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Skanderup
Hjarup
Gelballe
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• Kom med til Nytårsløbet 28. december –
nu også på mountainbike!
• Indsamling af juletræer efter nytår
• Onsdagsklubben starter igen 10. januar
• Har du en konfirmand i 2018?
Så vil vi gerne høre fra dig.

29. ÅRGANG DECEMBER 2017
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Nytårsløbet
i Hjarup
– ikke kun for løbere
SOCIAL LØBE- OG GÅTUR I SKOVEN
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KL.
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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

Der findes
faktisk nisser…
-en lille julehistorie fra Trekløveren
”På loftet sidder nissen ...” – ja, det gør han
faktisk. Hvis nogen skulle være i tvivl om, om der
findes nisser, er I velkomne til at komme forbi
Daginstitutionen Trekløveren, for her er nisserne
kommet ned fra loftet og laver løjer med store
og små. Den 1. december stod lugerne til loftet
åbne og der var halm i åbningerne og på gulvet,
så var nisserne ankommet.

en dagbog med, hvor børnenes forældre kan
hjælpe dem med at skrive, hvad de har lavet af
løjer hjemme hos børnene.
Gniske og Gnaske er nisser i menneskestørrelse,
og de ligner sjovt nok nogle af pædagogerne i
børnehaven – men sådan er det jo med nisser,
de kan jo trylle… Store og små kan følge med i
deres nisseliv, når de skal finde ud af, hvad nissemor skal have i julegave, hvorfor hun ikke har
lavet risengrød til dem osv. og mens vi kigger på,
hvad de laver, sker der sjove ting i børnehaven.
Den 1. december var alle madkasserne forsvundet fra køleskabet – de stod udenfor i en kasse
– sikke nogle nisser ...

Godt vi har et stort loft, for i Trekløveren har vi
4 nisser og 2 rensdyr boende, som kommer ned
hvert år til jul. Rensdyrene hedder Ru og Dolf og
så er der to hold nisser, som hedder henholdsvis
Tiske og Taske og Gniske og Gnaske.
Ru og Dolf og Tiske og Taske har inviteret sig
selv på besøg hos børnene, og de har hver især

Glædelig jul til alle!

Til alle som har tegnet medlemskab hos Budstikken:

M A N G E TA K S K A L I H AV E F O R D E T !
Det glæder os i bestyrelsen, at mange bakker op om bladet og vi har ladet os fortælle, at bladet
rent faktisk bliver læst af mange! Er du ikke medlem, så kan det stadig nås! Det koster bare 100
kr. – se betalingsmuligheder andet sted her i bladet.
Budstikkens bestyrelse vil gerne ønske alle
medlemmer, læsere, annoncører, frivillige
omdelere og alle andre gode og trofaste samarbejdspartnere, en rigtig god og glædelig
Jul!

Tak for et godt 2017 – vi glæder os til at fortsætte det gode samarbejde også i 2018!
Med venlig hilsen Budstikken bestyrelse
Alice Stub
Berit Helt
Inge Friis
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Bodil Høeg
Ruth Lassen Jessen
Kirsten Rungholm

K R ÆMMERL O P PE MARKED
I H J ARUP
Af Liselotte Dejgaard
Sæt allerede nu et stort X i kalenderen til stort fælles loppemarked ved Hjarup Spejderhus.
Lørdag d. 16. Juni 2018 kl. 9.30-14.00 er der igen mulighed
for at købe en stand til stort fælles loppemarked ved Hjarup
spejderhus.
Du kan købe en stand på 3x3 meter for 20,- kr. Pengene går til
leje af pladsen.
Køb af stand kan KUN ske via mail:
loppemarked-hjarup@hotmail.com
Tøm loftet, kælderen, skuffer, skabe og ikke mindst garagen
eller lad børnene sælge ud af legetøjet og tøjet, der er blevet
for småt, så de kan tjene lommepenge til sommerferien.
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Juletræsindsamling

