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29. ÅRGANG

• Kom til Juletræstænding i Skanderup og Hjarup
• Ligestilling i SHIF – Opstart af Old-girls fodbold
• Kom til Fælles-spisning i Skanderup
• Hjarup Spejdere var på ”Get Out” festival

OKTOBER 2017

Julestue
HJARUPSPEJDERNE AFHOLDER

LØRDAG D. 2. DECEMBER KL. 10-14
I HJARUP SPEJDERCENTER

Julen starter først for alvor sammen med Spejdernes Julesstue,
så derfor skruer vi op for julehyggen i Hjarup Spejdercenter
med plads til at sidde i varmen
og nyde cafeéns lækre:
♥
♥
♥
♥
♥

Æbleskiver
Gløgg
Vafler
Ris a la mente
Sodavand og
meget andet

♥ Tombola
♥ Amerikansk
Lotteri
♥ Nissebod
♥ Dekorationer
♥ Adventskranse

Udenfor sælger spejderne juletræer, pyntegrønt og andet godt
til dekorationer og der vil være
lidt aktivitet til børnene under
mastesejlet.

og rødkål til rimelige priser.
Tag gerne hele familien med.

Julemanden kigger også forbi
ved 11-tiden.

Der tages kun imod kontanter
og og Mobilpay i salgsboderne,
men husk småpenge til børnene
til betaling af aktiviteter.

Som tidligere vil der være mulighed for at købe sin frokost i bålhytten, hvor spejderne igen i år
serverer medister med rugbrød

STØT spejderarbejdet i Hjarup:
Mød op den 2. december!

På gensyn
KFUM Spejderne i Hjarup.

KOM MED TIL

Juletræs

FEST

3. DECEMBER, KL. 14.30
Vi starter ved juletræet, ved Skanderup Ny Friskole hvor vi synger et par sange, tænder årets juletræ
- og kalder på nissen, så han kan komme frem fra sit skjul. Derefter hygger vi i efterskolens hal,
med sang, musik, ris á la mande, kaffe, the, slikposer til børnene osv.
Arrangementet koster 25 kr. pr. person.
Hilsen Landsbyforeningen for Skanderup & Omegn
2

VI

S TA RTE R

O P

M E D

SOCCER MOMS
SHIF’S NYE DAME-FODBOLDHOLD
Til dette års efterårsfest besluttede vi at
starte et damefodbold hold op til foråret.
Og dette er ikke fuldemandssnak – vi mener det helt seriøst.
Vi har allerede en del spillere klar, men
vil gerne sprede budskabet ud til flere og
selvfølgelig også til dem, som ikke var med
til festen og hørte om det nye tiltag.
Vi mødes hos Hanne Thorøe d. 21. november på Gl. Lunderskovvej 17, 6640 Lunderskov kl. 20.00 til et planlægningsmøde.
Kom frisk hvis du har lyst til at spille fodbold samtidig med at have det sjovt.
Eneste krav er, at du er hunkøn.
Med store fodboldopfordringer fra
Hanne Thorøe (mobil 28605480) og
Rikke Matschke

God opstart på gymnastik sæsonen
Af Mette Hougesen
I september tog SHIF hul på en ny gymnastiksæson, og alle hold er kommet rigtig godt fra
start. Alle hold fra sidste sæson er fortsat, og
til vores store glæde er det lykkedes at starte
endnu et rytmehold op.
Vi er rigtig godt tilfredse med den flotte
opbakning og aktivitet på de forskellige hold.
Børneholdene er allerede godt i gang med at
øve sig til opvisningen til foråret.

