Fodbold VM på
storskærm i Hjarup
Af Kirsten Rungholm
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Med 3 dages varsel tog lokale kræfter spontant initiativ til fællesskab
omkring VM finalekampen d. 6.
august.
Mange var friske på ideen og der
blev hygge med pizza og behørig
udsmykning!
Tak til Bent Poulsen for initiativet!

29. ÅRGANG

• Hærvejs motorvejen – hvor skal den være?
• SHIF klar med stort vinterprogram
• Støt Stafet for Livet
• Fælles spisning i Skanderup og Spis sammen i Hjarup

AUGUST 2017

”Stafet for Livet” i Kolding

Der var slet ikke stole nok og heller ikke ståpladser nok, da Landsbyforeningen slog dørene op
til møde omkring Hærvejsmotorvejen. Vejret var
godt, så trappen udenfor kunne heldigvis også
anvendes.
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I kan støtte vores hold og alle de andre hold ved
at:
• komme forbi vores telt og få en snak
• deltage i vores aktiviteter (bl.a. ansigtsmaling)
og i vores konkurrencer. Vi har mange fine
præmier, som er doneret af mange forskellige
sponsorer
• gå en runde eller to sammen med de deltagere, som hver især på skift har ansvaret for, at
stafetten bæres rundt i samtlige 24 timer.
• støtte vores indsamling ved at donere et beløb
til holdet på www.stafetforlivet.dk/stafet/
kolding – her kan I støtte det hold, I gerne vil
donere et beløb til
• købe en lyspose, som sættes op langs ruten ved
mørkets frembrud. Det er muligt at skrive en
personlig hilsen på disse poser
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fra Forbundsskolens skoledistrikt
deltager i Stafetten på andre
hold. Cancer er jo en
sygdom, som berører os alle
– os selv eller vores nærmeste, og vi
vil gerne støtte op om dette arrangement og
denne indsamling.
Jeg vil opfordre til, at mange lægger deres vej
forbi Kolding Storcenters P-plads ved indgangen
til Biograftorvet.
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Hærvejsmotorvej
– men hvor?
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Alle penge, som indsamles ved dette arrangement går ubeskåret til Kræftens Bekæmpelses
arbejde.
Karen Helms
Holdkaptajn – Forbundsskolen

Spis sammen i Hjarup
Kreaklubben inviterer til spis-sammen på mejeriet
torsdag d. 14. september kl. 18
Husarsteg m. Tilbehør, til dessert lun æblekage.
Tilmelding senest søndag d. 10. septembertil Rikke Matschke på mobil 6169 7222.
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Mange interesserede fra Vamdrup, Ødis, Vejen
og Gesten havde også fundet vej til Skanderup,
og allerede fra mødets start blev det tydeligt,
hvordan holdningerne til placeringen af Motorvejen er forskellige.
Som de fleste ved, er det besluttet, at der skal
laves en VVM undersøgelse (vurdering og virkning på miljøet) af strækningen fra Haderslev til
Billund. Indtil d. 1.september er der høringsfrist,
hvor man kan komme med sine input til undersøgelsen og sine holdninger til, hvorfor netop
den foreslåede motorvejsstrækning giver særlige
udfordringer i vores lokalområde. En anden korridor bør undersøges og naturligvis besluttes.

input til høringssvar. Derfor læste Laust Bøgesvang og Morten K. Christiansen høringssvarene
op fra henholdsvis Skanderup og Hjarup Landsbyforeninger. Begge høringssvar modtog stort
bifald, og rigtig mange underskrev høringssvarene samme aften. Der blev også taget initiativ
til flere høringssvar, som fx inddrager hensynet
til områdets drikkevandsreservoir, naturen og
lokalområdernes vækstpotentialer.

På mødet orienterede byrådsmedlem Birgitte
Kragh om Kolding Kommunes høringssvar til
VVM undersøgelsen. Høringssvaret var på det
tidpunkt ikke behandlet af politikerne i Kolding, men svaret anbefaler, at Motorvejen føres
længere mod vest. En model viser Motorvejen
placeret vest om Vamdrup og vest om Lunderskov. En anden model viser vejen placeret vest
om Vamdrup og øst om Lunderskov.

Så formålet med mødet blev opfyldt og flere høringssvar bliver nu offentliggjort på hjemmesider
og Facebook i Skanderup og Hjarup, hvor man
kan tilslutte sig.
Men mødet viste også, hvordan flere forslag
til nye ruter både giver håb og frustration alt
afhængig af, hvor man bor. Derfor er det vigtigt
med en hurtig beslutningsproces om, hvilke Motorvejsruter der skal VVM undersøges.

Det stærke i høringssvaret er, at der er tale om et
samarbejde mellem fire berørte Kommuner nemlig Kolding, Vejen, Billund og Haderslev. Høringssvaret er nu behandlet og bliver bakket op af
politikerne i Kolding Kommune og det forventes
at blive godkendt af Byrådet d. 28. august.