Børnefestival
16-18. MARTS 2018
Af Camilla Kongsgaard Hansen

• De lokale fodbold-drenge Mikkel Thomsen, Noah Hauschildt og Lasse Dejgaard
Poulsen afhenter juletræer lørdag d. 6.
januar i Skanderup, Hjarup, Gelballe,
Svanemosen, Møllevang – (også meget
gerne Ødis, Lunderskov, Vamdrup)
• Drengene og forældre er klar med biler
og trailere til at afhente juletræer for et
symbolsk beløb af 20,- kr.
• Kontakt Bent Poulsen på tlf. 27122317 el.
mail: dejgardpoulsen@profibermail.dk.
Oplys navn, adresse og telefonnr.
• Sæt dit juletræ ud til vejen påsat en pose
med 20,- kr. lørdag morgen d. 6. januar
2018 – så vil dit træ blive afhentet.
• De 20,- kr. vil gå til drengenes fodboldrejse til Holland i påsken 2018

KFUM og KFUK arrangerer igen til foråret
Børnefestival, som denne gang kommer endnu
tættere på os. Under temaet " De levende brikker", vil over 1000 børn og frivillige indtage
Haderslev til dette brag af en fest....

På vegne af drengene fra
V.I.F årgang 2004-2005:
• Mette Hauschildt – Gelballe,
• Lone Thomsen – Hjarup

I 2016 var ca. 14 børn og 3 voksne af sted fra
Hjarup, og det kunne være SÅ lækkert, hvis vi
igen kunne samle en flok fra byen, som kunne
tænke sig at være en del af denne oplevelse.

• Bent Poulsen – Hjarup

Børnefestival er for alle i alderen 6 -12 år (0.-6.
Klasse) og for de større børn (13 -15 år) vil der
være mulighed for at komme med på talentfabrikken, som er uddannelse til ungleder.
Nikolaj Kongsgaard Hansen er med i planlægningen af arrangementet, og Camilla Kongsgaard Hansen tager med som leder. Har du lyst til
at være med som deltager eller forældre – hører
vi meget gerne fra dig.

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

Kontakt os for yderligere oplysninger på
30179978 eller kig selv på KFUM og KFUKs
hjemmeside boernefestival.kfum-kfuk.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

Vi glæder os til at mærke suset med jer alle.
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Stor aktivitet
i Kirkeladen
i Hjarup
Af Camilla Kongsgaard Hansen
Vi skriver nu december 2017 og kan med glæde
konstatere, at der er fuld gang i aktiviteterne
omkring vores kirke. Børneklubben "Farveladen"
mødes hver 2. fredag og der kommer gladeligt
15-20 børn hver gang i alderen 4-8 år. Ligeledes
mødes børn i 3.-4.-5. kl. hver 2. torsdag i HB7,
hvor der bla. dystes i konkurrencer, løb, laves
kreative aktiviteter og meget mere. Endeligt kan
vi glæde os over, at 6.-7. klasse på eget initiativ
mødes 1 torsdag i måneden også. Det er fedt, at
vi i kirkeladen har rammerne for, at kunne give
børn og unge en masse gode oplevelser, og vi er

altid klar til at være sammen med flere. Har DU
lyst til at give en hjælpende hånd med aktiviteter eller planlægning, hører vi meget gerne fra
dig.
Alle børn er velkomne, vi har plads til flere!
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SÆT X I KALENDEREN

Fællesspisning
på mejeriet

MODETØJ
TIL ALLE
KVINDER

Tirsdag d. 20. februar 2018
Menighedsrådet laver aftensmad denne
gang. Mere info senere.

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
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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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SPEJDERNES
JULESTUE 2017
Salget i bålhytten var i år udvidet med pizza som
blev lavet i vores pizzaovn samtidig med salget
af medister og rødkål.

Spejdernes Julestue i 2017 har igen i år været
en super succes. Ved åbningen kl. 10 var der
forholdsvis få i Spejderhytten, men i løbet af de
første par timer blev boderne rigtig godt besøgt.
De frivillige, der står bag fremstillingen af alle
de super flotte ting til boderne, adventskransene
og juledekorationerne, skal have en kæmpe stor
tak for deres frivillige indsats. Denne indsats er
uvurderlig for os, og vi siger alle en kæmpe stor
tak for den indsats, der er ydet, til alle der har
givet en hånd med, for at vi kan afvikle Spejdernes Julestue.
Selvom der er rigtig mange frivillige, der bruger
rigtig meget tid på at fremstille ting til boderne,
vil vi være taknemmelige, hvis der var flere, der
i fremtiden havde lysten til at bruge nogle timer
på at hjælpe til.

