Fastelavnsfest i Skanderup
Af Karina Vestergaard Tønder
Der dukkede ca. 100 børn og voksne op, da der
skulle slås ”katten af tønden” søndag den 11.
februar, på Forbundsskolen. Børnene mødte
spændte op og var flot udklædte. Vi startede
med at synge “fastelavn er mit navn” og så skulle der slås til tønderne. Der var i alt fire tønder,
så børnene var delt op efter deres alder.
Der blev kåret fire konger og dronninger. Konger blev: Celina, Felix, Emil og Frederik.
Dronninger blev: Sif, Julius, Emma, og Silje - tillykke med kåringen.
Der blev også kåret to for bedste udklædning Det blev Anna som ”Poppy” fra Trolls og Amaile
som ”lærred” .
Stort tillykke til jer alle

Efterfølgende blev der hygget og snakket ved
bordene, mens der blev spist fastelavnsboller,
drukket kaffe og saft. Tak til alle der kom, I var
med til at gøre det til en rigtig hyggelig eftermiddag.
Der skal lyde en stor tak til alle jer, som havde
bagt. Det er meget betydningsfuldt, så vi kan
holde omkostningerne nede og bruge de penge,
vi har i foreningen på at renovere legeplads,
plante træer mange flere ting.
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• Soccermoms – kom og vær med d. 2. marts
• SHIF Gymnastikopvisning d. 8. april
• Info møde om motorvej d. 11. april
• Stitur på ”Lillefut” d. 3. maj

Der er godt gang i eSporten i SHIF

30. ÅRGANG

FEBRUAR 2018

Ny motorvej
I N F O R M A T I O N S M Ø D E

1 1 .

A P R I L

Infomøde om VVM redegørelsen for ny Midtjysk
Motorvej for interesserede borgerne i Kolding
Kommune.
Som lovet ville Kolding Kommune få arrangeret
et infomøde om VVM redegørelsen for den ny
Midtjyske Motorvej.
Det har været vigtigt at få Vejdirektoratet med
til møde, og vi skulle også finde en hal i forhold
til undersøgelsesområdet, som kunne frigøres
for aktiviteter en aften.
Så infomødet bliver den 11. april kl. 19-21 i
Lunderskov Hallen.
Vejdirektoratets udmelding om linjeføringer der
undersøges og nærmere om VVM kan ses her via
dette link.
Se mere her: http://vejdirektoratet.dk/DA/vejprojekter/Ny_midtjysk_motorvej/Visualisering/Sider/
Undersogelsesomraade.aspx

Venlig hilsen
Jørn P, Borgmester
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Soccer-moms
Så er sæsonen for
damefodbold simpelthen i gang
Vi har haft vores første træningsaften her i februar. Det var super sjovt og mange var ømme i
benene dagene derefter.
Næste gang vi mødes er fredag d 2. marts kl.
19.30-21.00 i hallen på Skanderup Efterskole.
Selvom vi er et stort hold, har vi selvfølgelig
stadig plads til flere. Så mød endelig op hvis du
har lyst til at spille fodbold sammen med andre i
lokalområdet.
Som noget nyt har vi fået vores helt egen træner. Mogens Tersbøl har sagt ja til opgaven og
har allerede mødt nogen af os til første træning.

Vi glæder os til en spændende og sjov sæson
sammen med jer alle sammen.
For eventuelle spørgsmål kontakt Hanne Thorøe
28605480 eller Rikke Matschke 61697222

Forbundsvandværket
Generalforsamling
19. MARTS 2018
Dagsorden ifølge vedtægterne.

Hermed indkaldes til generalforsamling mandag
den 19. marts 2018 kl. 19.30.
Generalforsamlingen afholdes på Vandværket,
Skanderup Landevej 24a.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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Foråret
nærmer sig!
Så nærmer foråret sig og det lille stiudvalg under Landsbyforeningen har holdt sit årlige planlægningsmøde og drøftet
dels
”Sporet i Vådområdet”s vedligeholdelse og arrangementer i
sommerhalvåret.
Vi blev enige om et arrangement i maj og et i august måned.
Det første bliver en tur med historisk islæt og i august en tur
rundt i den smukke natur omkring vådområdet.

3. MAJ 2018

”Lillefut” og Mejeriets historie
af Gerda Petersen
Torsdag den 3. maj kl. 19.00 er Mejeriet som
tidligere arbejdsplads for mange hjarupborgere
midtpunktet.

- Forskellige ting på Mejeriet i dag viser, at der
har været liv på stedet. Hans Kjeld vil, før vi ser
filmen, kort fortælle om Mejeriets oprindelse i
slutningen af 1800-tallet til dets nedlæggelse i
1978.

