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• Fantastisk sportsfest afviklet i
godt vejr
• Ny motorvej – gruppe etableret
og nyt møde i august
• Vinder af gavekort fundet
• Sti-tur i Vådområdet til august

Loppemarked
I HJARUP

Solen skinnede fra en næsten skyfri himmel og
allerede fra kl. 7.00 begyndte det at summe af
liv på plænen ved Hjarup spejderhus. Dagen for
årets loppemarked var kommet og inden længe
var alle 42 stande klar til salg. Kl. 9.30 gik det
løs. Opkøbere stod på spring og fik hurtigt peget
deres køb ud inden de skulle videre til næste
marked for at fylde deres store biler helt op.
Markedet var igen i år et kæmpe tilløbsstykke.
De første par timer var pladsen fyldt af handlelystne gæster fra nær og fjern. Det lod sig også
se på Østergårdsvej. Bilerne var parkeret så langt
øjnene rakte til trods for at vi fik lov at gøre
brug af Olavs mark til parkering.
Ved middagstid stillede menneskemængden lidt
af, men rigtig mange lokale gæster hyggede sig
forsat med grill-pølser og snak.

Vi siger tusind tak for den store og varme opbakning, som vi får omkring markedet. Det er
fantastisk, at så mange deltager og hygger sig
med det. Vi håber at se jer alle igen til næste år.

Kl. 14.00 var markedsdagen slut og hurtigt blev
markedspladsen igen forvandlet til en fin grøn
græsplæne som spejderne på mandag kan gøre
brug af.

Bent og Liselotte Dejgaard Poulsen
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Sommert
ur
i august

God i
fodbold
sæson i
SHIF

Fredag den 11. august kl. 19.00 går turen
ad den smukke sti i Vådområdet.

Har man ikke været med på sådan en tur, er
muligheden der nu!
Vi starter ved det gamle rensningsanlæg på
Fløjbjergvej ( ved Karoline - huset) og går
turen gennem området, hvor vi ser på rævegrave i området, hører om, hvad der rører
sig af dyre- og planteliv på denne tid af året
og fortsætter til fugletårnet ved Søgård sø,
hvor Hans Kjeld vil fortælle om beviser for,
at der har levet mennesker i Stenalderen.
Turens guider er Laue Lund og Hans Kjeld.
Vi slutter med bål og snobrød ved ”Søslettes” lade, så vi håber på godt vejr!
Sæt allerede nu x i kalenderen ved den 11.
aug.

Af Steen Matschke
På trænernes vegne for U6 og U7 vil vi gerne
sige tak for en god fodboldsæson, fantastisk
med så mange piger og drenge, der vil spille fodbold. Tak for hjælpen til forældrene
omkring opstilling af mål, bolde, trøjer mm.
Vi ses til træning igen tirsdag d. 15. august kl. 17.

På stiudvalgets vegne
Gerda Petersen

U8 drenge – SHIF fodbold
Af Lars V. Lauridsen og
Kim Johnsen
Sæsonen er slut for vores U8
drenge og vi kan se tilbage på
et forår, hvor vi har fået et nyt
flot spillersæt sponsoreret af
Hansen & Dall ApS. Der er også
kommet nye holdkammerater
til i foråret, så vi er oppe på
12 spillere. Vi er glade for, at
vi siden påske har haft 10-12
spillere til træning hver tirsdag
og der er også mødt mange op
til vores åbne træninger om
fredagen, selvom vejrguderne
ikke altid har været med os.
Vi har spillet i C-rækken, hvor
det er blevet til både sejre,

uafgjort og nederlag i vores
turneringskampe.
Vi spillede Sydbank Cup lørdag
10/6 som fodboldudvalget
havde arrangeret sammen
med Sydbank og lokale sponsorer.
Drengene, som er fra Gelballe,
Skanderup og Hjarup, var klar
til kamp, vejret var perfekt,
humøret højt og holdet skinnede om kap med solen.
Det blev desværre ikke til sejr
i puljen, men til gengæld en
flot 4. plads og en fin medalje.
Stor ros til fodboldudvalget
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for at arrangere et rigtig flot
stævne. Tak til Hansen & Dall
for trøjerne. Tak til spillerne
for forårets indsats.
Vi holder pause indtil 15.
august, hvor boldene ruller
igen og vi skal spille U9.