D. 29. oktober afholder vi springdag i Vejen
Idrætscenter – et arrangement, der de to sidste år har været afviklet med stor succes.
Vigtige datoer til kalenderen:
• Uge 50: Sidste træning inden juleferien
• Uge 2: Første træning efter juleferien
• Uge 7: Vinterferie
• Søndag d. 8/4: Gymnastikopvisning
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En lille status fra
Skanderup Hjarup
Af Morten Nielsen
Har man spillet efterårssæsonen og betalt kontingent er deltagelse i indendørssæsonen gratis,
har man ikke spillet i efteråret og ønsker at
spille, kan man sagtens dette, man tilmelder sig
og betaler på hjemmesiden.
Der tilbydes i første omgang kun træning for
ovennævnte årgange. Da der kun er få ledige
haltider, og da vi i Skanderup Hjarup Idrætsforening tilbyder andre aktiviteter på samme
tidspunkt.

NY HJEMMESIDE/KONTIGENTBETALING
I slutningen af sommeren relancerede vi vores
hjemmeside og ændrede kontingentbetalingen
til at foregå via hjemmesiden.
Dett er heldigvis blevet taget godt imod og har
fungeret nogenlunde – med undtagelse af et par
opstartsproblemer.
Vi er glade for det nye system og for muligheden
for at bruge hjemmesiden til at kunne informere
om den positive udvikling i idrætsforeningen.
Så en stor tak for støtten og tålmodigheden med
det nye system.

E-SPORTEN STØTTES AF
KOLDING KOMMUNE
Idrætsforeningens nye lillebror – E-sport – ser
dagens lys tirsdag d. 24. oktober kl 18.00 ved
efterskolen.
Skulle man have interesse i at deltage i E-sport,
er man velkommen til at kontakte Christian Christiansen på telefon +45 30760579.
Vores E-sport har modtaget fin støtte fra Kolding
Kommunes fritid og aktivitetsudvalg med DKK
10.000,- til opstart af den nye afdeling.

INDENDØRS FODBOLD
Grundet stor interesse tilbyder vi i år indendørsfodbold for udvalgte årgange.
Fra uge 43 er der hver tirsdag fra 17.30 til 18.30
træning for pigerne fra 3. til 6. klasse på efterskolen med Lars Frederichsen som træner.
Hver onsdag er der træning fra 17.00 til 18.00 for
drenge i 1. & 2. klasse ved Lars Lauridsen og Steen
Matschke. Fra kl 18.00 til 19.00 overtager drenge i
3., 4. & 5. klasse hallen. De trænes af Signe Hansen.
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Idrætsforening
SHIF GÅR IND FOR LIGESTILLING
Modsat DBU mener vi hos Skanderup Hjarup IF
at der skal være ligestiling og derfor glæder det
os at der lige nu arbejdes på en kvindelig pendant til vores succesfulde Old Boys fodboldhold.
Fra foråret håber vi at kunne tilbyde et Old Girls
Fodboldhold i Skanderup Hjarup IF.
Så spiller du fodbold, har spillet eller har du bare
lyst til noget socialt samvær så tøv ikke kontakt
endelig holdets pressechef, Hanne Thorøe på
telefon +45 28605480 eller kom til deres planlægningsmøde (for mere info, se indlægget fra
Soccer Moms andet sted i bladet)
Og appropo ligestilling kan vi fra Skanderup
Hjarup IF’s side garantere at kontingentsatsen vil
være den samme for Old Girls som for Old Boys,
nemlig DKK 263,- per halvsæson.

man lyst til at spille fodbold samt være del af
en aktiv 3 halvleg, så skal man endelig kontakte
Mads Dahl på +45 28772979

HERRESENIOR HOLD I FODBOLD.
Der arbejdes ligeledes på at stable et herre senior hold på benene til den næste sæson.
Alt efter opbakningen vuderes det om det bliver
et 8 mands hold eller 11 mands hold, men har

De bedste hilsner fra
Skanderup Hjarup IF

FRIVILLIGE TIL FODBOLDUDVALGET
Fodboldudvalget drives af frivillige som hjælper
til med planlægning og koordinering af sæsonen, kampafvikling og tilmelding til DBU. Lige
nu består fodboldudvalget af trænere og medlemmer af Idrætsforeningens hovedbestyrelse, så
der går rigtig mange timer med begge dele.
Derfor kunne vi godt bruge en forældre, gerne
2, som kunne hjælpe til med det praktiske omkring SHIF Fodbold.
Har det derfor jeres interesse så kontakt
os endeligt på +45 719018008 eller
shiffodbold@gmail.com.

