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Klokken 9.30 bliver løbet skudt i gang.
Start/mål:
Sportspladsen på
Skanderup-Hjarup Forbundsskole
Hjarupvej 14, Skanderup,
6640 Lunderskov.
Opvarmning:
Fælles opvarmning fra kl. 9.15,
start kl. 9.30.
Ruter:
Vælg mellem 3,33 km, 6,66 km,
9,99 km.
Rundstrækning på stier og asfalt.
Farbar med barnevogn, babyjogger, rollator og klapvogn.
Tidtagning:
Ved run2u.dk
Ruterne er Garmin opmålte!
Diplomer:
Diplomer kan udskrives fra
run2u.dk

Omklædning og bad:
Der kan klædes om og bades på
Forbundsskolen.
Startgebyr:
• Børn: 0 år til 15 år: 30 kr.
• Voksne: 16 år og til 64 år:
60 kr.
• Det grå guld: 65 år til 125 år:
30 kr.
Tilmelding:
www.run2u.dk senest fredag
d. 9. juni kl. 18.00.
Eftertilmelding kan foretages
fredag aften i teltet fra kl. 18 til
20 og på dagen fra kl. 8.30 til
9.15 mod 25 kr. ekstra i startgebyr.

Forplejning:
Vand.
Præmier:
Der vil være præmier til 1. pige,
dreng, kvinde og mand på hver
distance, og der vil være masser
af spurtpræmier.
Endvidere er der 200 kr. til den
skoleklasse, der stiller op med 10
deltagere. Den skoleklasse, der
stiller op med 15 deltagere, modtager 300 kr. til klassekassen.
Husk at angive klasse ved tilmelding.
www.hjarup.dk:
Se også oplysninger om løbet på
hjarup.dk under foreninger og
netværk, Hjarup Runners.

Afhentning af startnummer:
I teltet på sportspladsen fra
kl. 8.30 til kl. 9.15 på løbsdagen.

Gå ikke glip af byens sjoveste motionsløb!
Arrangeret i samarbejde med SHIF Sportsfesten 2017.

HUSK kontingent
opkrævning med
bladet ud i april
Kære Budstiklæser!
Der er med dette blad en anmodning om at indbetale 100 kr. til medlemskab af Budstikken.
Vi er så glade for alle vores medlemmer og håber, at I alle er med på et år mere. Og til alle nye
medlemmer skal der lyde et stort velkommen i
klubben.
For alle dem, der har indbetalt kontingent inden
1. juni, trækker vi lod om et gavekort på kr. 500,-

til en af vore annoncører – du må selv vælge,
hvilken annoncør du vil handle ved!
Så bare skynd dig at indbetale kontingent – det
koster kun latterlige 100 kroner.
Mobilepay nummer: 61 36 39 16 eller Sydbank
7040-1532364 – HUSK dit vejnavn og hus nummer i kommentarfeltet ved indbetaling!

Generalforsamling
i Budstikken
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.
Budstikken vil igen i år være vært ved et glas portvin.
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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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MODETØJ
TIL ALLE
KVINDER

NÆSTE DEADLINE
FOR BUDSTIKKEN ER
D. 15. JUNI 2017

selskabslokaler udlejes

Hjarup
Mejeri

STR. 34 - 56

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.

Torvet 8 · 6580 Vamdrup

✆ 2872 3822 ✉ info@berg-bove.dk

BERGogBove

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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Rytmepigerne til Sjov
Fredag i Vamdrup
med på musikkens toner og pigernes rytmer.
Det var stolte instruktører og forældre, der stod
og kiggede med fra sidelinjen. Resten af aftenen blev pigernes velfortjente armbånd til Sjov
Fredag benyttet – og den kølige drink
nydt i baren.

Af Sussanne Brøchner – stolt instruktør
I diskokuglens lys lavede Rytmepigerne deres
rytmiske opvisning til Sjov Fredag i Vamdrup d.
7. april.
Det var en flok spændte piger, som udførte øvelserne til perfektion. Tilskuerne klappede og sang

Vi kan altid bruge
din hjælp …
Vores forening er i udvikling, og vi har
mange gode ideer om nye, spændende tiltag. Gymnastikforeningen har brug for flere
”hænder”, og hvem ved – måske er det lige
præcis dig, vi mangler..??!!
Er du gymnast/ tidligere gymnast, eller har
du bare lyst til at være sammen med en flok
glade børn, har vi brug for dig til kommende sæson.
Har du lyst til at være instruktør, eller hjælpetræner, vil vi meget gerne høre fra dig.
Som instruktør eller hjælpetræner vil du få
tilbudt at komme på DGI kurser, og derigennem samle kvalifikationer og inspiration til
netop det du skal undervise i.