Juletræer og gran var der i år rigelige mængder
af, som ikke blev solgt, men vi håber, salget igen
til næste år stiger. Salget menes ikke at være så
stort, da Julestuen i år lå lige op til den første
søndag i advent og derfor menes salget af være
gået lidt i stå. Men vi er der igen til næste år.
Omsætningen var igen i år super flot og vi takker alle fremmødte for deres støtte.

Julemanden havde igen i år afsat tid til at komme på besøg, og han havde god tid til at snakke
med børnene og give dem godteposer.
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Skanderup-Hjarup
Husholdningsforening
Vinteren 2017-2018
11.01.2018
kl.18.00

Spejderne
byggede en
sødygtig risbåd!

23.01.2018
kl.19.30

Af Lone Nygaard
01.02.2018
kl.19.30

En aften i september byggede spejderne en
risbåd og sejlede på Søgaard Sø. Aftnen sluttede
af med pølser og snobrød på bål hos Hans og Bit
Kjeld. Tak til Poul Friis, som sponsorerede granris!

15.03.2018
kl.13.00

24.04.2018
kl.19.00

17.05.2018

Bestyrelsen serverer aftensmad.
Pakke medbringes til Pakkespil.
Tilmelding senest 08-01-2018 på
75594082 el. 22625470.
Pris ca. 130 kr. Alle er velkomne.
Lone B. Thomsen vil fortælle om
kinesisk kultur og historie samt
sine rejser til Kina med elever
fra IBC, Kolding. Mødested:
Forbundsskolen. Medbring selv
kaffe. Alle er velkomne.
Førstehjælpskursus + brug af
hjertestarter v/paramediciner
Roy Pendegast og Alfred Holt,
Skanderup. Mødested: Forbundsskolen. Medbring selv kaffe.
Alle er velkomne.
Vi mødes på Forbundsskolen og
kører til Kulturmuseet Spinderihallerne, Spinderigade 11, Vejle.
Rundvisning. Kaffe og kage kan
købes i café. Tilmelding senest
12-03-2018 på 22625470 eller
75594082. Alle er velkomne.
Modeshow hos Berg og Bove,
Torvet 8, Vamdrup.
30 kr. incl kaffe. Tilmelding
senest 18.04. på 75594082 el.
22625470. Alle er velkomne.
Udflugt. Nærmere følger.
Alle er velkomne.

POSH
DAME OG HERREFRISØR

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

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
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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 2018: 22. februar + 12. april
Generalforsamling i maj 2018

Mail-adresse: Indlæg, billeder, artikler og datoer for
arrangementer til kalenderen kan sendes på mail:
budstikken2010@gmail.com
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Autoriseret
Optometrist – Kontaktlinsespecialist
ÅBNINGSTIDER:
Mandag-onsdag kl. 9.00-17.30
Torsdag-fredag kl. 9.00-18.00
eller efter aftale.

Trækningsliste
Kinesisk lotteri
ved Spejdernes
Julestue

VAMDRUP SPECIALOPTIK
Telefon 7558 1086 – Telefax 7558 1543

D. 2. DECEMBER 2017

• Blå Serie
Numre: 175 – 23 – 2 – 150 – 63 – 103
• Grøn Serie
Numre: 116 – 167 – 4 – 29 – 14 – 33
• Rød Serie
Numre: 25 – 126 – 8 – 149 – 69 – 97
• Pink Serie
Numre: 54 – 198 – 135 – 10 – 89 – 72
• Gul Serie
Numre: 78 – 17 – 183 – 120 – 46 – 199
Gevinsterne kan afhentes hos:
Mary Hansen, Toften 6, Hjarup
Tlf.: 75594064 senest 1. januar 2017

KFUM Spejderne takker for
støtten til spejderarbejdet

NÆSTE DEADLINE
FOR BUDSTIKKEN ER
D. 22. FEBRUAR 2018
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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

Din lokale elektriker i Skanderup

Ivan Klysner Baltsersen

autoriseret el-installatør

INSTALLATION +45 4097 3888
designelektrikeren@gmail.com
ENERGIRÅDGIVNING
IDÉ - DESIGN
PROJEKTERING AF LYS
12

Tak for hjælpen
AB ELECTRIC A/S
Med over 30 år i el-branchen

til alle
vore
frivillige,
og lokal
montør
i Hjarup, spejdere og ledere for deres
er vi klar til at
servicere og en stor TAK til vores sponsorer
fantastiske
indsats,
■

