. 05.04.

Torsdag

d. 06.04.

Fredag

d. 07.04.

Lørdag

d. 08.04.

Søndag

d. 09.04.

Kl. 17.00 Løbetur med Hjarup Runners
Kl. 9.00-11.30 Onsdagsklubben – i
Kirkeladen i Hjarup
Kl. 18.30 HB7 i Kirkeladen, bål og
hygge på hesteryg
Kl. 16.00 Farveladen, vi bager

Uge 15
Mandag

d. 10.04.

Tirsdag

d. 11.04.

Onsdag

d. 12.04.

Kl. 17.00 Løbetur med Hjarup Runners

Torsdag d. 13.04.

Uge 11
Mandag

K Ø L E S K A B E T

Uge 14

Uge 10

Torsdag

P Å

d. 13.03.

Fredag

d. 14.04.

Kl. 17.00 Løbetur med Hjarup Runners
Kl. 19.30 generalforsamling i vandværket på Skanderup Landevej
24a

Lørdag

d. 15.04.

Søndag

d. 16.04.

Kl. 9.00-11.30 Onsdagsklubben – i
Kirkeladen i Hjarup

Mandag d. 17.04.

Skærtorsdag
Langfredag

Uge 16

Tirsdag

d. 14.03.

Onsdag

d. 15.03.

Torsdag

d. 16.03.

Fredag

d. 17.03.

Lørdag

d. 18.03.

Tirsdag

d. 18.04.

Søndag

d. 19.03.

Onsdag

d. 19.04.

Torsdag

d. 20.04.

Deadline på Budstikken

Fredag

d. 21.04.

Kl. 16.00 Farveladen sanglege i haven

Lørdag

d. 22.04.

Søndag

d. 23.04.

Uge 12
Mandag

d. 20.03.

Tirsdag

d. 21.03.

Onsdag

d. 22.03.

Torsdag
Fredag

Kl. 17.00 Løbetur med Hjarup Runners

2. påskedag

Kl. 10.30 Familiegudstjeneste i Hjarup
Kirke med efterfølgende fælles spisning
Kl. 17.00 Løbetur med Hjarup Runners

d. 23.03.

Kl. 9.00-11.30 Onsdagsklubben – i
Kirkeladen i Hjarup
Kl. 18.30 HB7 i Kirkeladen, dramaaften

Uge 17

d. 24.03.

Kl. 16.00 Farveladen, vi laver påskelam

Mandag

d. 24.04.
d. 25.04.

Lørdag

d. 25.03.

Tirsdag

Søndag

d. 26.03.

Onsdag

d. 26.04.

Torsdag

d. 27.04.

Fredag

d. 28.04.

Lørdag

d. 29.04.

Søndag

d. 30.04.

Kl. 17.00 Løbetur med Hjarup Runners

Kl. 17.30 Spis sammen på Mejeriet og
efterfølgende generalforsamling i landsbyforeningen
Kl. 19.00 KREA klubben, skind og pels,

Kl. 10.00 Konfirmation i Skanderup
Kirke

For 9. år i
træk blev der afholdt
Nytårsløbet i Hjarup
kransekage, boller, bobler og saft, men især
hyggen, faldt i god jord, da vi kom tilbage. Der
var ikke mødt mange skiløbere op, hvilket nok
skyldes det milde vejr.
Tak til alle lokale for at bakke op og tak til alle
trailløberne for også at møde talstærkt op.
Næste år vil der således være 10 års jubilæum
for løbet og arrangements gruppen påtænker
at gøre lidt ekstra ud af det. Har du forslag eller
ideer til hvordan vi kan gøre det? Så hører vi
meget gerne fra dig!
Løbet er for både gående og løbende og er en
rigtig god chance for at få lidt frisk luft i selskab
med naboer, venner og løbebuddies.

Karen Helms, Finn Thomsen,
Bodil Høeg og Kirsten Rungholm

Der var guider på 5, 8 og 10 km løb, trailtur og
travetur. Som nyt tiltag i år, var der også en specifik børnerute anført af Liselotte. Næste år vil
der også blive tilbudt mountainbike rute.

Generalforsamling
i Budstikken

65 glade mennesker var mødt frem til Mejeriet
og alle kom hjem igen med røde kinder efter
endt skovtur. Belønningen, som bestod af både

Onsdag d. 17. maj 2017, kl. 19.00 på
Forbundsskolen
Mød op og giv din mening til kende.
Generalforsamlingen indeholder følgende
dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Kassererens reviderede regnskab.
4. Indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
6. Valg af 2 revisorer.
7. Eventuelt.