Det politiske arbejde fortsætter for lokalområderne.
Birgitte Kragh
Byrådsmedlem
Formand for Miljøudvalget

Landsbyforeningens møde havde til formål at
samles i interessegrupper og skrive samt give
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Liselottes Dagpleje
– Hvor der samles på de små børns smil.
Mit navn er Liselotte og jeg er uddannet
Pædagogisk assistent samt har 11 års erfaring som dagplejer.
I min dagpleje er der stor fokus på omsorg,
nærvær og barnets personlige udvikling.
Hverdagens aktiviteter byder bl.a. på en
stor portion ude-liv, motorisk træning samt
kreativitet og musik.
Den frie leg er også en meget vigtig del af
hverdagen. Det er her, hvor barnet har ro til

at fordybe sig, undersøge og udvikle lege
samt skabe relationer til de andre børn.
Mit mål er at give det enkelte barn en god
start på livet, gøre det selvhjulpent og
rustet til livets videre færd.
Tag en rundtur på min hjemmeside dagplejer-hjarup.dk.
Jeg glæder mig til
at høre fra jer.

DESIGNPROJEKTERING
DOKUMENTATION
BELYSNING

LISELOTTE DEJGAARD POULSEN · MOBIL 2084 8955 · ØSTERGÅRDSVEJ 4 · HJARUP

Din lokale elektriker i Skanderup

Ivan Klysner Baltsersen

autoriseret el-installatør

INSTALLATION +45 4097 3888
designelektrikeren@gmail.com
ENERGIRÅDGIVNING
IDÉ - DESIGN
PROJEKTERING AF LYS
4

5

Laust Bøgesvang

MODETØJ
TIL ALLE
KVINDER

NÆSTE DEADLINE
FOR BUDSTIKKEN ER

V O G N M A N D

D.26. OKTOBER 2017

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

selskabslokaler udlejes

Hjarup
Mejeri

STR. 34 - 56

Af Budstikkens bestyrelse

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

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

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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Nyt fra SHIF!
Opstart af indendørssæsonen er udsat en uge:
Grundet restaurering af gymnastiksalen på Forbundsskolen starter alle indendørsaktiviteter en
uge senere end først meldt ud.
Oprindeligt skulle sæsonen være startet i uge 36,
men nu er der opstart mandag d. 11. september
i uge 37.

Det vil dog ikke gælde fodboldmedlemmerne,
som betalte kontingent i foråret, da de allerede
der kom på det nye system og derfor modtager
en mail om forlængelse af kontingentet. Mens
alle nye spillere til fodbold, som er startet her
efter sommerferien, skal tilmelde sig via hjemmesiden.

Sportsfesten

Deadline for betaling og tilmelding for efterårssæsonen vil være som følger:
Fodbold – Fredag d. 15. september
Andre idrætsgrene: Fredag d. 29. september
Manglende betaling vil betyde, at man ikke kan
deltage i træning, kamp eller opvisning.
Så snart hjemmesiden er på plads, og i god tid
inden kontingentbetaling, vil vi informere ud
omkring praktikken i forhold til, hvordan man
tilmelder sig og betaler.

Vi er nu ved at have gjort regnskabet op for
årets sportsfest, og resultatet viser et virkelig flot
overskud!
Særligt lørdagens gode vejr, de mange aktiviteter og ikke mindst den gode lokale opbakning
har hjulpet til det gode resultat.
Overskuddet vil blive brugt på etablering af nye
sportsgrene og opgradering af de nuværende faciliteter samt til redskaber til idrætsforeningens
mange aktiviteter.
På vegne af Skanderup Hjarup IF og Sportsfestudvalget skal der lyde en stor tak til de mange
sponsorer og for den store lokale opbakning.

Nye hold
Vi er stolte af den store opbakning vores lille
idrætsforening har i vores lokalsamfund. Faktisk
er den så stor, at vi i år har valgt at starte flere
nye hold op for at imødekomme interessen.
I Gymnastik starter et Rytme Girls hold, som er
for pigerne i 3. til 6. klasse. Holdet træner hver
onsdag fra 18.00 til 19.00 og det er Ida Maarssø
og Susanne Brøchner, der er trænere.
Også ved fodbold er der nye hold. Om det var
fordi, vi vidste, at vores EM piger ville få så stor
succes vides ikke, men vi besluttede allerede i
foråret, at vi ville starte to nye pigehold op til
efteråret.
Derfor tilbyder vi nu et pigehold for alle piger i
1. og 2. klasse. De træner hver tirsdag fra 17.00
til 18.00 med Frank Mogensen som træner. Derudover har vi også et nyt hold for pigerne fra 3.,
4. og 5. klasse, som ligeledes træner tirsdag fra
17.00-18.00 og trænes af John Lønborg. Begge
hold er tilmeldt JBU turnering i efteråret og
kommer derfor ud og spiller kampe mod andre
pigehold i området.
Så vi håber at se endnu flere piger på vores baner om tirsdagen.

Hjemmeside
Skanderup Hjarup IF forventer i starten af
september at kunne præsentere en ny version
af vores eksisterende hjemmeside for idrætsforeningen, www.shifsport.dk
Her kan man læse om de enkelte idrætsgrene, se
hvilke aktiviteter der er i klubben og ikke mindst
følge med i livet i og omkring vores lille idrætsforening.