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

DESIGNPROJEKTERING
DOKUMENTATION
BELYSNING

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

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

Dine lokale el-mand i Skanderup

Ivan Klysner Baltsersen

autoriseret el-installatør

INSTALLATION +45 4097 3888
designelektrikeren@gmail.com
ENERGIRÅDGIVNING
IDÉ - DESIGN
PROJEKTERING AF LYS
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Axel Jessen havde påtaget sig hvervet som dirigent og ledte generalforsamlingen gennem aftenens dagsorden. Både beretning og regnskab
blev godkendt og bestyrelsen og de
to revisorer blev genvalgt.
Der blev udtrykt tilfredshed med
bladet og arbejdet, der udføres.
Bestyrelsen konstituerer sig på næste
bestyrelsesmøde og mon ikke vi
beslutter at fortsætte med at udgive
Budstikken, som vi plejer?

GEVINSTLISTE LOTTERI 2017

Hyggelig
generalforsamling i Budstikken
d. 17. maj på
Forbundsskolen
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MODETØJ
TIL ALLE
KVINDER

NÆSTE DEADLINE
FOR BUDSTIKKEN ER
D. 24. AUGUST 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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Skanderup Hjarup
er mere end gymna
... vi har også et par spændende andre alternativer
til unge som gamle, efter
sommerferien.

Badminton
Lyder et slag badminton som en perfekt afslutning på en arbejdsuge eller måske som den
rigtige weekendaktivitet for familien?
Så har vi nemlig stadig ledige badmintontider
primært fredag, lørdag (ikke 10.00-12.00) eller
søndag.
Prisen er 1.000,- kr. for baneleje
fra september til april.
Kunne det have jeres interesse eller vil I høre
mere, så venligst kontakt:
• Hanne Thorøe, mobil 28605480
klebaekgaard@gmail.com

Bordtennis
Vi starter den nye sæson i bordtennis mandag
den 21/8 kl. 18-19.30.
Fremadrettet træner vi hver mandag kl. 18-19.30
i gymnastiksalen på Forbundsskolen.
Både børn og voksne er velkomne til at komme
og prøve spillet i tidsrummet. Vi har bats, så det
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IF
astik og fodbold ...
eneste man selv skal sørge for at medbringe, er
sportssko.
Vi har en god træner, der sørger for, at vi udvikler os som spillere og så har vi masser af hygge
og sjov.
Kontaktperson:
• Louise Stub, mobil: 40278924

Kort
opdatering
fra ”Hal nu”
gruppen

Unicykel
Unicykel har opstart lørdag d. 2. september kl.
10.00 i gymnastiksalen ved Forbundsskolen.
Derefter træner vi lørdag kl. 10.00 -12.00 i ulige
uger.
Aldersgruppe fra 8 år og opefter.
Kontaktperson:
• Lene Svendsen , mobil 30 83 25 43

Af Søren Maarssø
Den endelig ansøgning skulle gerne kunne
sendes her i juni. Vi har de sidste priser på
vej ind fra halbyggeren.

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

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

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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Sommerhilsen fra
Efterskolen
IT-elever. Vores tilbud kører 2 timer hver onsdag
aften og I kan læse mere om Coding Pirates
på Skanderup Efterskole på
https://www.cpkolding.dk/.

Skoleåret går på hæld
Skoleåret 2016/17 nærmer sig sin slutning og
lørdag d. 24. juni siger vi farvel til en god flok
dejlige unge mennesker, der nu skal ud på nye
eventyr. I 10 måneder har vi haft glæden af at
lære dem at kende og gensidigt kunne berige
hinandens liv.
Søndag d. 6. august møder 120 nye elever ind
og i mellemtiden forbereder vi os, så skolen står
frisk og klar til et nyt skoleår.