Installationer
hos private

■ Solcelleanlæg
■ Ventilationsanlæg
• Danish
Air Transport
• Lavabo
■ Energioptimering
• Kastaniealle´sService 		
■ Industriinstallationer
• Tresu
■ Programmering
• Entrepenørgården
Syd
■ Udvikling af
• Klippegården
• By Rasmussen
PLC-programmer
• Krabbe
Friis Bondegårdsferie
■ Styringer
• Tofts Blomster
■ Robotter
• Liselottes Dagpleje

DØGNVAGT

• Boleto ApS		
• Pure Culture			
• Isabella Coiffure		
• Lund & Mus
• Lunderskov Bageri
• Lunderskov Pizzaria
• danbolig
• Nordea
• Middelfart Sparekasse
• Fynske Bank			

• Sydbank
• Sportigan Erhverv		
• Fibotex		
• Bal invest
• Liva
AB Electric A/S
• Kim
Pallesen Byg 14
Møllebakken
• Danske
Bank
6091 Bjert
• Design
El
Tlf. 75 57 27 77

www.ab-electric.dk
post@ab-electric.dk

Vi ønsker alle en glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår.

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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Spis med Gud

Konfirmation

Af Maria König
Fredag d. 26. januar kl. 17.00 er der Spis
med Gud i Hjarup kirke.
En minigudstjeneste i børnehøjde.
Bagefter spiser vi sammen i Kirkeladen.
Det koster 25 kr. pr. person at spise med.

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.

Alle aldre er velkomne!

Konfirmandens navn, adresse, konfirmationsdato, kirke og tidspunkt hvis I ved det.

For at sikre at vi I ikke glemmer nogen, – en der
kan læse listen igennem. Når I sender til mig, har
jeg brug for:

Mvh Lene Tonnesen
Tonnes2300@gmail.com

Onsdagsklubben
brætspil og hygger os hver gang omkring et lækkert kaffebord.
Da vi startede Onsdagsklubben i 2010, var vi 5
personer. I onsdags, da vi havde julefrokost, var
der 19 deltagere – dejligt. Vi hyggede os med
smørrebrød, småkager og slik, en lille konkurrence og pakkespil. Alle havde heldigvis medbragt
et godt humør.
Vi starter igen den 10. januar kl. 9.00, hvor alle
er velkomne.
Vi vil meget gerne have flere deltagere til brætspillene.

Af Inge Friis
Så er det – snart – jul igen, og vi har påbegyndt
ferien efter nok en god sæson.
Tiden siden sommerferien er gået med det, vi
”plejer”. Vi hjælper hinanden med it-problemer/
opgaver, producerer stadig flotte kort, spiller
14

Vi vil gerne sige tusind tak for samarbejdet i det forgange år. Dejligt, at efterskolen bliver brugt i forbindelse med
gymnastikopvisning, indendørs fodbold,
eSport, adventsfest og andet godt.
Vi ønsker alle en rigtig glædelig jul samt
et godt nyt år!
De bedste hilsner fra
Skanderup Efterskole,
Rune og Matilde Peitersen
(Se vores hilsen på forsiden)

L Ø R D A G 2 7 . JA N U A R 2 0 1 8 K L. 1 7.30
Landsbyforeningen i Hjarup inviterer til en festlig
aften og byder op til dans og 2 retters menu.
Sted: Hjarup Mejeri. Musik: DJ René Gehlen.
Selvfølgelig er der igen auktion. Sponsorgaver
modtages gerne. Kontakt Frank Ibsen 2288 0534.
Pris 250,- pr. person – betales ved tilmelding, som sker
ved at overføre penge til MobilePay 22832674 – husk
at oplyse antal og navn. Tilmelding lukker ved 85
tilmeldte, efter først til mølle princippet.
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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

V I N T E R F E S T

tlf. 2040 1668, by-rasmussen.dk

Vi glæder os til at se jer!

Malene Rasmussen
Ejersmindevej 5, Skanderup 6640 Lunderskov

Årets show – Snedronningen
Traditionen tro sætter elever og lærere
igen et show op. I år laver vi en fortolkning af eventyret Snedronningen. Det
bliver ikke et klassisk teaterstykke, nærmere et slags totalteater, hvor publikum
bevæger sig rundt på skolen.
Eleverne giver den alt, hvad de har og vi
forventer et spændende show.
Alle er velkomne til at se showet d. 25.

og 26. januar, følg med på vores Facebookside for nærmere tidspunkter.