Kontingent
Den nye hjemmeside er også hvor kontingentindbetaling fremover vil foregå.
Man vil derfor fremover skulle gå ind på hjemmesiden, finde den eller de idrætsgrene som
man ønsker at deltage i, tilmelde sig samt betale
kontingentet.
Der vil som altid være mulighed for at deltage
gratis de første to gang på hvert hold for at sikre
sig, at man vælger den rigtige sport, men herefter skal man betale kontingent for at kunne
deltage i træning og evt. kampe.
8

Opstartsmøde for eSport
i SHIF (for spillere)

Husk Badminton og Bordtennis
Husk også på, at vi i Skanderup Hjarup IF tilbyder
bordtennis og badminton.
Bordtennis træner i gymnastiksalen på Forbundsskolen hver mandag fra 18.00 til 19.30
med opstart mandag d. 11. september. For flere
informationer er man velkommen til at kontakte
Louise Stub på 40278924.
Derudover har vi ledige badmintontider primært
om fredagen og i weekenden. Så skulle man
have lyst til et slag med naboerne, kollegaerne
eller for hele familien så venligst kontakt Hanne
Thorø på 28605480.

Kom og hør om mulighederne i SHIF
eSport til vores opstartsmøde for potentielle spillere.
Mandag d. 10/10 klokken 19.00 på
Skanderup Efterskole
Hvad: SHIF eSport // CS:GO og Overwatch
Hvem: Spillere i alle aldre (minimumsalder 4. klasse)
Hvor: Skanderup Efterskoles idrætslokale og hal
Hvornår: Tirsdage mellem 18.00 og
22.00 (holdtider fastsættes
senere)
Kontakt: Rune Peitersen 3134 1045 //
Christian Christensen 3076
0579

På vegne af Skanderup Hjarup IF
Morten Høgsberg Nielsen

Med SHIF eSport får du mulighed for:
at træne i et stærkt lokalt fællesskab
omkring din eSport at styrke dine psykiske, fysiske og sociale kompetencer at
træne dine evner i kommunikation og
samarbejde at arbejde med dine taktiske
og strategiske kompetencer – individuelt
og som et hold at styrke dine koncentrations-, koordinations- og reaktionsevner
at træne din udholdenhed gennem fysiske aktiviteter og en sundere livsstil

POSH
DAME OG HERREFRISØR

Vi glæder os til at møde jer!
SHIF eSport – en del af holdet!

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

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

Taulov:

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

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

9

10

Yoga (min. 15 år)
Yogaøvelserne øger din styrke,
smidighed, kropsbevidsthed
og giver dig mentalt velvære.
Foren krop og sind gennem
yogaøvelser og afspænding.
Kom og få en prøvetime eller
2. I denne sæson laver vi yoga
om onsdagen.
• Opstart: Onsdag d. 13/9-2017
kl. 19.30-21.00
• Træner: Lise Maarssø –
2173 6910
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Til bryllupper, børnefamilier, mødregrupper eller lignende
kører jeg gerne ud, når der skal styles/klippes/farves hår
eller lægges make-up. Ring for tidsbestilling

tlf. 2040 1668, by-rasmussen.dk

Fit4fun
Træning hvor vi får pulsen op og sved på panden – men vigtigst af alt; vi har det sjovt. Timen
bliver en blanding af puls- og intervaltræning,
stabiliseringsøvelser, samt styrketræning.
Der tilføjes enkelte dansesekvenser med simpel
koreografi til god musik med både langsomme
og hurtige rytmer.
I slutningen af timen vil der være øvelser for
mave/baller/lår, inden vi strækker ud.
Programmet varierer i løbet af sæsonen, og
øvelserne tilrettelægges, så alle kan deltage.
Efter en time med Fit4fun, skulle du gerne tage
hjem med sved på panden og et smil på læben.
Så kom og se, om det er noget for dig – der er
naturligvis mulighed for en prøvetime, inden
tilmelding.
• Opstart: Mandag d. 11/9 2017 kl.20.00-21.00
• Træner: Mette Hougensen – 3162 8116

Malene Rasmussen
Ejersmindevej 5, Skanderup 6640 Lunderskov

Spring Kids (0.-6. klasse)
Kunne du tænke dig at lære/blive bedre til at stå
på hænder, slå vejrmøller, salto og meget mere,
så kom og vær med, når vi sammen øver os på
trampolin, airtrack, redskaber og gulvet. Det
bliver sjovt og nemt, men bestemt også hårdt og
udfordrende.
• Opstart: Torsdag d. 14/9-2017 kl. 17.00-18.15
• Instruktør: Vivi Lauridsen – 4081 0862

Gymnastik og volley
for mænd
På holdet Gymnastik og Volley
for mænd varmer vi op og
laver styrketræning den første
halve time, herefter spiller vi
volley en time. Vi slutter af
med at vende verdenssituationen grundigt.
Kom og vær med til halvanden
times socialt samvær med sved
på panden.
• Opstart: Tirsdag d. 12/9-2017
kl. 19.45-21.15
• Træner: Bent Andreassen –
2068 3071

Hair & Make-up
Nyeste hårtrends

NYT – Rytme girls (3.-6. klasse) – NYT
Rytme girls er for piger som godt kan lide at
bevæge sig til god musik. Vi vil arbejde med
både rytmisk gymnastik og dance moves. Vi vil
træne små rytmiske serier til god musik både
med og uden redskaber. Vi skal lave styrketræning og smidighed, for det hører med til at blive
dygtig. Og ikke mindst skal vi hygge os og have
det sjovt. Der skal påregnes en lille ekstra udgift
(max.100kr.) til opvisningstøj.
• Opstart: Onsdag d. 13/9-2017 kl. 18.00-19.00
• Instruktør: Ida Maarssø – 4264 4854
Sussanne Brøchner – 2465 5817