Tak for samarbejdet
Tusind tak for samarbejdet til de forskellige
foreninger og institutioner i landsbyen. Dejligt,
at vi kan bruge hinanden, og at vores skole og
udenoms-areal bliver brugt af andre end os selv.
Skønt, at så mange hundeluftere benytter sig
af parken og engen bag skolen. Vi dog vil sætte
stor pris på, at I husker at tage hundeposer med
– både ud og hjem ☺.
Mange af vores elever går ture i byen eller rundt
om Ulveryggen. De cykler også ofte flere af sted
til Lunderskov. Vi gør meget for, at de skal have
refleksvest og cykelhjelm på, men vi vil også gerne her sige en STOR tak, fordi I passer på dem!

Coding Pirates
På Skanderup Efterskole har vi startet en afdeling af Coding Pirates. Klubben har nu snart kørt
i 2 sæsoner. Coding Pirates tilbyder undervisning
i kodning, innovation og teknologi målrettet
børn.
I vores afdeling underviser forskellige frivillige
voksne sammen med nogle af vores dygtige

Vi ønsker alle en skøn og dejlig sommer
De bedste hilsner fra Skanderup Efterskole,
Rune og Matilde Peitersen
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Z X i kalenderen

FEST

Hilsen Landsbyforeningen i
Skanderup/Gelballe
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Hair & Make-up
Nyeste hårtrends

By Rasmussen

Efterårsfesten i Skanderup er
Den 7. okt! Sæt allerede nu et
stort X i kalenderen :)
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: L und&Mus Grafisk Design, Hjarupgårdsvej
4, 6580 Vamdrup, mobil 2425 2266
Trykkeri: InPrint, Kolding
Deadlines i 2017: 24. aug. – 26. okt. – 14. dec.
Generalforsamling: M
 aj 2018

Mail-adresse: Indlæg, billeder, artikler og datoer for
arrangementer til kalenderen kan sendes på mail:
budstikken2010@gmail.com
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Tak fordi du
er medlem af
Budstikken!
Af Kirsten Rungholm
Har du endnu ikke indbetalt kontingent? Så er
vores konto top klar til at modtage de sølle 100
kr. et medlemskab koster!
Så tøv ikke, vis din opbakning til bladet og til dit
lokalområde ved at være medlem.
Er du usikker på, om du mon allerede har
indbetalt? Så skriv/ring til vores kasserer
Bodil (boh@bciaps.dk, tlf. 6074 4550) og
hør hende ad!

Budstikkens
konkurrence
– den heldige
vinder …

Budstik konto i Sydbank: 7040 1532364
Mobilepay 6136 3916

af lodtrækningen blandt alle, der inden
1. juni har betalt for medlemskab af Budstikken i 2017/2018, om et gavekort på 500
kr. til en af Budstikkens annoncører, er:
Elisabeth Jensen, Skovbrynet 8 i Vamdrup.
Elisabeth valgte et gavekort til Boutique
Mary.
I 2007 Flyttede Elisabeth og hendes mand
Arne fra Hjarup, men de er stadig medlem
og flittige læsere af Budstikken. Det er en
rigtig god måde at holde sig orienteret
om, hvad der sker i lokalsamfundet, siger
Elisabeth, der har børn og børnebørn i
Hjarup.
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SHIF Forårssæsonen er
således at SHIF spillerne træner om tirsdagen på
Forbundsskolen og sammen med Lunderskovspillerne om torsdagen i Lunderskov. Derudover
spiller de kampe sammen. Et samarbejde der har
fungeret rigtig godt og forsætter efter sommerferien, når drengene rykker op i U12.

Så er forårssæsonen i Skanderup Hjarup IF Fodboldafdeling ved at være forbi og det har været
en sæson, hvor vi har fået en masse nye medlemmer i vores lille forening.
Specielt i de U6/U7 er der kommet mange nye
spillere til. Inden opstarten havde vi fået tilmelding fra 6 spillere, men da græsset blev grønt
og temperaturen steg, var vi pludselig 27 til
træning. En sand fornøjelse! Og der skal lyde
en stor tak til forældrene for at hjælpe til under
træningen, da der var lidt flere end vi har fundet
trænere til.

Efter sommerferien rykker alle spillere et hold op
og vi forventer at have følgende hold:

U7 Mix
• Årgange: 2011 eller yngre
• Træner: Vi arbejder på sagen og forventer at
kunne offentliggøre en træner snarest muligt.