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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Fællesspisning
i Skanderup
Af Lennert Alslôw-Jensen
Så er det igen tid til hyggelig fællesspisning i Skanderup.
Søndag den 5. november kl 17, og menuen er denne gang grillet glaseret hamburgerryg med
flødekartofler. Alle er velkomne på friskolen (Kastanie Allé 44).
Prisen for voksne (over 12 år) er 50 kr. og prisen for børn 25 kr.
Medbring selv service og drikkevarer.
Tilmelding i denne tråd eller på SMS til Lone på 26770003 senest torsdag 2/11.
Betaling samtidig med tilmelding på mobilepay eller til reg. 2450 konto 4384297965.
Vel mødt
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MODETØJ
TIL ALLE
KVINDER

NÆSTE DEADLINE
FOR BUDSTIKKEN ER
D. 7. DECEMBER 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

C

O

I

F

F

U

R

E

Velkommen i min
frisørsalon i Ødis
Å B N I N G S T I D E R

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

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

LUND&MUS GRAFISK DESIGN APS
W W W. L U N D - M U S . D K · M O B I L 2 4 2 5 2 2 6 6

TIDSBESTILLING PÅ MOBIL: 3035 0003

HJARUPGÅRDSVEJ 4 · DK-6580 VAMDRUP

I S A B E L L A C O I F F U R E · Ø D I S K I R K E V E J 2 , Ø D I S · 6 5 8 0 VA M D R U P
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Stafet for Livet i
Kolding
Af Karen Helms – holdkaptajn
Stafet for Livet i Kolding blev igen en succes.
Forbundsskolen deltog ligesom sidste år med et
hold, og denne gang havde vi 46 deltagere tilmeldt. Vi lånte telt hos Jørgen Astrup – Astrup’s
Udlejning, så vi kunne, på trods af det lidt
fugtige og kolde vejr, holde varmen hele døgnet
igennem.
Vi vil gerne takke de mange sponsorer, som har
støttet op om vores hold med både bluser, mad
og drikke, præmier og kontante beløb. Det
lykkedes os at indsamle 46.681 kr., som alle går
til Kræftens Bekæmpelse og deres arbejde med
at forske i sygdomme og støtte til kræftramte
familier.
Også AB Electric deltog med 51 tilmeldte. Der
var mange både børn og voksne med fra vores
område. De indsamlede 25.001 kr.
Vi håber, at mange vil støtte op igen, når vi næste år deltager i Stafet for Livet i Kolding. Datoen er rykket, så det i 2018 bliver den 9.-10. juni.

Tak til Team Forbundsskolens sponsorer:
• Contrans
• Middelfart Sparekasse
• In Front
• Weissenborn
• Bøges Bilservice
• Entreprenørgården Syd
• Vamdrup Biler
• By Rasmussen
• Ca’Shott
• Morten Hinrichsen
• Design EL
• Autocentralen
• Liselottes Dagpleje
• Prime Cargo
• British Car Import
• Trolden Bryghus
• MB textiltryk
• Lagkagehuset
• Jørgen Astrup (telt) • Say It With Treats
• Liva
• Thehuset
• Sport 24
• Tonnesen
• Kul & Koks
• Nordea
• Gertz Bekery
• Kolding Lærerkreds
• Lund&Mus
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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

By Rasmussen

Resten af dagen gik med at besøge
brandmændene på Flyvestationen.
Brandmand Martin fortalte om brand-

9

tlf. 2040 1668, by-rasmussen.dk

Det var en kæmpe oplevelse for os alle,
og vi er meget taknemmelige over at vi
fik lov. Nogle af børnene drømmer nu
om at blive piloter og brandmænd.

Malene Rasmussen
Ejersmindevej 5, Skanderup 6640 Lunderskov

Første oplevelse på dagen var at se hele
seks F16 fly lette for at flyve på øvelse.
De kunne godt nok larme – godt vi
havde høreværn på!