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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Budstikken vil igen i år være vært
ved et glas portvin.

Proud to be a Scout
gode humør. På ingen tid har han formået at
være en del af en dansk uddannelsesklasse.

Af Familien Frank-Jessen, Gelballe
Mandag d. 28. november landede 22 spejdere
fra Australien i CPH Kastrup i forbindelse med
SISEP og Danish Scout Council (DSC). De 22
spejdere er indkvarteret privat over hele landet
og vi har sagt ja til at være værtsfamilie for 1 af
dem. Derudover er der 2 andre værtsfamilier,
der er tilknyttet Hjarup gruppe, som også har en
spejder boende.
Spejderne er mellem 16 og 17 år og kommer
fra hele Australien, hvilket også betyder, at de
stort set ikke kender hinanden, og første gang
de mødtes var i Lufthavnen i Dubai, hvorfra de
samlet skulle flyve til Danmark.

Efter et par dage med jetlag var Jacob klar til at
tage udfordringerne op og godt varmt påklædt
til dagens udfordringer tog han af sted hver
morgen med godt humør.
Den først kommende weekend efter ankomst
havde seniorspejderne deres årlige tur til det
hemmelige sted, hvor både Jacob de 2 andre
australiere og 1 tysk spejder, der er hos familien
Navne alle 4 var med på turen. En meget kold
tur. Efter overnatning i hytten stod vi op til en
morgenstund med høj klar frost. Jacob var som
den første af australierne ude af hytten og han
fandt en vandpyt, hvor der var is på. En ovenud
vild oplevelse, og han kaldte på de andre australiere, at de skulle komme ud og se ”stift vand”.
Kolding fjord var total blik stille og der var et
lille lag is over alt. For en australier der aldrig
har set frossen vand i stor målestok før, er det
en kæmpe oplevelse at få lov at stå i kanten af
vandet og kaste sten på isen, så der kom huller.

En Australsk spejder, eller hvilken som helt anden der kommer fra et varmt land, vil nok føle
det en smule koldt at ankomme til Danmark, og
det var absolut også tilfældet for vores spejdere.
Efter at have fået dem i bilen på turen hjemad,
hold vi snakken i gang i ca. 30 minutter, hvorefter der var ro på bagsædet. Nå man har rejst i
godt og vel 30 timer, så er det dejligt at komme
på landjorden igen og finde ro i en varm bil.

Dagen kom heldigvis også, hvor sneen dalede
smukt fra himlen, og Jacob var den førte til at tå
overtøj på og komme ud og nyde den.

Planen for spejderne var, at de skal følge en ganske almindelig hverdag hos en dansk familie og
deltage i alt, hvad de foretager sig. Der udover
også deltage i børnenes skolegang.

At pynte op til jul en hel måned før juleaften
havde han aldrig forestillet sig. Men at have ham
med til at pynte op med glimmer, lys, dekorationer, julehjerter, og alt det andet der hører til,
var en kæmpe oplevelse for ham. Og nissehue.
I Australien er en alm. rød nisse hue med kvast
ikke en nissehue, det er en SANTA hue, en nissehue er grøn. Og som australier, og er man glad
for jul, så går man med nissehue både i skole og
andre steder man tager hen i stedet for top hue.
Han var så glad for sin nissehue.
At være med til at hente juletræ. At være med
i plantagen og være med til at udvælge, eller
bare at røre grannåle på et rigtigt grantræ var
en kæmpe oplevelse.
At være med til at lave julebag, alle forskellige
julekager, har han taget til sig og var meget

Vi har været så heldige at få en super frisk ung
mand på 17 år. Han er fra Warwich i det Østlige
Brisbane, Australien. Det passede os rigtig fint
med Jacob, da han kunne falde ind i vores familie, da han er jævnaldrende (næsten) med vores
3 børn.
Aftalen var fra start at han skulle følge Frederik
på Hansenberg, og jeg havde lavet aftale med
rektor og han var helt indstillet på, at Jacob
skulle følge hans skolegang der. I hele perioden
har han dog også lavet lidt afstikkere, hvor han
har været med Mathilde på Kongsbjergskolen og
Helene på Munkensdam Gymnasium, og han
er faldet ind i alle klasser med sit åbne sind og
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Generalforsamling
KFUM Spejderne
og Hjarup
Spejdercenter

interesseret i at bage og andet madlavning, og
skulle helst have opskrifterne med hjem.
En juleaften med et ekstra BARN. Ved ikke lige
hvad der skete med ham juleaften, men det var
som om han blev 7 år. Helt euforiseret og en
ung mand, der gik i barndom en juleaften, fuld
af humor, sjov og ballade. At få lov at opleve
en juleaften med en som aldrig har hverken set
eller mærket et rigtig juletræ var en kæmpe oplevelse, og en juleaften vi alle på Soltoften sent
vil glemme.