By Rasmussen

Mini krudt (4-5 år)
Så starter Mini krudt op igen og vi glæder os
til at se en masse børn i alderen 4-5 år. Vi vil
lave bevægelse til musik, slå koldbøtter, hoppe,
springe og træne vores balance. Vi vil sørge for,
at børnene har det sjovt og at de lærer noget.
Men ikke mindst, at vi ikke kan alt fra starten,
men at det er derfor, vi skal øve os.
• Opstart: Mandag d. 11/9 2017 kl.16.45-17.45
• Instruktør: Anne Sofie Jul Knudsen – 6160 6710
Camilla Toft Henriksen – 6060 7406

Rytmepiger (0.-2. klasse)
Rytmepiger er for piger som godt kan lide at
bevæge sig til god musik. Vi vil arbejde med
både rytmisk gymnastik og dance moves. Vi vil
træne små rytmiske serier til god musik både
med og uden redskaber. Vi skal lave styrketræning og smidighed, for det hører med til at blive
dygtig. Og ikke mindst skal vi hygge os og have
det sjovt. Der skal påregnes en lille ekstra udgift
(max.100kr.) til opvisningstøj.
• Opstart: Onsdag d. 13/9-2017 kl. 16.45-17.45
• Instruktør: Sussanne Brøchner – 2465 5817
Ida Maarssø – 4264 4854

Baggrund som teknikker ved Sassoon Professionel • Håndværkstradition

Forældre/ barn (2-3 år)
Til forældre/barn gymnastik laver vi øvelser,
som styrker barnets motorik og sanser. Vi synger, danser, hopper, går på line, gynger, kravler,
laver aktivitetsbaner, leger med bolde og meget
andet. Vi gentager de fleste lege og aktiviteter,
så børnene kan genkende de forskellige situationer og have mulighed for at udvikle sig i løbet af
sæsonen.
• Opstart: Tirsdag d. 12/9-2017 kl. 16.45-17.30
• Instruktør: Rikke Hansen – 4041 8711
Vivi Lauridsen – 4081 0862

Individualitet • Professionel rådgivning • Helhedsbetragtning af dit personlige look

Kom til gymnastik i Skanderup Hjarup Idrætsforening
Sæson 2017/2018

Informationsmøde for eSport i SHIF

Kom ind og lad dig inspirere

Derfor inviterer vi til informationsmøde
for unge og voksne, som har lyst til at blive
en del af holdet og være med til at starte
eSport op i SHIF. Mødet afholdes:

SHIF vil gerne tilbyde eSport i et lokalt fællesskab for spillere i alle aldre. Vi vil tilbyde
træning, kampe og turneringer i første
omgang i CS:GO og Overwatch. Træningen vil
blive en kombination af spil, fysisk træning
og samarbejde. Vi vil også deltage i kampe og
turneringer med andre eSports-foreninger og
klubber. Vi har allerede fået tilsagn om støtte
til indkøb af hardware fra både idrætsforeningen og den kommunale initiativpulje.

Mandag d. 11/9 kl. 19.30
på Skanderup Efterskole
Vi håber på stor opbakning og fremmøde,
så vi kan få sparket eSporten godt i gang i
SHIF.
Har du brug for yderligere info inden mødet, er du meget velkommen til at kontakte
os:
• Rune Peitersen 3134 1045
• Christian Christensen 3076 0579

Til alt dette har vi brug for din hjælp! Vi søger
unge og voksne som har lyst til at være med
som ungdomstrænere, hjælpere og frivillige
til andre opgaver i forbindelse med eSport
aktiviteter. Vi har brug for mange forskellige
kompetencer – IT kyndige, trænere til både
spil og fysisk træning, holdledere og forældre
til praktiske og administrative opgaver. Vi vil
løbende tilbyde vores trænere DGI Unglederuddannelse og eSport instruktørkursus.

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: 26. oktober, 14. december
Generalforsamling: M
 aj 2018 på Forbundsskolen

Mail-adresse: Indlæg, billeder, artikler og datoer for
arrangementer til kalenderen kan sendes på mail:
budstikken2010@gmail.com

Gå allerede nu ind på www.facebook.com/
shifesport og like vores side - så er du også
en del af holdet!

Konfirmation
2018
Hej – jeg ved godt det er i god tid, men jeg vil
gerne påtage mig opgaven igen med at lave
en konfirmationsoversigt, der skal i Budstikken
februar 2018.
Men jeg har brug for jeres hjælp. Især fra alle jer
hvis barn skal konfirmeres i Kolding.
For ikke at glemme nogen, må I også gerne
melde, hvis jeres barn ikke skal konfirmeres.
Jeg har brug for en hjælper, hvis barn har gået
på Forbundsskolen i 6. klasse af den årgang, der
skal konfirmeres i 2018, for at sikre, at vi /I ikke
glemmer nogen, een der kan læse listen igennem.
Når I sender til mig, har jeg brug for konfirmandens navn, adresse, konfirmationsdato, kirke og
tidspunkt, hvis I ved det.
Mvh. Lene Tonnesen
Tonnes2300@gmail.com
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Så er vi klar til endnu en
sæson Unicykling i SHIF
Vi har opstart lørdag den 26. august kl. 10.0012.00. Næste træningsdag er lørdag den 16.
september og så er det fast lørdage i ulige uger
fra kl. 10.00 – 12.00. Vi træner i gymnastiksalen
på Forbundsskolen som udgangspunkt, men kan
finde på at leje os ind i andre haller, så kontakt
Lene Svendsen på 20 83 25 42, hvis du gerne vil
være med, men ikke kan være der en af de 2
første gange.
Alle på holdet træner samme tid, nybegyndere
som øvede, unge som ældre.(fra 8 år) Man hjælper og er positive overfor hinanden.
Efterårssæsonen byder bl.a. på en unicykeldag,
hvor vi har fået nogle trænere fra LUCK i Ålborg
til at komme forbi og stå for træningen. Samme
dag vil der også være et besøg på Grønholtsporet, hvor vi skal prøve mountainbikebanen der.
Denne dag er der også inviteret unicyklister fra
andre klubber. Det håber vi selvfølgelig, de tager
i mod, så vi kan møde andre med interesse for
unicykling.
Vi glæder os til at se både nye som øvede unicyklister til træning og sjovt samvær.