Hair & Make-up
Nyeste hårtrends

Året går på hæld og julen er nær
For Skanderup Efterskole har 2017 været
endnu et godt år. Som altid har vi nogle
rigtig dejlige unge mennesker her på
skolen. I august åbnede vi dørene for
121 elever, som alle kom til Skanderup
fulde af energi og humør.

Baggrund som teknikker ved Sassoon Professionel • Håndværkstradition

FRA SKANDERUP EFTERSKOLE

Individualitet • Professionel rådgivning • Helhedsbetragtning af dit personlige look

Glædelig jul
og godt nytår

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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Uge 03 · 2018

Hold dig opdateret
med Budstikken

Mandag

d. 15.01.

Tirsdag

d. 16.01.

Onsdag

d. 17.01.

Torsdag

d. 18.01.

Fredag

d. 19.01.

Lørdag

d. 20.01.

Søndag

d. 21.01.

Kl. 9.00 – 11.30 Onsdagsklubben i
Kirkeladen i Hjarup

Uge 04 · 2018

Uge 50
Mandag

d. 11.12.

Tirsdag

d. 12.12.

Onsdag

d. 13.12.

Torsdag

d. 14.12.

Fredag

d. 15.12.

Lørdag

d. 16.12.

Søndag

d. 17.12.

Kl. 17.00 Løbetur med Hjarup Runners

Forbundsskolens adventsfest

Uge 51
Mandag

d. 18.12.

Tirsdag

d. 19.12.

Onsdag

d. 20.12.

Torsdag

d. 21.12.

Fredag

d. 22.12.

Lørdag

d. 23.12.

Søndag

d. 24.12.

Kl. 17.00 Løbetur med Hjarup Runners

Mandag

d. 22.01.

Tirsdag

d. 23.01.

Onsdag

d. 24.01.

Torsdag

d. 25.01.

Fredag

d. 26.01.

Lørdag

d. 27.01.

Søndag

d. 28.01.

Kl. 17.00 Løbetur med Hjarup Runners

Mandag

d. 29.01.

Tirsdag

d. 30.01.

Onsdag

d. 31.01.

Torsdag

d. 01.02.

Mandag

d. 25.12.

Fredag

d. 02.02.

Tirsdag

d. 26.12.

Lørdag

d. 03.02.

Onsdag

d. 27.12.

Søndag

d. 04.02.

Torsdag

d. 28.12.

Fredag

d. 29.12.

Lørdag

d. 30.12.

Søndag

d. 31.12.

Kl. 14 Nytårsløb 2017 fra Hjarup Mejeri

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

Mandag

d. 05.02.

Tirsdag

d. 06.02.

Onsdag

d. 07.02.

Torsdag

d. 08.02.

Fredag

d. 09.02.

Lørdag

d. 10.02.

Søndag

d. 11.02.

Mandag

d. 01.01.

Tirsdag

d. 02.01.

Onsdag

d. 03.01.

Torsdag

d. 04.01.

Fredag

d. 05.01.

Uge 07 · 2018

Lørdag

d. 06.01.

Mandag

d. 12.02.

Søndag

d. 07.01.

Tirsdag

d. 13.02.

Onsdag

d. 14.02.

Uge 02 · 2018
Mandag

d. 08.01.

Torsdag

d. 15.02.

Tirsdag

d. 09.01.

Fredag

d. 16.02.

d. 10.01.

Lørdag

d. 17.02.

Søndag

d. 18.02.

d. 11.01.

Fredag

d. 12.01.

Lørdag

d. 13.01.

Søndag

d. 14.01.

Snedronningen på Skanderup Eftersk.
Kl. 17.00 Spis med Gud i Hjarup
Kl. 17.30 Vinterfest i Hjarup Mejeri
Kl. 14.00 foredrag i Valgmenigheden
om Jeppe Aakjær

Kl. 17.00 Løb fra Mejeriet med Hjarup
Runners
Kl. 9.00 – 11.30 Onsdagsklubben i
Kirkeladen i Hjarup
Kl.19.30 Skanderup-Hjarup Husholdningsforening – førstehjælpskursus

Uge 06 · 2018

Uge 01 · 2018

Torsdag

Kl. 17.00 Løb fra Mejeriet med Hjarup
Runners
Kl.19.30 Skanderup-Hjarup Husholdningsforening – foredrag
Kl. 9.00 – 11.30 Onsdagsklubben i
Kirkeladen i Hjarup
Snedronningen på Skanderup Eftersk.