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

Vi ser frem til at høre fra dig.
Med venlig hilsen
Gymnastikudvalget,
Skanderup Hjarup Idrætsforening
• Sussanne Brøchner, Tel. 24 65 58 17
• Vivi Lauridsen, Tel. 40 81 08 62
• Lise Maarssø, Tel. 21 73 69 10
• Mette Hougesen, Tel. 31 62 81 16
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Gang i byen!
Kreativ Workshop, Wellness, Portvinssmagning,
Bogklub.

Med baggrund for at få lidt gang i byen og
Skanderup gamle friskole, gik vi i gang med at
planlægge Brainstorm. Vi ville gerne i gang, men
havde behov for at høre fra folk i byen, om der
var interesse for forskellige arrangementer.

Der er på nuværende tidspunkt tovholdere på
arrangementer som, Julestue, Open Air Bio,
Kreativ Workshop, Sodavandsdisco, Spissammenaften, LAN Party, Portvinssmagning. Har du lyst
til at stå for en aktivitet en enkelt gang eller to,
så giv os en melding. Det kunne jo også være,
du havde andre forslag til aktiviteter, så kom
endelig med dem.

Så mandag d. 27/3 2017 kl. 19.30 havde vi inviteret til Brainstorm. 13 glade og forventningsfulde
kvinder og 3 modige herrer var mødt op, med
mange gode ideer til, hvad vi kan bruge lokalerne til.

En af herrerne var så letsindig at tilbyde at give
undervisning i frikadellelavning for mænd, vi
glæder os meget til arrangementet, når det
kommer i hus, og vi er helt klart til smagningen.

Regitta åbnede aftenen med kort at fortælle lidt
om vores tanker med mødet. Det var egentlig en
forlængelse af en debataften på skolen, som fik
os til at ønske denne aften, for vi fornemmede,
at der kunne være brug for et samlingspunkt i
byen, og hvorfor ikke Skanderup gamle friskole?

Gymnastiksalen udlejes gerne til fester. Der er
service og køkkenfaciliteter, der kan opfylde de
fleste ønsker. Ønsker man at booke lokalerne, så
ring til Inger Bøgesvang på 61757688 eller Laust
Bøgesvang på 40508088 eller send dem en mail
på laust.bogesvang@yahoo.dk

Vi brander alle 4 for, at der skal noget mere aktivitet i byen, men ved godt, at det alt sammen
tager tid, så ideen er, at man vælger en aktivitet
og sørger for, at den kommer i mål.

Første arrangement er i hus. Vi holder fællesspisning søndag 23/4 kl. 17, så når affaldet er samlet
i byen, kan vi samles om et dejligt måltid mad.

Inger Bøgesvang kom for at vise os skolens lokaler, og ideer og muligheder fløj gennem luften.
Efter rundturen gik vi igennem forslagene, og
der var både nytænkning og nye aktiviteter, der
lige skulle fordøjes og forstås.

Vi glæder os til at se jer til arrangementerne.
Regitta, Karina, Mette og Berit

Vi har selvfølgelig brug for at vide, hvad prisen
er for at leje de enkelte rum, så prisen på aktiviteten kan løbe rundt. Derudover kunne vi godt
tænke os, at der kom et skilt op med kommende
aktiviteter, samt en hjemmeside, hvor man kan
booke aktiviteten. Aktiviteterne komme også på
Facebook, men ikke alle er på Facebook, og de
skal også have en chance for at se, hvad der sker.

Varmeanlæg • Badeværelser
Fjernvarme • Blikarbejde • Solvarme
Nybyggeri • Alt i renovering

De indkomne forslag er bl.a. Banko, Foredrag,
Spissammen-aften, Dans, Bagning, Jule/påskestue, Loppemarkeder, Kortklub, LAN Party,
SodavandsDisco, Open Air Bio, Legestue, Sang,

Taulov:

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

Vamdrup:

Fabriksvej 17 • 6580 Vamdrup
Tlf. 75 58 28 55

www.alpedalens-vvs.dk
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Sportsfest
– lige om lidt!
Oplys navn/telefonnummer ved afhentning af
dine madbilletter i baren og få drinksbilletterne
med.

Af Christian Aagaard Christensen
Sportsfesten 2017 afholdes fra torsdag d. 8/6 til
lørdag d. 10/6 på Forbundsskolens sportsplads.