Udendørs
gudstjeneste i
Hjarup

Konfirmation i
Hjarup i 2019

Søndag d. 24. september kl. 10.30 er der udendørs høstgudstjeneste hos spejderne, Østergårdsvej 10 i Hjarup.
Medbring gerne frugt og grønsager fra haven:
De bæres ind i begyndelsen af gudstjenesten og
sælges efterfølgende. Pengene går til Kirkens
Korshær. Efter gudstjenesten er der frokost, som
koster 25 kroner pr. person.

Dette er en information om konfirmation til de
børn, som går i 7. klasse i år, og som skal konfirmeres i foråret 2019:

Onsdagsklubben
i Hjarup
Vi mødes igen efter sommerferien onsdag
den 20. september kl. 9.00.
Faste brugere af klubben betaler ved start
efter ferien 100 kr.
Alle, der er interesserede i ”bare” at
komme til kaffe/snak kl. 10 er stadig meget
velkomne, for kaffen betaler vi alle 10 kr.
pr. gang.

Fælles spisning
i Skanderup
Af Simon Simonsen
Fællesspisning 10. september kl 17.30. Succesen fra sidst forsøges gentaget af stærk
lokal mandegruppe!
ALLE er velkomne på Kastaniealle 44 (friskolen) søndag den 10. september kl 17.30.
Pris voksne (>12 år) 50 kr. Pris børn 25 kr.

Der er konfirmation i Hjarup kirke
søndag d. 5. maj 2019 kl. 10.30
Det mest oplagte er, at konfirmanderne følger
den undervisning, skolen har lagt ind i skemaet.
Jeg samler konfirmanderne til tre hele dage i
weekender undervejs i forløbet samt en eftermiddag i begyndelsen og én slutningen, så vi
kan lære hinanden at kende og til sidst øve sammen og vælge salmer til konfirmationen.
Skriv gerne en mail til sognepræst Maria König,
hvis jeres barn ønsker at blive konfirmeret i
Hjarup, eller hvis du har uddybende spørgsmål.
Mailen er: mduk@km.dk

Tilmelding FB til Jesper Bro Møller eller på
jesper.bro.moeller@gmail.com
Betaling på selve aftenen kontant eller
mobilepay til Jesper Bro Møller.
Vel mødt

Med venlig hilsen
Inge Friis

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

Gang i
Kreaklubben!
Af Alis Dejgaard
Onsdag d. 16. august startede vi op igen i
Kreaklubben. Vi mødtes på mejeriet og lavede
tapas, og derefter fik vi planlagt næste halve
års arrangementer. Vi var 13 fremmødte, og der
er snildt plads til flere, hvis man går og drømmer om lidt kreativitet og hygge med andre
håndarbejdspiger.

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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N Y T F R A S K A N D E R U P S G R U N D T V I G S K E VA L G M E N I G H E D :

3 foredrag

Sidste foredrag i rækken bliver med professor
Johs. Nørgaard Frandsen, som vil fortælle om:

Jeppe Aakjærs digtning og
kulturelle betydning

I samarbejde med Skanderup Efterskole vil vinterens foredragsrække komme til at kredse om 3
af Danmarks store digtere: Grundtvig, Kaj Munk
og Jeppe Aakjær.

Kaj Munk bliver emnet for vinterens andet foredrag med titlen:

Hvad var det dog
der skete…

Der vil i de 3 foredrag blive fokuseret på deres
liv og betydning, men ikke mindst deres poetiske
virke.

Kaj Munk var dramatiker og kendt i hele Norden
i 1930’erne og 1940’erne. Han havde samtidig en
skarp pen i sine samfundskritiske artikler – også
når det gjaldt det danske samfund. Specielt var
han en åbenlys kritiker af nazismen og jødeforfølgelserne. Han blev myrdet af den tyske besættelsesmagt d. 4. januar 1944.
Ud fra en positiv kritisk tilgang til Kaj Munk og
hans forfatterskab indeholder foredraget fortællinger og anekdoter, der forsøger at kaste lys
over digterpræstens liv og forfatterskab. Andre
personer i samtiden, f. eks. fra modstandsbevægelsen, bliver inddraget for at sætte Kaj Munks
betydning i perspektiv.
Foredraget bliver bygget op omkring sangen
”Hvad var det dog der skete”, der bruges som
skelet for beretningerne om Kaj Munks liv og
virke.
Desuden forsøger Finn Tarpgaard at give et svar
på, hvorfor interessen for Kaj Munk i disse år er
stigende flere steder i verden.
Finn Tarpgaard er tidligere forstander på Vedersø Idrætsefterskole. Samtidig er han født
og opvokset i Vedersø og har derfor mødt de
mennesker, som havde Kaj Munk tæt inde på
livet. Kaj Munk mestrede både sjov og dyb alvor,
og denne blanding afspejlede sig i hans virke
som præst i sognet. Blandingen vil forhåbentligt
afspejle sig i foredraget.