Vi har ligeledes fået et en lille flok piger med
i klubben og derfor havde vi for første gang i
flere år et pigehold tilmeldt i U7 i forårssæsonen. Til efteråret vil vi udover dette hold også
have et U10 pigehold tilmeldt. Det er lykkedes
os at finde et par dygtige trænere, som vil træne
pigerne på tværs af årgangene.

U8 Drenge
• Årgange: 2010
• Trænere: Steen Matchske & Morten Thomsen

U8 Piger
• Årgange: 2010 – 2009
• Trænere: Frank Mogensen & John Lønborg

På et af de ældre hold fik vi gensyn med et par
spillere, som havde fået lysten til fodbold tilbage
og det hjalp lidt på de små årgange, vi ellers har
der. På vores U11 hold lavede vi det vi kalder
et holdsamarbejde med Lunderskov Boldklub,

U9 Drenge:
• Årgange: 2009
• Trænere: Kim Johnsen & Lars Lauridsen
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ved at være forbi
U10 Drenge:

senere. Træningen er lagt således, at det burde
være muligt for børnene i de ældste årgange at
kunne nå fodbold og spejder samme dag.

• Årgange: 2008 - 2007
• Træner: Vi mangler lige en underskrift, så sender vi en meddelelse ud.

Endelig udmelding omkring opstart vil blive opslået på Facebook under Skanderup Hjarup IF og
på Forbundsskolen samt Budstikken.

U10 Piger
• Årgange: 2008 - 2007
• Træner: John Lønborg & Frank Mogensen

Skulle der være spørgsmål til ovennævnte, er i
velkomne til at kontakte udvalget på mail shiffodbold@gmail.com

U12 Drenge
• Årgange: 2006 og ældre
• Træner: – Morten Hinrichsen i samarbejde med
Lunderskov Boldklub

Til sidst på vegne af udvalget en stor tak til alle
forældre og lokale sponsorer for deres opbakning gennem sæsonen og ikke mindst til vores
SYDBANK CUP i forbindelse med sportsfesten. Vi
håber, at alle havde en god dag og nød spillet på
banen samt det gode vejr.

Vi kunne til efteråret godt bruge et par spillere
i årgangene fra 2007 og opefter såvel piger som
drenge, da årgangene er små. Vi spiller på 5
mandshold. Så hvis nogen skulle ha lyst til at udfordre deres indre fodboldspiller, så mød endelig
op til efterårssæsonen.

Med Venlig Hilsen
Morten Høgsberg Nielsen
+45 71901808

Opstart forventes i uge 33. Enkelte hold kan
starte tidligere, men her vil forældrene få direkte besked. Træningen er for de flestes vedkommende tirsdag fra kl 17.00. Enkelte hold kan dog
tænkes at skulle træne andre dage og tidspunkter, men i de tilfælde informerer vi nærmere
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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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Nye elementer til køkkenet i
Mejeriet og ny bar

Nye elementer til køkkenet i Mejeriet og ny bar
Over sommeren planlægges at udskifte de gamle
køkkenelementer i Mejeriet.

R
HJA

Der er blevet valgt stålelementer som erstatning
og det vil være tilsvarende elementer, som ved
håndvasken ude ved komfuret og ovnene, uden
sokkel, så det er muligt at komme ind under og
gøre rent.
Da det gamle køkken er med sokkel og der ikke
er lagt vinyl ind under her, vil der blive svejset et
stykke på, hvor det mangler.
Måske er der også nogen, der har lagt mærke til,
at der er kommet en ny bar i Mejeriet.