I kan følge Sportesfesten på www.facebook.com/
sportsfesten, hvor vi bringer nyheder om aktiviteter, praktiske informationer og billeder af alle
festlighederne. Gå ind og like siden og hold dig
opdateret.

Vi har igen i år sammensat et alsidigt program
med aktiviteter for hele familien. Vi starter med
tremands børnefodboldturnering og bankospil,
inden det går løs med blandt andet rundbold,
oldboysfodbold, bradepandekagedyst, MTB, unicykling, motionsløb og meget mere. De sportslige aktiviteter afsluttes lørdag eftermiddag med
Sydbank Cup, som er sportsfestens store ungdomsfodboldstævne.

Et par uger inden Sportsfesten bliver det trykte
program omdelt, og vi sælger lodder til lotteriet.
Tag godt imod vores omdelere :-)
Sportsfesten er Skanderup Hjarup Idrætsforenings årlige sportsarrangement, som samler
lokalsamfundet omkring idræt, motion og sjove
aktiviteter for hele familien. Overskuddet fra de
mange aktiviteter går ubeskåret til ungdomsarbejdet i SHIF.

Lørdag aften lukker og slukker Sportsfesten 2017
med "Den store Sportsfest", hvor vi serverer
helstegte pattegrise og inviterer til hyggeligt og
festligt samvær. I år har vi et early birdy tilbud
– køb dine madbilletter senest søndag d. 4/6
på MobilePay 2163 3450 og få en gratis øl eller
sodavand! Prisen er som tidligere år kun kr. 75,for voksne og kr. 35,- for børn til og med 11 år.

Vel mødt til Sportsfest 2017 fra
d. 8. til d. 10. juni.
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Hair & Make-up
Nyeste hårtrends

By Rasmussen

Baggrund som teknikker ved Sassoon Professionel • Håndværkstradition

tlf. 2040 1668, by-rasmussen.dk

Malene Rasmussen
Ejersmindevej 5, Skanderup 6640 Lunderskov

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

Individualitet • Professionel rådgivning • Helhedsbetragtning af dit personlige look

Kom ind og lad dig inspirere
Mode
til den
stilbevidste
kvinde
Østergade 5 · 6580 Vamdrup
Tlf.: 53 55 75 73

KOLOFON
Budstikken – Lokalblad for Skanderup-Hjarup-Gelballe
Bestyrelsen:
• Formand: Kirsten Rungholm, Hjarup Byvej 9,
tlf. 4058 3726
• 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: Lund&Mus Grafisk Design, Hjarupgårdsvej
4, 6580 Vamdrup, mobil 2425 2266
Trykkeri: InPrint, Kolding
Deadlines i 2017: 15. juni, 24. august, 26. okt., 14. dec.
Generalforsamling: Onsdag d. 17. maj på
Forbundsskolen

Mail-adresse: Indlæg, billeder, artikler og datoer for
arrangementer til kalenderen kan sendes på mail:
budstikken2010@gmail.com
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Generalforsamling
i Butik i Byen ApS
Selskabet Butik i Byen ApS indkalder herved anpartshaverne til ordinær årlig generalforsamling

Strik en
dåbsklud til et
sognebarn!

Onsdag den 31. maj 2017, kl. 19.30 i Forsamlingssalen Hjarup Mejeri med dagsorden ifølge
vedtægterne.

Af Connie Navne

Butik i Byen ApS
Bestyrelsen

Forslag fra anpartshavernes side må være indgivet til selskabets kontor Østergårdsvej 24, Hjarup
senest 9 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Vil du bidrage med at strikke en dåbsklud,
som kan ligge på døbefonten, og som præsten kan tørre barnets hoved med under
dåben? Dåbskluden er en gave til barnet
fra en lokal strikker. Man kan sætte sit eget
præg på kluden ved et kirkeligt symbol på
kluden.
Garn og opskrift kan hentes i kirken eller
i Kirkeladen, når der er klub eller omkring
gudstjenester.
Kludene vil blive udstillet i våbenhuset
indtil der er dåb i kirken.
Hvis du skriver navn og telefonnummer
på en seddel sammen med kluden, når du
afleverer den, så vil du blive ringet op, når
kirketjeneren ved, hvornår netop din klud
skal benyttes.
For inspiration og igangsætning af strikkecafé mød op i Kirkeladen tirsdag d. 9.
maj kl. 19-21.
Tilmelding til Jytte på 25139394 senest 6.
maj.
Venlig hilsen
Hjarup Menighedsråd
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Boutique Mary
– meget mere
end modetøj
Da Boutique Mary for 5 måneder siden slog dørene op i Vamdrup og flyttede ind i Østergade,
sagde Mads Zink, indehaver af Boutique Mary
kæden dengang, 'Visionen er at skabe en rigtig
god atmosfære og stemning, og det skal være
hyggeligt, men også inspirerende at shoppe i
Boutique Mary'
Det må siges, at være lykkedes. Hele butikken emmer af god atmosfære, indretningen er
meget smagfuld og dekorationerne er indbydende og inspirerende, og som kunde eller blot
besøgende kan man gå på opdagelse i butikken.
Her finder man udover en masse skønt modetøj
i forårsfarver også boligindretningsartikler fra
firmaet Bloomingville.
Bettina Rokkjær fortæller, at allerede fra maj
måned laver Bloomingville en In Shop løsning i
butikken og udvider således udvalget af 'hygge'effekter.
Boutique Mary har fornyeligt afholdt 2 modeshows, som blev en bragende succes. Lokale
modeller viste forårskollektionen frem, og der