Uge 05 · 2018

Uge 52

Onsdag

Kl. 17.00 Løb fra Mejeriet med Hjarup
Runners

Kl. 17.00 Løb fra Mejeriet med Hjarup
Runners
Kl. 9.00 – 11.30 Onsdagsklubben i
Kirkeladen i Hjarup
Kl.18.00 Skanderup-Hjarup Husholdningsforening serverer aftensmad

Kl. 17.00 Løb fra Mejeriet med Hjarup
Runners
Kl. 9.00 – 11.30 Onsdagsklubben i
Kirkeladen i Hjarup

Fastelavn

Kl. 17.00 Løb fra Mejeriet med Hjarup
Runners
Kl. 9.00 – 11.30 Onsdagsklubben i
Kirkeladen i Hjarup

Uge 08 · 2018
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Mandag

d. 19.02.

Tirsdag

d. 20.02.

Onsdag

d. 21.02.

Torsdag

d. 22.02.

Fredag

d. 23.02.

Lørdag

d. 24.02.

Søndag

d. 25.02.

Kl. 17.00 Løb fra Mejeriet med Hjarup
Runners
Kl. 18.00 Spis-sammen i Hjarup Mejeri
Kl. 9.00 – 11.30 Onsdagsklubben i
Kirkeladen i Hjarup
Deadline på Budstikken

NYT FRA FRILANDSBØRNEHAVEN
Af Tina Sylvester Gustafsen, børnehaveleder

Julen i børnehaven
December er over os og i Frilandsbørnehaven
Enghøj betyder det også, at der bages småkager,
hentes juletræer, spises æbleskiver med forældrene og julehygges med bedsteforældrene.
Børnene er meget spændte i denne tid og hver
dag sker der sjove ting i børnehaven. I Vuggen
hænger der nissehuer og lyskæder i loftet. Nissen Julius er flyttet ind på Larvestuen og han
tager hver dag med et barn hjem og laver ofte
løjer, som vi hører om dagen efter. Hos sommerfuglene hænger der en julesok fra hvert barn i
loftet og hver dag kigger vi i en ny sok og indeni
ligger der en leg eller anden aktivitet.
Som traditionen byder var de ældste børn fra
Frilandsbørnehaven med til at opføre krybbespil
i Hjarup Kirke d. 6.12. Det var en rigtig fin oplevelse for børnene at være med i og de gjorde
det bare så godt! Vi er meget stolte af vores
børn og vi nyder det gode samarbejde med den
lokale kirke.

Reservebedste
ønskes

Næsten alle
pladser besat

Vi kunne godt tænke os at have en reservebedste, som vi kan trække lidt på engang imellem,
når vi gerne vil være en ekstra voksen i huset.
Kender du til én, som ikke længere er på arbejdsmarkedet, men som er frisk, fysisk fit og
flittig, så send meget gerne denne person i vores
retning, så vi kan tale sammen om et samarbejde.
Kender du til noget lokalt, som du synes, vi
kunne bidrage til eller drage nytte af, så giv os
endelig besked. Det kunne være faste arrangementer i Hjarup, loppemarkeder, festuge eller
noget helt andet.

Med 47 børn er vi næsten fuldtallige og især
vuggestuepladserne rives væk. Det er rigtig
dejligt med så stor en tilslutning og så god en
opbakning. Hvis I kender til nogen, som ønsker
deres barn skal på ventelisten herude, skal de
blot henvende sig til os og skrive deres barn op.
Vi har søskendegaranti, vægter de lokale børn
højt og fordeler derudover pladser efter opskrivningstidspunkt, ønsket opstartsdato og i øvrigt
fordelingen på stuerne.
Frilandsbørnehaven ønsker jer alle
en rigtig glædelig jul og et godt nytår!
19

Første søndag i
advent i Hjarup
Der var julehygge i Hjarup og traditionen tro blev der
serveret æbleskiver og glögg.
Der blev sunget og danset om juletræet inden julemanden kiggede forbi med slikbøtter til store og små.
Tak for en go' dag!

Hjarup Sogns Landsbyforening ønsker

GOD JUL OG GODT
NYTÅR TIL ALLE
Tak for opbakningen i 2017 – vi ses til
flere og nye arrangementer i 2018