Hair & Make-up
Nyeste hårtrends

Udstyret med høreværn, gule veste og
en god portion spænding steg vi i bussen og satte kursen mod Skrydstrup.

mændenes hverdag, og hvorfor der
overhovedet er brandmænd på Flyvestationen. Så var det tiden til at trække
i (det lidt for store) brandmandstøj – vi
prøvede hjelme, jakker og støvler. Vi fik
desuden lov at se den STOOOORE brandbil sprøjte med skum og vand, inden vi
selv fik lov at prøve kræfter med brandslangen, og mulighed for at se verden
fra en brandbil, da vi måtte kravle rundt
i brandbilen.

Baggrund som teknikker ved Sassoon Professionel • Håndværkstradition

Børnehavebørnene i Daginstitutionen
Trekløveren var så heldige, at de den 22.
september fik lov at være brandmænd
for en dag. Vi havde fået lov at besøge
en af brandmændene på Flyvestation
Skrydstrup.

Individualitet • Professionel rådgivning • Helhedsbetragtning af dit personlige look

Brandmænd
for en dag

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

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

Deadlines i 2017: 10. december
Deadlines i 2018: 22. februar + 12. april
Generalforsamling i maj 2018
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POSH

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

DAME OG HERREFRISØR

VAMDRUP SPECIALOPTIK

Mandag-fredag 9.00-17.30 · Lørdag 9.00-13.00
Tlf. 81 18 06 30 · Vestergade 5, 6580 Vamdrup
Online booking på www.poshfrisor.dk

Telefon 7558 1086 – Telefax 7558 1543
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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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Høstgudstjeneste
AB ELECTRIC A/S
i Hjarup 2017
Med over 30 år i el-branchen
og lokal montør i Hjarup,

vi klar til at servicere
Af UveerJessen

Gudstjenesten blev afsluttet med frokost i spejderhuset, og selvom vejret ikke var med os, og vi
måtte trække inden døre, var tilslutningen stor,
selv om vi måtte rykke sammen pga. vejret.

Igen i ■
år Installationer
blev høstsgudstjenesten afholdt i Hjarup Spejdercenter i sammenarbejde med Spejhos private
derne.
■ Solcelleanlæg

Vi glæder os over samarbejdet.

■ Ventilationsanlæg
Spejderne
mødtes fredag aften og lavede mad,
pionerede
alter og offerborde og opsatte maste■ Energioptimering
sejl. Spejderne
overnattede ved hytten i shelter
■ Industriinstallationer
og der var hygge hele aftenen med spil, sange
■ Programmering
og bål.
■ Udvikling
Gudstjenesten
blev af
afholdt søndag formiddag
med indgangsmarch
og fanerne forrest.
PLC-programmer
Der var
i år rigtig godt fremmøde trods
■ igen
Styringer
det, at der ikke var nogen barnedåb som der har
■ Robotter
været de 2 foregående år. Men vi er rigtig glade
for den store opbakning, der er hvert år til dette
arrangement – trods vind og vejr.

DØGNVAGT
AB Electric A/S
Møllebakken 14
6091 Bjert
Tlf. 75 57 27 77
www.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 Landsbyforening
Af Anders Reinholdt Rasmussen

Mejeriet er nu igen klar til at blive udlejet også i
hverdagene, hvis man ønsker at holde et firmaarrangement eller lign.

Modernisering af
Mejeriet

Kontakt Mejeribestyrer Bent, hvis du ønsker at
leje mejeriet.

Mejeriet i Hjarup blev lukket 14 dage i starten
af september for at få udskiftet køkkenelementer, lavet indgangsparti og opdateret og malet
gelænder i Mejerisalen.

Find mere information på Hjarup.dk

Det er blevet et rigtig flot resultat, og køkkenet
er blevet gennemtestet, bl.a. af Vitas Drenge,
der synes, at køkkenet er blevet rigtig lækkert at
arbejde i.
Tak til alle der har hjulpet og bidraget til renoveringen.