Onsdag den 22. februar 2017 blev der
afholdt generalforsamling for KFUM
Spejderne Hjarup gruppe og Den selvejende
institution Hjarup Spejdercenter.
Generalforsamlingen blev afholdt i god ro
og orden og blev afsluttet med kaffe og
lagkage.

Et nytår med mange af de samme oplevelser
som juleaften med en ung teenager, der med
sit super dejlige humør og masser af gå på mod
gjorde nytåret til en kæmpe oplevelse, At være
med til at fyre fyrværkeri af var stort. Han havde
kun set på det i Australien, men aldrig prøvet at
tænde selv, så oplevelsen af nytåret var mindst
en lige så stor oplevelse som julen.

Efter konstituering ser sammensætningen
således ud:
KFUM Spejderne:
Formand:
Kasserer:
Sekretær:
Forældre repræsentant:
Forældre repræsentant:
Forældre repræsentant:
Forældre repræsentant:

Ud over jul og nytår havde vi ikke planlagt andet
end nogle naturoplevelser. Og selv den Danske
natur med dens finurligheder og luner, med klitter, vand, lyng mv. Nina havde 2 af dem med til
Randbølhede, hvor de sad på toppen af en klit
og drak varm kakao og bare nød udsigten. Total
stilhed, de sagde ingenting, men sad bare og
nød den dejlige natur.

Assistent:

Vores 3 børn har haft så meget glæde af at have
en engelsktalende boende i en periode, hvor
alt kommunikation har foregået på engelsk, og
Frederik har nydt det, da han føler, han har fået
en bror, og pigerne Helene og Mathilde har også
fået sig en bror ekstra.

Hjarup Spejdercenter
Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Menigt Medlem:
Suppleant:

I hele perioden har Jacob skrevet på sin BLOG, så
de kunne følge med i Australien, og han har haft
jævnligt kontakt med sine forældre via Skype,
FB eller messenger, og vi har hilst på hans familie
flere gange.

Suppleant:

Hilsen
Uve Frank-Jessen

Alt i Alt en super fed oplevelse, og der er ingen
tvivl om, at vi vil gøre det igen, hvis muligheden
byder sig.
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Uve Frank-Jessen
Birtha Kjeld
Regitta Vang
Stig Nygård
Benny Lydersen
Laila Evald
Rasmus Roland
Meck-Sørensen
Ida Risberg
Petersen

Uve Frank-Jessen
Claus Filsø
Erik Sørensen
Frederik FrankJessen
Knud-Anker Petersen
Olav Kjeldsen

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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D.3.12.16. i JV. Business var der en artikel
om hvordan man ødelægger sin krop og
gør den ekstra grim, blot for at man skal
blive iagttaget eller hvad der nu er meningen med, at det er blevet moderne at
påføre sig disse tatoveringer som kan være
ret så smukke, men kun hvis de er påmalet
papir eller måske en husgavl og lign.
Ja hvem skulle tro at vores indsats efter anden verdenskrig med at opbygge
landet, skulle ende med at vi udvikler os i
den retning som vi i vores U-landsindsatser
prøver på at afhjælpe, ved at vi er i gang
med at hjælpe Afrikas indfødte ud af junglen, hvor de så fjerner deres påmalinger
og deres ringe i næse/øre/navle m.fl. De
kommer ud fra junglens mørke fugtighed
for at få et bedre liv siger de, og vores nye
generationer er allerede på vej tilbage til
junglen.
Det var altså ikke det vi knoklede røven
ud af bukserne for, da vi sidst i 40erne
begyndte at opbygge vores nuværende
velfærdssamfund, vi lå på vores knæ og
udtyndende roer i stærk sol og blæst,
række op og række ned. Vi gik efter ploven fra morgen til aften, vi kørte kolort ud
på markerne med håndkraft, vi gjorde alt
det arbejde der i dag udføres med maskiner med håndkraft, min mor hun knoklede
i høsten med at sætte neg i skokke, som
min far havde afhøstet med en selvbinder
med tre heste forspændt. Min mor led
mange kvaler for hun kunne ikke svede, så
hun lignede en kogt krebs i hovedet, men
hun knoklede blot videre og når hun til
aften faldt om, så samlede hun kræfter til
næste dag, hvor hun utrætteligt fortsatte.
Og så ender det hele bare med at vi igen
ender ude i den afrikanske jungle, med
ring i næse/øre/navle og unævnelige steder, ja så kan vi da sige at livet går i ring.