var en dejlig og afslappet stemning, fortæller
Bettina Rokkjær.
Men det behøver ikke kun handle om tøj og
handel og rabatter. For os er det super vigtigt
at yde en god service, at vinde kundernes tillid
og gøre os fortjent til den. Vi vil gerne skabe et
fællesskab for vore kunder og også gerne tænke
lidt 'skævt', siger Bettina videre. Derved opstod
ideen med foredraget 'kvinde kend din mand'
med Jakob Olrik, som blev afholdt tidligere i
denne måned. Foredraget, som handlede om alt
andet end modetøj, blev afholdt i butikken og
samlede mere end 60 deltagere.
Udover de mange følgere på facebook, hvor
Boutique Mary er meget synlige, er der også en
aktiv kundeklub. For os er det vigtigt hele tiden
at have noget, vi kan tilbyde vores kunder, siger
Bettina Rokkjær.

KREA klubben på
besøg i Skanderup
Af Alis Dejgaard
Onsdag var Kreaklubben på besøg hos Skanderup-Hjarup Husholdningsforening. Lene Svendsen fortalte om Kreaklubben fra opstart og til
nu. Der var udstilling af kreating fra de fremmødte krea-medlemmer. Og som en overraskelse
til husholdningsforeningen skulle de være kreative, så der blev malet og tegnet på sten. Drukket kaffe og spist kage, samt hygget og snakket.
En rigtig hyggelig aften.
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SHIF´s nye bestyrelse
er godt i gang
Af Morten Nielsen
Lige nu har bestyrelsen fokus på en opgradering
af vores hjemmeside og en løsning, der vil betyde, at man fremover betaler kontingent online
via vores hjemmeside.

Den nye bestyrelse I Skanderup Hjarup IF er
kommet godt fra land, og vi har allerede afholdt
vores første bestyrelsesmøder.
Første opgave for bestyrelsen var afslutningen af
vores vintersæson og opstarten af vores forårsaktiviteter.

Derudover arbejder vi aktivt med afviklingen af
dette års sportsfest og den videre proces i forbindelse med hallen ved forbundsskolen.

Vi afsluttede således aktiviteterrne Bordtennis,
Badminton, Volleyball, Gymnastik og Unicykel,
hvoraf de to sidstnævnte afholdt et flot afslutningsshow på Skanderup Efterskole. Til gengæld
fik vi startet udendørssæsonen i fodbold op. Alt
dette kan I læse mere om andre steder i bladet.

Skulle man have ønsker eller forslag til bestyrelsen, hører vi som altid meget gerne fra jer, man
kan fange os på mail shifsport@gmail.com eller
på telefon 71901807
Vi ser frem til et godt forår med mange spændende aktiviteter i vores lille idrætsforening.

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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Nyt fra Hjarup
Landsbyforening
hjarup.dk
Hjarup Sogns landsbyforeningen er efterhånden kommet godt på plads med Hjarup.dk, med
kalender (Hvad der sker i Hjarup), nyheder, de
forskellige foreninger der er i Hjarup mm.
Vi tilstræber at få så meget med på sitet som
muligt omkring Hjarup, og hvad der sker i
landsbyen og på den måde få sitet til at afspejle
Hjarup.
I den forbindelse vil vi derfor gerne opfordre
folk til at tage et kig på hjarup.dk og komme
med idéer og input til at gøre sitet endnu bedre.
Har I idéer, nyheder, noget til kalenderen eller
lign., så henvend jer gerne på mail@hjarup.dk.

alle aldre med efterfølgende grill-aften.
Du/I behøver ikke deltage i arbejdsdagen for at
være med til grillaften – kom frisk – vi har brug
for jeres opbakning.