Vinterfest i Hjarup
Sæt X ved lørdag d. 27. januar 2018!
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gen i Hjarup

Julehygge
I

H JA R U P

1. søndag i advent

SØNDAG DEN 3. DECEMBER

Kl. 14.00 Gudstjeneste i Hjarup Kirke.
Kl. 14.45	Juletræstænding ved
Mejeriet.
Herefter er der julehygge med dans
om juletræet og sang.
Slikbøtter, kaffe/the, sodavand og
æbleskiver kan købes
Vi glæder os til at se jer!
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Esbjergvej 42
6000 Kolding
Tlf.: 7553 6828
plantecenter@mail.dk
www.koldingplantecenter.dk
Åbningstider:
Hverdage 9.00-17.00
Fredag 9.00-18.00
Lørdage 9.00-16.00
Søn- og helligdage 10.00-16.00

AB ELECTRIC A/S
Med over 30 år i el-branchen
og lokal montør i Hjarup,
er vi klar til at servicere
■

Installationer
hos private

■ Solcelleanlæg
■

Ventilationsanlæg

■

Energioptimering

DØGNVAGT

■ Industriinstallationer
■

Programmering

■

Udvikling af

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

PLC-programmer
■

Styringer

■ Robotter
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Hold dig opdateret
med Budstikken
Uge 44

Uge 49

Mandag

d. 30.10.

Kl. 17.00 Løbetur med Hjarup Runners

Tirsdag

d. 31.10.

Mandag

d. 04.12.

Tirsdag

d. 05.12.

Onsdag

d. 01.11.

Onsdag

d. 06.12.

Kl.9.00-11.30 Onsdagsklub i Kirkeladen

Torsdag
Fredag

d. 02.11.

Torsdag

d. 07.12.

Deadline på Budstikken

d. 03.11.

Fredag

d. 08.12.

Lørdag

d. 04.11.

Søndag

d. 05.11.

kl. 17.00 Fælles spisning i Skanderup

Lørdag

d. 09.12.

Søndag

d. 10.12.

Mandag

d. 06.11.

Kl. 17.00 Løbetur med Hjarup Runners

Tirsdag

d. 07.11.

Onsdag

d. 08.11.

Torsdag
Fredag
Lørdag

d. 11.11.

Søndag

d. 12.11.

Kl.9.00-11.30 Onsdagsklub i Kirkeladen

Uge 45

Kl. 17.00 Løbetur med Hjarup Runners

Uge 50
Mandag

d. 11.12.

Tirsdag

d. 12.12.

Onsdag

d. 13.12.

d. 09.11.

Torsdag

d. 14.12.

d. 10.11.

Fredag

d. 15.12.

Lørdag

d. 16.12.

Søndag

d. 17.12.

Kl.9.00-11.30 Onsdagsklub i Kirkeladen

kl. 10.00 Unicykling

Uge 46

Kl. 17.00 Løbetur med Hjarup Runners

Uge 51

Mandag

d. 13.11.

Tirsdag

d. 14.11.

Onsdag

d. 15.11.

Torsdag
Fredag

Kl. 17.00 Løbetur med Hjarup Runners

Mandag

d. 18.12.

Tirsdag

d. 19.12.

Onsdag

d. 20.12.

d. 16.11.

Torsdag

d. 21.12.

d. 17.11.

Fredag

d. 22.12.

Lørdag

d. 18.11.

Lørdag

d. 23.12.

Søndag

d. 19.11.

Søndag

d. 24.12.

Kl.9.00-11.30 Onsdagsklub i Kirkeladen

Uge 47

Kl. 17.00 Løbetur med Hjarup Runners

Uge 52

Mandag

d. 20.11.

Kl. 17.00 Løbetur med Hjarup Runners

Mandag

d. 25.12.

Tirsdag

d. 21.11.

Tirsdag

d. 26.12.

Onsdag

d. 22.11.