Baggårdshaver
i Afrika
Hvis klodens befolkning kunne brødfødes uden
at beslaglægge store naturarealer, så ville der
blive mere plads til NATUREN og dens mangfoldighed.
Det er faktisk det vi herfra har gang i, og vi er
begyndt på et Concept, der kan brødføde millioner af klodens fattige befolkning. De mange
millioner der har for vane at samle sig i storbyer,
er vi nu gået i gang med at hjælpe i gang med
en BAGGÅRDS KØKKENHAVE, og vi har allerede
set gode resultater ved dyrkningsmetoden.
Vi har i Burkina Faso igangsat 4 stk. haver og
princippet har vi afprøvet i praksis med gode resultater her i Danmark. I Afrikas storbyer er der
efterhånden mange lokale, der har en brønd, og
fra de brønde tages vandet til haverne, vandet
fra disse brønde har godt af en udskiftning i det
varme klima, og tilstrømning til brønden øges,
når der bruges af vandet – Afrikas undergrund
indeholder langt mere vand end hidtil antaget.
For at vi kan mangfoldiggøre de haver vi har opført, så har vi i første omgang brug for ca. 10,000
Kr. så vores lokale tilsynsførende dernede kan gå
i gang med at sprede ideen og opføre lidt flere
rundt i byen Ouagadougougo. Når der er spredt
ca. 10 ud over byen skal de virke som rollemodeller og spredning skulle så gå af sig selv.
Når der på alm. agerland går 100 liter vand pr.
kg. produceret kartoffel – så bruger dette nye
concept kun 30 liter vand til samme produktion.
I første omgang anbefaler vi dyrkning af kartoffel og gulerod. da det er en god og sund spise
for fattige folk på sultegrænsen.
Der er stort potentiale i dette Concept, hvis vi får
kapital nok til at få det indført.
Venlig hilsen
Hans Erik Mogensen, Pioner Afrika
Daglig leder og formand. CVRnr. 345 05 047

Hans Erik Mogensen
Svinget 3 Skanderup
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Fastelavn
i dagplejen
Fastelavn er en dejlig tradition, som vi hvert år
fejrer med fest i legestuen.
I år ingen undtagelse.
Vi har i ugens løb hygget os med at dekorere
fastelavnstønden med flotte penselstrøg, lavet
fastelavnsmasker og diverse pynt. Vi har sunget
fastelavnssange og bagt fastelavnsboller.
De ældste i børneflokkene var godt informeret
om begivenheden og om hvordan fastelavnsfesten i legestuen skulle foregå.
Børnene var så fint klædt ud. Ballerinaerne
dansede til musikken, byggemand Bob klarede
lige et par småreparationer. Tigerdyret hoppede
rundt og svingede med sin hale, mens edderkop-

pen kravlede rundt sammen med den lille bjørn.
De hyggede sig og var så stolte af deres flotte
udklædninger.
Tønden fik mange slag og vi kunne konstatere,
at ”vores” skønne unger har mullerne i orden.
Inden længe gik der hul på tønden og ud faldt
serpentiner, rosiner og en lille æske chokolade.
Det var jo lige efter bogen og lige sådan som
alle havde håbet.
Fastelavnsbollerne blev også godt modtaget.
Som byggemand Bob så kærligt sagde: ”Lotte,
det’ er en dejlig kage” – ja så smelter man jo…
Dortes Dagpleje og Liselottes Dagpleje
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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

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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Stor opbakning til
ny bestyrelse i SHIF
Den 23. febr. 2017 var der generalforsamling i
Skanderup Hjarup Idrætsforening.
Der var stort fremmøde af engagerede lokale
kræfter og stemningen var god.
Bestyrelsen er igen fuldtallig, men da den nye
bestyrelse ikke har konstitueret sig endnu kan det
kun afsløres at Morten Nielsen er ny formand og
Søren Maarssø er ny kasserer.