Landsbyforum
Stort tak til Birgit Jørgensen for igen i år at have
kæmpet for vores sag i landsbyforum.

Hoppepuden
Jubiii hoppepuden er klar til brug igen!
Bag ved hoppepuden vil der i løbet af foråret
blive opført et madpakkehus.
Landsbyforeningen håber, det står færdigt til
arbejdsdag på Mejeriet d. 1/7.
Så hvis alt går vel, er der indvielse af det nye
madpakkehus.

Kontingent
Så er det blevet tid til at indbetale kontingent til
Hjarup Sogns Landsbyforening.
Det koster kun 150 kr. pr. husstand og 75 kr. for
pensionister at være medlem af landsbyforeningen.
Medlemsskabet er en vigtig indtægtskilde for
landsbyforeningen, der også driver Mejeriet, og
afholder alle udgifter herfor.
Dit medlemsskab af Landsbyforeningen giver dig
mulighed at deltage i alle arrangementer, som
landsbyforeningen arrangerer.
Indbetaling kan ske på Landsbyforeningens
konto i Sydbank, reg: 7040 Konto 4125141
eller mobilepay: 2283 2674
eller i en kuvert i postkassen hos kasserer Steen
Matschke, Toften 3 i Hjarup
HUSK tydelig angivelse af navn og adresse.

Arbejdsdag på Mejeriet
Sæt x i kalenderen 1/7. Der vil være opgaver for

Venlig hilsen
Landsbyforening

Sct. Hans
Sct. Hans på Mejeriet i Hjarup som vi "plejer".
Fredag d 23/6: Landsbyforeningen tænder op i
grillen, medbring selv mad.
Flere oplysninger på Hjarup.dk, eller opslag på
Facebook.
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Mange nye spillere i
de små årgange og
desværre for få spillere
i de store årgange
at vi kan bytte spillere og således at Lunderskov Boldklubs 2. hold i U11 kommer til at spille
kampe sammen med vores spillere på et fælles
hold.

Tirsdag d. 4. april var der opstart på den nye sæson i Skanderup Hjarup IF fodboldafdeling.
Målsætningen for Skanderup Hjarup fodboldafdeling er at kunne tilbyde fodbold til alle
årgange på forbundsskolen, så vi bidrager til,
at fodbold er en af de aktiviteter, der findes for
områdets børn og unge.

Sydbank cup
I forbindelse med sportsfesten afholder vi i
år vores vanlige ungdomsturnering i fodbold,
Lørdag d. 10. juni mellem 13.00-15.00. I år er det
lykkedes os at lave en aftale med Sydbank om
hovedsponsoratet til vores lille turnering, som
derfor kommer til at hedde SYDBANK CUP.

Derfor var det dejligt at se, at rigtig mange i de
små årgange U6 og U7 (årgang 2010 og yngre)
var mødt op til første træning. Faktisk så mange
at fodboldudvalget har været nødt til at skulle
ud og købe nye mål og flere bolde.

Som en del af aftalen kommer Sydbank forbi
stævnet med forskellige aktiviteter på selve
dagen.

En anden rigtig dejlig nyhed er, at vi for første
gang i mange år får vores eget pigehold i U7.

Udover Sydbank skal der også lyde en stor tak til
en gruppe lokale sponsorer, som har været med
til at sponsorere vores lille turnering.

Desværre må vi også erkende, at vi i de store
rækker har mistet spillere til de større klubber i
nærområdet og derfor kan få svært ved at stille
hold i såvel vores U10 som U11 (årgang 2008 og
ældre).

Tak til:
LMT Proces, Contrans, Prime Cargo, Malermester Hinrichsen, Hansen & Dahl, Sportigan, C2IT,
Entreprenørgården Syd, Boleto og Kim Pallesen
Byg Aps.

Det er en rigtig ærgerlig tendens, som vi prøver at ændre på ved fremover at kunne tilbyde
talenttræning for årgange 2009 og opefter hver
fredag. Derved tilbyder vi, som alle andre klubber, også 2 x træning om ugen.

Vi forsøger i år at lave kampe i rækkerne U6,
U7, U7 piger, U8, U10, U11, og så forsøger vi at
samle hold med spillere, der tidligere har spillet i
Skanderup Hjarup i årgangene U13 & 14.