Det første foredrag i rækken med, cand. mag i
historie og religion Aage Augustinus,
har titlen:

Et jævnt og muntert
virksomt liv
– Grundtvig og livsglæden
Livet er i egentligste forstand uoverskueligt.
Alligevel må vi se at komme til rette med det, så
det bliver til glæde for én selv og andre. – At det
skal være til glæde, står for Grundtvig fast.
Vi vil følge Grundtvigs liv frem til gennembruddet, hvor livets grundstemning for ham så
ubetinget bliver glæden – glæden ved at være
til. Livets grundstemning er glæden og den skal
man arbejde på.
Aage Augustinus er tidligere forstander på Ask
Højskole og Rude Strand Seniorhøjskole, samt
tidligere valgmenighedspræst i Odder og Gl.
Rye.
• Sted: Skanderup Efterskole
• Tid: Søndag d. 29. oktober kl. 19.
• Pris: Gratis adgang.

• Sted: Skanderup Efterskole
• Tid: Søndag d. 26. november kl. 19.
• Pris: Gratis adgang.
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Healing hos Taina

Jeppe Aakjær (1866-1930) spillede en betydelig
rolle i sin samtid som forfatter og debattør. Hans
indsats førte blandt andet til betydelige ændringer af sociallovgivningen, ligesom hans kamp
for naturens ret var markant. Hans forfatterskab
omfatter de fleste kendte genrer, men det er
lyrikken, hans digte og sange, der især stadig
står tydeligt i dansk kultur og folkelighed. Han
skabte med digtsamlinger som ”Rugens Sange”
billeder af liv, landskaber og værdighed, som har
været med til at præge danskernes syn på sig
selv og på deres omgivelser. Hans digtning og
socialkulturelle indsats har desuden været med
til at forme det velfærdssamfund, som efter hans
død foldede sig ud. Aakjær kæmpede som lyriker for at forme et sprog, der kunne fastholde
tradition, natur, folkelig tro og de livgivende
kræfter mod industrialiseringens og andelsbevægelsens brølende forvandling af tilværelsen.
Johs. Nørgaard Frandsen vil ved eksempler vise,
hvorfor Jeppe Aakjær var så stor en digter, ligesom han vil vise, at han bestemt ikke var en lokal
hjemstavnspoet, men en digter som byggede
på internationale inspirationer. Jeppe Aakjær
er stadig særdeles moderne! Man skal blot lytte
rigtigt.
Johs. Nørgaard Frandsen var som stor dreng elev
på Skanderup Ungdomsskole og derefter landmandsuddannet, men skiftede retning og blev
student, siden cand. mag i Nordisk litteratur.
Efter undervisningsarbejde på Teknisk Skole samt
forskellige højskoler blev han fra 1984 ansat ved
Odense Universitet, nu Syddansk Universitet.
Han har skrevet om Aakjær og modtog Aakjærprisen i 2013.
• Sted: Skanderup Efterskole
• Tid: Søndag d. 28. januar kl. 14.
• Pris: Gratis adgang.
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Taina Honnens har i mange år været en
trofast annoncør i Budstikken, først som
Thies Klip, og nu som Hos Taina. I 2014
flyttede Taina sin forretning fra Storegade
i Lunderskov til staldbygningen på privatadressen Skodborgskovvej 2 i Bastrupmark
ved Vamdrup. Her har hun indrettet sig i
svigerfaderens stald i nogle rigtig hyggelige lokaler, og det er herfra Taina fungerer
både som frisør og som healer.
Og det er netop Healing-delen af sin
forretning Taina gerne vil øge opmærksomheden på. Budstikken fik lov til at få
en smagsprøve på Healing i form af en
’behandling’.
Healing betyder at gøre ’hel’. Når der er
ubalance i krop eller sjæl, kan healeren
ved let kropsberøring tilføre kroppen
energier, der går ind og skaber balance,
hvor der er ubalance. Man ligger eller sidder fuldt påklædt og slapper af og tager
nogle dybe vejrtrækninger.
Jeg oplevede, at Taina’s lette berøringer
satte stor ’aftryk’ på min krop. Jeg kunne
mærke varme, prikken og snurren ved
berøringerne, intet ubehageligt, bare trygt
og rart. Da Taina lagde sin hånd på min
tennis-albue, blev min albue brandvarm
og mine fingre snurrede, og jeg følte en
enorm tørst.
Efter behandlingen følte jeg mig opløftet,
men også træt og meget tørstig. Generelt
er jeg åben overfor alternativ behandling
og har også lyst til at afprøve forskellige
behandlingsformer, men samtidig er jeg
også en smule forbeholden overfor resultatet. Men jeg er ikke i tvivl om, at Taina
har gjort noget godt for min tennisalbue.
Så TAK for det Taina 😊
Du kan læse meget mere om Taina og
finde kontaktinformationer og priser på
www.hostaina.dk