Vil du vide mere om året der gik, så er der masser
af highlights fra de enkelte udvalg på vores hjemmeside shifsport.dk
Venlig hilsen
afgående formand Connie Navne

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
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Nøgler til
Hjarup Mejeri
Jeg skal lave en opdateret liste over,
hvem der ligger inde med nøgler til
Hjarup Mejeri, så har du en nøgle, vil jeg
gerne kontaktes på 2712 2317.
Venlig hilsen
Bent Poulsen

Børn, Unge & Sorg
Af Ole Kjærgaard
7.000 børn og unge mister hvert år en far,
mor, søster eller bror. Børn, Unge & Sorg arbejder for, at sygdom og sorg ikke ødelægger
livet.

støtte, vi kan få for at kunne blive ved med
at sikre den nødvendige hjælp. Team Giv Håb
og en del af Børn, Unge & Sorg cykler uge 31
Danmark rundt med det formål at sætte et
landsdækkende fokus på Børn, Unge & Sorg.
Du kan være med til at støtte Børn, Unge &
Sorg enten ved at bidrage med et fast beløb
eller vælge at blive sponsor på vores cykeltøj,
biler mv.

Børn, Unge & Sorg er en lille organisation
med et stort korps af frivillige samt H.K.H
Kronprisesse Mary som protektor. Vi tilbyder
dagligt gratis støtte og behandling til børn og
unge under 28 år, hvis forældre eller søskende
rammes af alvorlig sygdom eller dør. Hvert år
oplever op imod 140.000 børn og unge, at der
er et behov for hjælp. Vi har brug for al den

Har Du fået lyst til at høre mere eller støtte
Børn, Unge & Sorg, kontakt
Ole Kjærgaard på tlf. 22 19 66 05
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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 husnr. 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: Lund&Mus Grafisk Design, Hjarupgårdsvej 4, 6580 Vamdrup, mobil 2425 2266
Trykkeri: InPrint, Kolding
Deadlines i 2017: 20. april – 15. juni – 24. august –
26. oktober – 14. december
Generalforsamling: 17. maj 2017

Mail-adresse: indlæg, billeder, artikler og datoer for
arrangementer til kalenderen
kan sendes på mail: budstikken2010@gmail.com
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Fast
elavn
Traditionen tro arrangerede Landsbyforeningen
fastelavnsfest på Forbundsskolen. Mange børn mødte
op udklædte, og der blev slået på bedste vis på de fire
tønder. Mange frivillige havde bagt kage til kaffen, og
Skovs bagerier havde derudover sponsoreret 50 store
fastelavnsboller. Tak for det.
Kattekonger og dronninger blev udnævnt og Clara
Bøgesvang vandt en præmie for “Bedste udklædning”.

Stemningen steg i salen, da der blev arrangeret happy
hour på kager, og mange gik hjem med kager til
aftenskaffen. Flere børn fortsatte festen i byen med at
rasle og synge “Fastelavn er mit navn”.
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Vestre Jazzværk på
Hjarup Mejeri
Tirsdag d. 21. januar holdt Vestre Jazzværk den
traditionelle ”øveaften” på Hjarup Mejeri. I år er
det 15. gang koncerten afholdes, og igen var der
helt fyldt op på Mejeriet. 115 oplevede orkestret
i forrygende form spille 2 x 1 time. Salen var
fyldt op, og det var nødvendigt, at nogle sad
ovenpå under koncerten. Alle havde en fantastisk god oplevelse, og hele mejeriet gyngede
med i takt. Vi kan nu glæde os over, at der nu
kun er knap 2 år til næste koncert med orkestret.
En lille arbejdsgruppe under landsbyforeningen
stod for at arrangere alt det praktiske, og udover musikken blev der serveret 3 flotte snitter
fra Liva i Kolding. Dertil kunne der købes fadøl,
vin, vand og kaffe til maden og koncerten. Kon-

certen giver et overskud til landsbyforeningen,
og det er dejligt, at kræfterne kan forde-les, så
det ikke er landsbyforeningens bestyrelse, der
hver gang skal trække det store læs i forbindelse
med arrangementer - og når blot der er nok
om opgaven, er det meget hyggeligt at arbejde
sammen og stable et sådant arrangement på
benene.
Landsbyforeningens arbejdsgruppe denne gang
var: 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, Andrea Pedersen og
Henning Jakobsen.