UP

Det er mejeribestyreren, der har lavet en ny med
LED lys, som er sammenklappelig og fylder derfor ikke meget, når den ikke bruges.
Der vil selvfølgelig være rig mulighed for at
prøve køkkenet og baren af f.eks. ved at arrangere en spis-sammen aften i efteråret :)
Vi glæder os til at kunne vise det "nye" køkken
frem efter sommeren.
Go´ sommer til alle!
Venlig hilsen
bestyrelsen
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Midtjysk
motorvejen
Folketinget har besluttet, at vejdirektoratet skal
undersøge fordele og ulemper ved at bygge en
motorvej fra Give, forbi Billund og på tværs af
Esbjergmotorvejen til Haderslev.

et samarbejde på tværs af landsbyerne gav god
mening.
Det blev besluttet, at den bedste model er en
styregruppe under Landsbyforeningen. I første
omgang har Morten Koberg Christiansen og
Vivi Lauridsen meldt sig som repræsentanter for
styregruppen, med Morten Brøchner som kontakt til Landsbyforeningen. Gruppen sørger for
udarbejdelse af høringssvar.
En tilsvarende gruppe under Skanderup, Ødis og
Stepping Landsbyforeninger stiftes. Der vil herefter blive arbejdet lokalt og samarbejdet på tværs
efter alle kunstens regler.

Onsdag d. 7. juni var der indkaldt til møde i Mejeriet for at finde den bedste model, som sikrer
størst indflydelse på den endelige placering af
den nye motorvej.
45-50 personer var mødt op i Mejeriet. Unge
som ældre fra både Ødis, Skanderup, Stepping,
Gelballe og Hjarup og der var enighed om, at

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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Gelballe

Skanderup

Hjarup

Vi opfordrer alle til at holde øjne og øre åbne
og fodre gruppen på den ene eller anden måde.
Jo flere aspekter der kommer i spil, jo bedre. Så
lover gruppen at gøre deres bedste til, at Hjarup
bliver hørt. Skulle der være flere, som har lyst til
at være med i gruppen i Hjarup, så sig endelig
til.

Det er rent faktisk

Gruppens kontaktoplysninger:

MEGET
ALVORLIGT

• Morten Koberg Christiansen
mkc@profibermail.dk
• Vivi Lauridsen
vivisegen@gmail.com
• Morten Brøchner
mortenbrochner@gmail.com

Stregen på kortet er rent faktisk den endelige placering!!! Sådan bliver det i hvert
fald, hvis vi som borgere og erhverv – og
ikke mindst vores lokale politikere – ikke
lader hører fra os nu og frem til 1. september, hvor høringsperioden afsluttes.

Til at samle og dele informationer er hjemmesiden www.stopmotorvejen.nu oprettet, ligesom informationer deles på Facebookgruppen:
https://m.facebook.com/stopmotorvejen

Det betyder, at bedre forslag, som fx. at
lade motorvejen gå forbi Vejen eller andre, mere natur-skånede, erhversfremmende eller trafikaflastende forslag, vil blive
undersøgt og dermed komme i betragtning ved den endelige placering.

Motorvejsmøde
Landsbyforeninger i Skanderup, Hjarup og
omegn afholder på opfordring af Birgitte
Kragh møde

Hvis ikke vi gør indsigelser eller fremkommer med alternative forslag nu, bliver
det ikke en midtjysk motorvej vi får, men
nærmere en østjysk parallel til den eksisterende E45 – altså masser af larm og smog
lige forbi vores vinduer. Motorvejen vil
både kunne ses og i den grad også høres ...

TIRSDAG DEN 15. AUGUST KL. 19-21
på Forbundsskolen vedr. Hærvejsmotorvejen, hvor der vil være mulighed for at høre
om, få input til høringssvar og få nedsat
en gruppe til at lave høringssvar eller høre
om de høringssvar der er lavet ...

Synes du, at det er det ok?
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Vi elsker solen
- men vi passer på
dens stråler
farve, når de udsættes for UV-stråler. Når børnene laver armbåndene, er perlerne således meget
neutrale i farven – nærmest gennemsigtige. Så
snart perlerne udsættes for solens stråler, skifter
de på forunderlig vis farve. Børnene var meget
optaget af dette, og det er nemt at forstå, at når
armbåndet skifter farve, skal man huske at tage
solcreme på.

Kræftens Bekæmpelse afholder hvert år soluge,
hvor de gennem frivillige oplyser børn og unge
om solen og dens både vigtige, men også potentielt skadelige virkning på os mennesker.
I Daginstitutionen Trekløveren i Skanderup mener vi, det er vigtigt at bakke op om et sådant
tiltag. Vi tilmeldte en af vores ansatte som frivillig og modtog kampagnepakken fra Kræftens
Bekæmpelse. Børneulykkesfonden udsender
også gratis materiale til børnehaver, hvilket vi
også modtog.