Kl. 20.00 Planlægningsmøde Old girls
fodboldt i SHIF
Kl.9.00-11.30 Onsdagsklub i Kirkeladen

Onsdag

d. 27.12.

Torsdag

d. 23.11.

Torsdag

d. 28.12.

Fredag

d. 24.11.

Fredag

d. 29.12.

Lørdag

d. 25.11.

Lørdag

d. 30.12.

Søndag

d. 26.11.

Søndag

d. 31.12.

Kl. 17.00 Løbetur med Hjarup Runners

Kl. 14 Nytårsløb 2017 fra Hjarup Mejeri

Uge 01 · 2018

Uge 48
Mandag

d. 27.11.

Tirsdag

d. 28.11.

Onsdag

d. 29.11.

Torsdag

d. 30.11.

Fredag

d. 01.12.

Lørdag

d. 02.12.

Søndag

d. 03.12.

Mandag

d. 01.01.

Tirsdag

d. 02.01.

Onsdag

d. 03.01.

Torsdag

d. 04.01.

Fredag

d. 05.01.

Kl. 10.00 Spejdernes julestue i Hjarup

Lørdag

d. 06.01.

Kl. 14.30 Juletræsfest i Skanderup
Kl. 14.00 Julegudstjeneste i Hjarup og
Kl. 14.45 Juletræstænding ved
Mejeriet

Søndag

d. 07.01.

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

18

Kl. 17.00 Løb fra Mejeriet med Hjarup
Runners – KOM FRISK!! ;-)

Nytårsløbet
i Hjarup
– ikke kun for løbere
Social løbe- og gåtur i skoven.

TORSDAG
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K L.

14

Vi mødes på Mejeriet, Hjarup Byvej 16, 6580 Vamdrup kl. 14.00 og går eller løber en tur i skoven.
I år er der en gå-rute, en børne-rute (lunte/trave), en trail-rute (ca. 1 time)
og løberuter på hhv. 5, 7,5 eller 10 km på skovvej. Alle ruter er med guide.
Tag familien, barnevogn og babyjogger med. Hvis vejret tillader, så tag ski eller kælken med.
Bagefter hygger vi på Mejeriet med saft, boller, bobler og Karens kransekage.
Prisen for børn er 15 kr. og 35 kr. for voksne, som betales ved fremmøde.
Yderligere betales 10 kr. pr. person for leje af Mejeriet. Tilmelding på kisser@dat.dk

Hjarup Spejderne på Friluftsfestival
”Get Out” i Kolding
Af Uve Frank-Jessen,
Skamling Distrikt.
Kolding Kommune har d
09.-10. september arrangeret en friluftsfestival hvor
alle foreninger fra kommunen var inviteret til at have
stande, der symboliserer,
hvad deres forening beskæftiger sig med.
KFUM spejderne i Hjarup
var sammen med KFUM
spejderne Skamling Distrikt
i Kolding repræsenteret på
bibliotekstorvet.
Kommunen havde lagt op
til emnet ”Spejder i Højden”.

Vi var en flok, der samledes
allerede fredag aften for at
pionere nogle tårne og så
småt gøre klar.
Lørdag formiddag gjorde
vi det færdigt. Vi havde
lavet 2 tårne, og på det ene
havde vi rejst et telt.
Derudover havde vi rejst et
telt for sig selv og havde
lavet en plads til at snitte
pinde ved og et bål, hvor
man kunne stege sig en
pandekage.
Lidt sjovt at se børn og
unge sidde og snitte i hver
deres pind med stor koncentration.

Lørdag formiddag kl. 10
var alting klart, og der var
stor søgning til vores stand.
Der kom mange mennesker
forbi. Der blev spurgt meget ind til vores forskellige
aktiviteter og til de forskellige grupper. Både unge
som gamle. Så efterspørgslen efter Bæver til SNIK
møder var efterspurgt.
Pandekage-bagningen gik
lystig og der blev lavet
pandekager af alle aldersgrupper.
Alt i alt et super godt arrangement med stor søgning
efter vores stand.