Vi har i år været nødt til at slå vores U9 og U10
hold sammen for at kunne stille hold, og for
vores U11 hold (årgang 2006 og ældre) har vi i
år indgået et holdsamarbejde med Lunderskov
Boldklub for at kunne stille hold. Det betyder,

Så hvis det lykkedes os at finde hold til alle rækker, bliver turneringen i år større end sidste år,
og derfor er opgaven omkring SYDBANK CUP
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Frilandsbørnehaven
Enghøj

større end fodboldudvalget selv kan håndtere.
Derfor får vi brug for frivillige, der på selve
dagen vil hjælpe til med de forskellige aktiviter.
Det kunne være i vores bod, hvor vi sælger tøj,
bolde osv. eller måske som dommer i nogen af
rækkerne. Også i de forskellige aktiviteter, som
Sydbank kommer og stiller op, skal vi bruge frivillige i løbet af dagen. Så giv endelig besked til
Morten på 27880345 hurtigst muligt, hvis du kan
bidrage med et par timer af din tid.
Oldboys
Vores lokale helte i Oldboys rækken starter den
nye sæson op på onsdag d. 19. april kl 19.00 i et
lokalbrag mod Vamdrup IF. Faktisk er der ikke
andet end lokalbrag her i foråret, hvor holdet
er kommet i række med Vamdrup, Lunderskov,
Kolding og Fynslund.

Frilandsbørnehaven Enghøj har fået ny leder
og den heldige er mig, Tina Sylvester Gustafsen.
Allerede da jeg læste stillingsopslaget blev
min nysgerrighed pirret og under et besøg i
vinterferien, hvor jeg fik lov at se stedet med
egne øjne og mærke den gode stemning,
forelskede jeg mig fuldstændig.

Skulle man have lyst til at være en del af holdet,
så er der enten træning eller kamp hver onsdag
kl. 19.00.

Jeg er en 40-årig tilflytter fra Nordjylland og
bosat i Vojens sammen med min kæreste, to
børn og to hunde på 3. år. Før tiltrædelsen i
Frilandsbørnehaven Enghøj havde jeg godt
et år som leder i Vonsbæk Børnehus, som
også er et hus med forkærlighed for udelivet
og det nære samarbejde med forældrene.
Det er netop det nære, muligheden for at
få luft under vingerne udendørs og den
rummelige tilgang til børnene, som jeg selv
er fortaler for. Jeg glæder mig til at lære
lokalområdet rigtig godt at kende og til at
bidrage til, at Hjarup stadig har et fantastisk
sted at være barn – og voksen.

På vegne af SHIF Fodboldudvalg
Morten Nielsen
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Berg og Bove
– Ny dametøjs butik i Vamdrup
Af Kirsten Rungholm
stemning i butikken. Man er altid velkommen
til en tår kaffe og til at ose. Der er ingen købetvang, og det er præcis sådan, de gerne vil have
det.

I november 2016 åbnede Berg og Bove døren for
en ny tøj butik på Torvet i Vamdrup.
Da Rie Berg erfarede, at der pludselig ikke
længere var en dametøjsbutik i Vamdrup, kunne
hun simpelthen ikke modstå fristelsen. Hun var
med det samme klar til at springe til og åbne en
ny tøj butik. Hun var også med det samme klar
over, at hun gerne ville have Susanna Bove med
på ideen, således at de kunne være to om butikken.

Både Rie og Susanna har mange års erfaring i
tøjbranchen. Butikken har et meget bredt sortiment og tøjet findes fra størrelse 34 til56, så der
er noget for enhver smag.

Susanna var på det tidspunkt på vej på 10 dages
ferie i Italien, og der røg omkring 100 sms’er
frem og tilbage mellem Danmark og Italien,
inden hun var klar til at tage beslutningen om at
være med til at åbne butikken i Vamdrup.
Og det har de to ikke et sekund fortrudt. De er
meget forskellige og supplerer dermed hinanden rigtig godt. Hvad den ene ikke er stærk i,
er den anden. Kemien mellem de to kvinder er
rigtig god. De har et smittende engagement og
brænder for deres butik, det skinner tydeligt
igennem.
De går begge 100% helhjertet ind i forretningen, ellers kunne det ikke lade sig gøre. De har
fået en rigtig god start og føler sig godt tilpas i
Vamdrup.
Det er vigtigt for dem begge at skabe en god