Så børnene i Trekløveren har nu en større forståelse for, hvorfor vi bruger solcreme.

Så i uge 20 arbejdede vi i Trekløveren med sol og
beskyttelse mod solen. Vi læste historie om ”Sille
Solhelt”, som naturligvis altid husker de tre solråd - Skygge, Solhat og Solcreme. Vi sang sange
om solen. Vi genopfriskede vores solpolitik for
forældrene. Vi hængte plakater op med gode
råd om solbeskyttelse.
Vigtigst af alt – hvis vi spørger børnene – var,
at vi lavede UV-armbånd. Kræftens bekæmpelse udsender materiale til UV-armbånd til alle
børnene. UV-armbånd laves af perler, som tager

Z X i kalenderen

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

MOTORVEJSMØDE

VAMDRUP SPECIALOPTIK

TIRSDAG DEN 15. AUGUST KL. 19-21
PÅ FORBUNDSSKOLEN

Telefon 7558 1086 – Telefax 7558 1543
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POSH
DAME OG HERREFRISØR
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

Vejboden på
Østergårdsvej er åben
for handel!
Den er fyldt med lækre friske jordbær,
nyopgravede kartofler og ærter.
Der kan betales med mobilepay
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Hold dig opdateret
med Budstikken
Uge 25

Uge 30

Mandag

d. 19.06.

Mandag

d. 24.07.

Tirsdag

d. 20.06.

Tirsdag

d. 25.07.

Onsdag

d. 21.06.

Onsdag

d. 26.07.

Torsdag

d. 22.06.

Torsdag

d. 27.07.

Fredag

d. 23.06.

Fredag

d. 28.07.

Lørdag

d. 29.07.

Søndag

d. 30.07.

Lørdag

d. 24.06.

Søndag

d. 25.06.

Kl. 17.00 Løbetur med Hjarup Runners

Sidste skoledag inden sommerferien
Kl. 17.30 Sct Hans Aften i Hjarup
Kl. 18.00 Sct Hans Aften i Skanderup

Uge 31

Uge 26
Mandag

d. 26.06.

Tirsdag

d. 27.06.

Onsdag

d. 28.06.

Torsdag

d. 29.06.

Fredag

d. 30.06.

Lørdag

d. 01.07.

Søndag

d. 02.07.

Kl. 17.00 Løbetur med Hjarup Runners

Kl. 9.00 Arbejdsdag på Mejeriet

Mandag

d. 31.07.

Tirsdag

d. 01.08.

Onsdag

d. 02.08.

Torsdag

d. 03.08.

Fredag

d. 04.08.

Lørdag

d. 05.08.

Søndag

d. 06.08.

Kl. 17.00 Løbetur med Hjarup Runners

Uge 32

Uge 27
Kl. 17.00 Løbetur med Hjarup Runners

Mandag

d. 07.08.

Tirsdag

d. 08.08.

Onsdag

d. 09.08.

Torsdag

d. 10.08.

Fredag

d. 11.08.

Mandag

d. 03.07.

Tirsdag

d. 04.07.

Onsdag

d. 05.07.

Torsdag

d. 06.07.

Fredag

d. 07.07.

Lørdag

d. 08.07.

Lørdag

d. 12.08.

Søndag

d. 09.07.

Søndag

d. 13.08.

Kl. 17.00 Løbetur med Hjarup Runners

Første skoledag på Forbundsskolen
efter sommerferien
Kl. 19.00 Sommertur i Vådområdet
med stiudvalget i Hjarup

Uge 33

Uge 28
Mandag

Kl. 17.00 Løbetur med Hjarup Runners

d. 10.07.

Tirsdag

d. 11.07.

Onsdag

d. 12.07.

Torsdag

d. 13.07.

Fredag

d. 14.07.

Lørdag

d. 15.07.

Søndag

d. 16.07.

Kl. 17.00 Løbetur med Hjarup Runners

Uge 29
Kl. 17.00 Løbetur med Hjarup Runners

Mandag

d. 14.08.