WAKE UP CALL ...
Af Hans Erik Mogensen, Svinget 3, 6640 Lunderskov

Det er alt sammen noget, der har skadet udviklingen af Afrika og andre lande ligeså. Hvis man
efter krigen blot havde ladet Afrikas landbrug få
hjælpen til landbrug, så var der ingen i dag der
ville flygte derfra overhovedet, så kunne de se
en fremtid derude.
Samme korrekte politiske elite er også på vej til
at begå en meget stor fejltagelse, som kan ende
op i at ligne en slags landsforræderi, hvis de får
deres vilje, når det drejer sig om, at de vil indføre GLOBALT sammenrend i løbet af kort tid. En
sådan kulturopblanding de første 50 år er alt for
tidligt og vil give anledning til krige og vold all
over the globe.
Vi må nu erkende, at vi er nået til det punkt,
hvor vi fra vesten skal lukke porten i. Hvis det
fortsætter som antaget, så vil det ødelægge
vores økonomier og gøre det umuligt for os at
afhjælpe de kommende problemer.
Vi har i mange år haft et militær til at optræde
som forsvar, når det bliver nødvendigt, det kan
nu blive aktuelt her, at militæret sættes ind og
sørger for, at masserne kommer tilbage, hvor de
kom fra med besked om, at vi hjælper, men Rom
blev ikke bygget på en dag.
Hvis det bliver nødvendigt, for at folkevandringerne stopper, at vi stopper med at hjælpe i Middelhavet, så må de flygtende velfærdsflygninge
selv svømme i land på Afrikas kontinent.

Igennem 60 år er verden blevet en anden og
meget moderniseret. Mange har i det tidsrum
kloget sig på udviklingen. Rigtig mange anklager kan være berettiget her ... altså set i bagklogskabens skarpe lys?
Lad os først tage ØKOLOGIEN, som helt sikkert
ender op i at være en slags religion, som kun
skader på lang sigt, hvor den bliver indført?
Hvorfor har disse ”klogersen” ikke i Østafrika
for længst fået afskaffet de mange NOMADER,
der lever der, blot fordi de ikke ved, at hvis de
vil undgå nomadetilværelsen, så skal de blot
blive et sted og dyrke jorden ... men de skal kun
lære at tilføre jorden den energi, som de fjerner
når de høster en afgrøde. Altså tilføre noget
kunstgødning sammen med husdyrgødningen
... kunstgødning er jo også fremstillet af jordens
salte og luftens kvælstof, som naturens vækster
ikke kan undvære? ... ”KLOGESEN” er dog den,
der har stået for al Afrikas udviklingshjælp i 50
år?
Nej, ”KLOGESEN” sagde, det var det rene gift ...
de sagde også i 60'erne og fremefter, at vi i Afrika ikke måtte bruge vandet – ikke fælde træerne ... så eroderer jorden og den bliver ufrugtbar
– men er der noget der bliver ufrugtbart, så er
det, når moderne akademiske økologer begynder at stille sig an og kloge sig på noget, de ikke
har forstand på.

Farvel
heks
ARBEJDSDAG PÅ

Selvom det er ved at være noget tid siden,
husker børnene i Daginstitutionen Trekløveren
stadig Skt. Hans – den dag heksen brændte.

Hjarup
mejeri

Vi vil gøre det til en fast tradition at sende vores
helt egen heks til Bloksbjerg.
Skt. Hans er en del af den danske kultur, og i
daginstitutionsregi omhandler et af de læreplanstemaer, vi arbejder med, Kultur og kulturelle
udtryksformer. Så vi prøver at lære børnene
noget om, hvordan traditionen er opstået. Vi
snakkede om, at man holder fest for lyset og
at heksen symboliserer alt, der er ondt, og det
brænder vi af. Men vi snakkede også om, at hun
derefter fløj til Bloksbjerg for at danse og have
det sjovt med de andre hekse.

Lørdag d. 1. juli var der arbejdsdag på Hjarup
mejeri og børn og voksne mødte op for at
hjælpe. Vi startede med morgenmad og derefter var det i gang med de forskellige opgaver. Der blev bl.a. lagt fliser til det kommende
madpakkehus, luget ukrudt, klippet hæk og
ryddet op i mejerihaven. Til frokost serverede
køkkenholdet lækkert mad til de arbejdende
folk. Der skal lyde en stor tak til alle, der tog
sig tid til at komme forbi og give en hånd
med. Vi vil også gerne takke ”FH sten” for at
sponsorere den fine ”vejr-sten”.
Vi glæder os til at indvie det nye madpakkehus, så hold øje med Hjarup.dk og facebook.

Børnene var med i hele processen. Vi spurgte forældrene om hjælp til indsamling af materialer, så
heksen blev sammensat af bidrag fra børnene og
deres forældre. De medbragte halm, gammelt
tøj til heksen, et lagen, vi kunne bruge til at lave
hovedet af, samt gamle nylonstrømper, som blev
til heksens arme og ben. Nogle klippede kartonhår til heksen og sad model til hendes spidse hat,
andre tegnede øjnene og munden og selvfølgelig en vorte på næsen.