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

VAMDRUP SPECIALOPTIK
Telefon 7558 1086 – Telefax 7558 1543
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Gymnastikopvisning i
Skanderup-Hjarup Idrætsforening
Traditionen tro blev sæsonen i Skanderup-Hjarup
Idrætsforening rundet af med en flot gymnastikopvisning. Gymnaster, cyklister og instruktører
havde glædet sig til at vise familie og venner,
hvad de havde beskæftiget sig med i løbet af
sæsonen.
De fem hold lavede en særdeles flot opvisning,
med mange kreative og anderledes indslag.
Gymnasterne på forældre/barn holdet demonstrerede akrobatiske øvelser, og Mini krudt
kunne bl.a. vise, hvordan parkour kan udføres.
Der var fart over feltet med Springkids, der
lavede koldbøtter, vejrmøller, saltomortaler,
kraftspring, flikflak og meget andet.
Unicykler udførte udfordrende tricks på paller og andre rekvisitter, og viste os deres flotte
freestyles.
Denne sæsons nye hold, Rytmepiger, havde arbejdet på flotte serier med god koreografi. Med
fuld koncentration, blev der vrikket i hofterne,
lavet fejesving, og endda udført en serie med
vimpler. Pigerne sluttede af til nummeret ”Girls”
– de gav den hele armen, og der var ingen tvivl
om, hvorfor holdet hedder rytmepiger.
Herefter var der en kort pause, hvor der blevet
serveret lækre pølsehorn og pizzasnegle, kokkereret af gymnasternes forældre. Det blev
indtaget med stor nydelse – specielt af de aktive
gymnaster og cyklister.

Efter pausen kom eleverne fra Skanderup Efterskole på gulvet. Hallen blev fyldt godt op, og de
mange elever lavede en flot opvisning bl.a. med
stave og farverige flag.
Til slut takkede foreningen af for en dejlig dag,
og ikke mindst for en god sæson.

Info fra Kontaktforum i Kolding kommune
Af Birgit Jørgensen,
Landsbyrepræsentant i Kontaktforum
Landsbypuljen 2017
Fra 18 landsbyer er der i år indsendt ansøgninger til puljen for 3.107.500 kr.
Puljen er på 2.250.000 kr. hvoraf 60.000 kr. er
afsat til småprojektpuljen og 100.000 kr. til
nye byporte.

De resterende 2.090.000 kr. er fordelt mellem
de 18 landsbyers udvalgte projekter og Hjarup blev tilgodeset med i alt 30.700 kr. til de
to projekter som Steen, på vegne af landsbyforeningen, har søgt til.
1. Projektet vedr. forskønnelse af indgangspartiet og ny indgangs- og opkørselsrampe
til mejeriet: 26.200 kr.
2. Indkøb af 3 informationstavler/skilte
med hjul: 4.500 kr.
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Hold dig opdateret
med Budstikken
Uge 17

Uge 21

Mandag

d. 24.04.

Mandag

d. 22.05.

Tirsdag

d. 25.04.

Tirsdag

d. 23.05.

Onsdag

d. 26.04.

Onsdag

d. 24.05.

d. 27.04.

Torsdag d. 25.05.

Kr. Himmelfartsdag

Fredag

d. 26.05.

Langfredag

Lørdag

d. 27.05.

Søndag

d. 28.05.

Torsdag

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

Uge 22

Kl. 10.00 Konfirmation i Skanderup
Kirke

Uge 18
Mandag

d. 01.05.

Tirsdag

d. 02.05.

Onsdag

d. 03.05.

Torsdag

d. 04.05.

Kl. 18.30 HB7 i Kirkeladen, lysfest

Fredag

d. 05.05.

Kl. 16.00 Farveladen, terningløb i
haven

Lørdag

d. 06.05.

Søndag

d. 07.05.

Kl. 17.00 Løbetur med Hjarup Runners

Kl. 17.00 Løbetur med Hjarup Runners

Mandag

d. 29.05.

Tirsdag

d. 30.05.

Kl. 17.00 Løbetur med Hjarup Runners

Onsdag

d. 31.05.

Torsdag

d. 01.06.

Kl. 19.30 Generalforsamling i "Butik i
byen" på Mejeriet
Kl. 18.30 HB7 i Kirkeladen, bagning

Fredag

d. 02.06.

Kl. 16.00 Farveladen ????

Lørdag

d. 03.06.

Søndag

d. 04.06.

Uge 23

Kl. 10.00 Konfirmation i Valgmenigheden i Skanderup
Kl. 10.00 Konfirmation i Skanderup
Kirke
Kl. 10.30 Konfirmation i Hjarup kirke

Uge 19

Mandag

d. 05.06.

Tirsdag

d. 06.06.

Kl. 17.00 Løbetur med Hjarup Runners

Onsdag

d. 07.06.

Torsdag

d. 08.06.

Fredag

d. 09.06.

Sportsfest

Lørdag

d. 10.06.

Sportsfest

Søndag

d. 11.06.

Sportsfest

Kl. 17.00 Løbetur med Hjarup Runners

Mandag

d. 08.05.