Kl. 17.00 Løbetur med Hjarup Runners

Tirsdag

d. 15.08.

Kl. 19.00 Opstart fodbold U6 og U7
Kl. ?
Opstart fodbold U9
Kl. 19.00 Møde om ny motorvej på
Forbundsskolen
Kl. 19.00 KREA klubben, planlægning
af efterårsprogram

Onsdag

d. 16.08.

Torsdag

d. 17.08.

Fredag

d. 18.08.

Lørdag

d. 19.08.

Søndag

d. 20.08.

Mandag

d. 17.07.

Tirsdag

d. 18.07.

Onsdag

d. 19.07.

Torsdag

d. 20.07.

Uge 34

Fredag

d. 21.07.

Mandag

d. 21.08.

Lørdag

d. 22.07.

Søndag

d. 23.07.

Tirsdag

d. 22.08.

Onsdag

d. 23.08.

Torsdag

d. 24.08.

Fredag

d. 25.08.

Lørdag

d. 26.08.

Søndag

d. 27.08.

Kl. 17.00 Løbetur med Hjarup Runners
Kl. 18.00 Opstart bordtennis

Deadline for næste nummer af
Budstikken

Fint besøg i
Kreaklubben
Af Alis Dejgaard
Kunstner Gitte Lustrup fra Kolding har været på
gæstelærerbesøg i Kreaklubben. Det var en herlig aften, hvor vi fik lært nye teknikker til maling
på lærred. Der kom mange fine billeder frem.
Og Gitte var her og der og alle vegne. Både
store og små fik vejledning.

Arbejdsdag på Mejeriet
Vi har valgt at udskyde grillaftenen til en gang i
september, hvor vi igen afholder en arbejdsdag
og vil samtidig her indvie bålhytten. Vel mødt
den 1. juli kl. 09.00

Af Anders Reinholdt
Den 1. juli er der arbejdsdag på Mejeriet og alle
er velkommen til at hjælpe.
Vi skal have lagt fliser ved bålhytten, rykket
ukrudt op, klippet hæk, renset tagrender og
andre småting.

Hilsen
Landsbyforeningen i Hjarup
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3 fantastiske
dage til
Sportsfesten
Af Jette Carlsen
I dagene torsdag d. 8/6 til lørdag d. 10/6 afholdtes
årets Sportsfest. Vi havde tre fantastiske dage med et
stort udbud af aktiviteter for hele familien, startende
torsdag med blandt andet børnefodboldstævne og
banko, efterfulgt fredag af både bordtennis, med
opvisningskamp og mulighed for selv at prøve kræfter
med bat og bold, samt Oldboysfodbold med fire lokale
hold. Her havde vi også premiere på eSportsfesten,
hvor 30 drenge spillede computerspil fra fredag aften
til lørdag morgen. En aktivitet vi helt sikkert regner
med at have på programmet igen næste år. Lørdag
kulminerede Sportsfesten med både Hjarup Runners
motionsløb, Hjarupspejdernes lejrliv, uni-cykling, Rytmepigernes gymnastikopvisning og vores store juniorfodboldstævne Sydbank Cup. Sportsfesten lukkede og
slukkede vanen tro med spisning og fest i teltet.
Under sportsfesten blev der solgt lodder til det store
Sportsfestlotteri med flotte gevinster fra lokale sponsorer. Du kan i genvinstlisten tjekke, om du er en af de
heldige vindere.
Sportsfestudvalget siger tusind tak til alle frivillige,
sponsorer og ikke mindst deltagere i årets Sportsfest.
Vi er utrolig glade for, at så mange lokale kræfter slutter op om arrangementet og dermed sikrer et økonomisk tilskud til foreningens ungdomsarbejde.
Vi modtager meget gerne ideer, kommentarer, ris og
ros - skriv til os via Facebook: www.facebook.com/
sportsfesten. Hvis du synes godt om siden, kan du også
følge Sportsfesten før, under og efter. Og vi hviler ikke
på laurbærene, men går allerede nu i gang med planlægningen af næste års Sportsfest. Så byd allerede nu
ind med for eksempel forslag til nye aktiviteter.
Tak for denne gang – vi ses til Sportsfest 2018