På vegne af Landsbyforeningen i Hjarup
Marianne Frederichsen

På selve dagen blev heksen stillet op på bålstedet, derefter sang vi ”Heksemutter” og sendte
hende så afsted til Bloksbjerg. ”Farvel Heks”. Da
bålet nu var tændt alligevel, grillede vi pølser og
brød og holdt en lille Skt. Hans fest med pølser,
brød og saftevand.

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

VAMDRUP SPECIALOPTIK

Vi glæder os allerede til næste år.

Telefon 7558 1086 – Telefax 7558 1543
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Hold dig opdateret
med Budstikken
Uge 36
Mandag

d. 04.09.

Mandag

d. 02.10.

Tirsdag

d. 05.09.

Tirsdag

d. 03.10.

Onsdag

d. 06.09.

Onsdag

d. 04.10.

Torsdag

d. 07.09.

Torsdag

d. 05.10.

Fredag

d. 08.09.

Fredag

d. 06.10.

Lørdag

d. 09.09.

Lørdag

d. 07.10.

Søndag

d. 10.09.

kl. 17.30 Fælles spisning i Skanderup

Søndag

d. 08.10.

d. 11.09.

Kl. 16.45 opstart Mini krudt gym i SHIF,
Kl. 17.00 Løbetur med Hjarup Runners
Kl. 20.00 Opstart Fit4Fun
Kl. 19.30 Skanderup Efterskole Infomøde om E-sport i SHIF
Kl. 16.45 Opstart Forældre/barn gym i
SHIF, kl. 19.45 opstart Volley
for mænd
kl. 16.45 Opstart Rytmepiger 0-2 klasse
i SHIF
Kl. 18.00 opstart Rytmepiger 3-6 klasse
Kl. 19.30 Opstart Yoga
Kl. 17.00 Opstart Spring Kids i SHIF
Kl. 18.00 Spis sammen i Hjarup

HB7 holder fødselsdag

Tirsdag

Onsdag

d. 12.09.

d. 13.09.

Torsdag

d. 14.09.

Fredag

d. 15.09.

Lørdag

d. 16.09.

Søndag

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

Kl. 18.00 Efterårsfets i Skanderup

Uge 41

Uge 37
Mandag

fest

s
Året fest
ste
e
v
o
sj

Uge 40
Kl. 17.00 Løbetur med Hjarup Runners

Efterårs

d. 17.09.

d. 18.09.

Tirsdag

d. 19.09.

Onsdag

d. 20.09.

Torsdag

d. 21.09.

Fredag

d. 22.09.

Lørdag

d. 23.09.

Søndag

d. 24.09.

Kl. 10.00 Unicykling i SHIF, stafet for
livet i Kolding
Stafet for livet i Kolding

Kl. 17.00 Løbetur med Hjarup Runners

d. 25.09.

Tirsdag

d. 26.09.

Onsdag

d. 27.09.

Torsdag

d. 28.09.

Fredag

d. 29.09.

Lørdag

d. 30.09.

Søndag

d. 01.10.

Kl. 17.00 Løbetur med Hjarup Runners

d. 10.10.

Onsdag

d. 11.10.

kl. 19.00 Opstartsmøde om E-sport i
SHIF på Skanderup efterskole
Kl.9.00-11.30 Onsdagsklub i Kirkeladen

Torsdag

d. 12.10.

Fredag

d. 13.10.

Lørdag

d. 14.10.

Søndag

d. 15.10.

kl. 10.00 Unicykling

Mandag

d. 16.10.

Tirsdag

d. 17.10.

Onsdag

d. 18.10.

Torsdag

d. 19.10.

Fredag

d. 20.10.

Lørdag

d. 21.10.

Søndag

d. 22.10.

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

l ø r d a g

dEn 7.

Kl.9.00-11.30 Onsdagsklub i Kirkeladen

Kl. 10.30 udendørs gudstjeneste i
Hjarup ved Spejderhuset

Kl. 17.00 Løbetur med Hjarup Runners

Mandag

d. 23.10.

Tirsdag

d. 24.10.

Kl. 17.00 Løbetur med Hjarup Runners

Onsdag

d. 25.10.

Kl.9.00-11.30 Onsdagsklub i Kirkeladen

Torsdag

d. 26.10.

Deadline for næste nummer af
Budstikken

Fredag

d. 27.10.

Lørdag

d. 28.10.

Søndag

d. 29.10.

kl. 10.00 Unicykling

Kl. 10.00 Unicykling
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Billet be
tales
ved indg
ang

Indgang
+ 3 rEttErs buffEt

pris kun:

i forBundsskolens

gymnastIKsal

250,-

Billetter kan reserveres ved JakoB Christiansen, tlf. 4083 2546 senest den 25. septemBer

Uge 44

Kl.9.00-11.30 Onsdagsklub i Kirkeladen

oktoBer

Kl. 18.00

Uge 43

Uge 39
Mandag

d. 09.10.

Tirsdag

Uge 42

Uge 38
Mandag

Mandag

Mandag

d. 30.10.

Tirsdag

d. 31.10.

Kl. 17.00 Løbetur med Hjarup Runners

Onsdag

d. 01.11.

Kl.9.00-11.30 Onsdagsklub i Kirkeladen

Torsdag

d. 02.11.

Deadline for næste nummer af
Budstikken

Fredag

d. 03.11.

Lørdag

d. 04.11.

Søndag

d. 05.11.

dEt Er mulIgt at bEtalE vIa mobIlEPay - også I barEn!

Hilsen Landsbyforeningen