Kl. 17.00 Løbetur med Hjarup Runners

Tirsdag

d. 09.05.

Kl. 19.00-21.00 Strikkecafe i Kirkeladen
i Hjarup

Onsdag

d. 10.05.

Mandag

d. 12.06.

Torsdag

d. 11.05.

Tirsdag

d. 13.06.

Fredag

d. 12.05.

Onsdag

d. 14.06.

Lørdag

d. 13.05.

Torsdag

d. 15.06.

Søndag

d. 14.05.

Fredag

d. 16.06.

HB7 Overnatning

Lørdag

d. 17.06.

Kl. 09.30 Loppemarked/kræmmermarked i spejderhuset i
Hjarup

Søndag

d. 18.06.

Uge 24

Uge 20
Mandag

d. 15.05.

Kl. 17.00 Løbetur med Hjarup Runners

Tirsdag

d. 16.05.

Onsdag

d. 17.05.

Torsdag

d. 18.05.

Fredag

d. 19.05.

KREA klubben, maleri på lærred ved
kunstner Gitte Lustrup
Kl. 19.00 Generalforsamling i Budstikken
Kl. 18.30 HB7 i Kirkeladen, bygning af
tømmerflåde
Kl. 16.00 Farveladen, på legepladsen
Kl. 17.00 Spis med gud i Hjarup Kirke
Kl. 10.00-16.00 Second Hand Shopping
i Skanderup

Lørdag
Søndag

d. 20.05.

Uge 25

d. 21.05.
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Mandag

d. 19.06.

Tirsdag

d. 20.06.

Onsdag

d. 21.06.

Torsdag

d. 22.06.

Fredag

d. 23.06.

Lørdag

d. 24.06.

Søndag

d. 25.06.

Kl. 17.00 Løbetur med Hjarup Runners

Sidste skoledag inden sommerferien

Ofﬁciel
indvielse af
Forbundsskolens nye
legeplads

Skolebestyrelsen og personalet på Forbundsskolen takker elever, forældre, Forvaltningen og
sponsorer for jeres engagement og store opbakning.

I 2015 fik skolebestyrelsen den gode ide at arrangere et sponsorløb på skolernes motionsdag
til fordel for en ny legeplads. I 2016 blev succesen gentaget, og børnene løb sammenlagt ca.
150.000 kroner ind. Den øvrige del af legepladsen er blevet finansieret af Børne- og Uddannelsesforvaltningen og Forbundsskolen.

Jeres støtte vil give glæde og inspirere til fantasi, bevægelse, leg og nye relationer for rigtig
mange børn frem i tiden!

Fredag den 7.april blev den nye legeplads så indviet. Klokken 13.00 mødtes alle børn og voksne
ved legepladsen, hvor elevrådet havde gjort klar
til, at det røde bånd kunne klippes.
Elevrådet havde også sørget for, at Forbundsskolens to legepladser fik navne, idet de havde
udskrevet en konkurrence blandt skolens elever.
Amalie fra 4.klasse havde fundet det navn til den
nye legeplads, som elevrådet kårede som vinder.
Navnet på legepladsen er derfor ”Powerpladsen”. Et meget godt navn, som man kan erfare
ved at se TV SYDs indslag om den nye legeplads
på dette link:

S P O N S O R E R
• Riis A/S
• Alfakids.dk
• Solgaarden
• InFront ApS
• Contrans A/S
• Gelballe Grus
• SuperBrugsen
Lunderskov
• Vibpro Media
• Wissingsminde
• Tegllund Vejen

http://www.tvsyd.dk/nyheder/07-04-2017/1930/
lokalsamfund-skaffer-penge-tillegeplads?autoplay=1#player.
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• GoHoldning.nu
• Frøkær Vingaard
• Liselottes Dagpleje
• Frisør By Rasmussen
• Kastanie Allé Service
• Autocentralen Kolding
• Gunhild Mensendieck
• Frilandsbørnehaven
Enghøj
• Malermester Morten
Hinrichsen

Skralde-dag i Skanderup

Igen i år forskønnede vi vores dejlige by ved at samle skrald op.
Tilslutningen var i år rigtig stor, så vi fik nemt uddelt ruterne
hvor de forskellige hold skulle gå og samle skrald op. Det hold
der samlede mest skrald op og dermed blev årets skralde-trold
blev Tobias´ hold. Stort tillykke til dem 😊.

Arrangementet blev afsluttet med kage, kaffe, snak
og leg på legepladsen ved Enghaven.
Mange tak til alle der kom og hjalp til.