Vi starter ved Mejeriet og går først ”Lillefut”-turen. - Hvor ligger ”Lillefut”? - Ja, det ved kun de
ældre hjarupborgere! (Jeg vidste det ikke trods
mine 50 år i Hjarup). Følger man med på denne
korte tur ad Sidselbankvej, Hjarupgårdsvej,
”Lillefut” og tilbage til Mejeriet glemmer man
aldrig ”Lillefut” i Hjarup!

Den medbragte kaffe/te eller andet nydes i
Mejerihaven.
Alle er meget velkomne til at høre om en lille
del af Hjarups historie.
Turledere: Laue Lund, telf. 25369292 og Hans
Kjeld, telf. 61775455.

På Mejeriet vises en film (på DVD) fra 1953 om
livet på Mejeriet, da det var et meget anerkendt
mejeri med fremstilling af Danablu-ost, som var
en stor eksportvare til bl.a. England og USA.

Arrangører: Hjarup Landsbyforening (stiudvalget) og Danmarks Naturfredningsforening.
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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

10. AUGUST 2018

Sommertur i august
af Gerda Petersen
Fredag den 10. august kl 19.00 går turen ad
Sporet i Vådområdet med start fra det gamle
rensningsanlæg ved Fløjbjergvej (skilt: Natursti) ad en del af stien til ”Paradiset” - hører om
historen bag stedet – og fortsætter langs hegnet
til området ved flyvepladsen, forbi skoven og
mergelgraven og tilbage til Søslette langs søen.
Her nydes den medbragte kaffe/ te eller andet
i forhåbentlig lunt vejr og så slutter vi med en
hyggestund her.
Alle er naturligvis velkomne. - Tag traveskoene
på og nyd den smukke natur!

Turledere: Laue Lund, telf. 25369292 og Hans
Kjeld, telf. 61775455, der som altid har noget at
berette om ”naturen netop nu”.

NB: Hans Kjeld vil sørge for transport tilbage til
bilerne.

Arrangører: Hjarup Landsbyforening (stiudvalget) og Danmarks Naturfredningsforening.
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Hjarup Sogns Landsbyforening
Generalforsamling
25. APRIL 2018
Der indkaldes til Generalforsamling for Hjarup
Sogns Landsbyforening onsdag den 25. april
2017 kl. 19.00 på Hjarup Mejeri

9. Valg til bestyrelsen
(Valg af tre bestyrelsesmedlemmer i ulige
år og to bestyrelsesmedlemmer i lige år +
mindst to suppleanter)
10. Valg af revisor
11. Eventuelt

Dagsorden
1. Velkomst ved formand
2. Valg af stemmetællere
3. Valg af dirigent og referent
4. Formandens beretning
5. Fremlæggelse af regnskab for Landsbyforeningen
6. Fastsættelse af kontingent 2018/2019
7. Mejeriet – beretning og fremlæggelse af
regnskab
8. Indkomne forslag
(sendes til Steen Matschke senest 20. April
på mail: steen.matschke@hotmail.com)

Efter generalforsamlingen serveres der kaffe og
kage. Vi håber på at se rigtig mange af jer.
På gensyn.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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Sæt X i kalenderen
8. APRIL 2018
Nu varer det ikke længe før gymnaster og
cyklister i Skanderup-Hjarup Idrætsforening er
klar til at vise, hvad de har gået og øvet sig på
henover vinteren.
Det vil derfor glæde os at se alle gymnaster,
cyklister, forældre, søskende, bedsteforældre og
naboer til vores årlige gymnastikopvisning.

Vi er desuden stolte af at kunne byde velkommen til Junior Syd, der som nyt gæstehold vil
inspirere os og dele deres resultat af glæde ved
socialt fællesskab,
bevægelse, musik og rytme.
Umiddelbart efter hvert holds opvisning vil der
blive taget holdfoto.
Billederne kan bestilles og købes på dagen.

Opvisningen finder sted d.8. april 2018 fra kl.
10:00 – 13:00 i hallen på Skanderup Efterskole.
Udover opvisning fra vores egne dygtige
gymnaster, kommer eleverne fra Skanderup
Efterskole også på gulvet og viser et udpluk fra
deres opvisning.

Mange hilsner og vel mødt
Gymnastikudvalget og Unicykler
ved Skanderup-Hjarup Idrætsforening
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Mens vi venter på,
at græsset bliver grønt
Af Morten Høgsberg Nielsen

Fodboldafdelingen er så småt ved at gøre klar til
forårssæsonen og lige nu venter vi på, at banerne bliver frigivet af kommunen.
Desværre har vejrguderne ikke været gode ved
banerne henover efteråret og vinteren, så vi forventer ikke at banerne frigives før medio April
eller begyndelsen af Maj, alt efter hvordan vejret
bliver de kommende måneder.
Indtil vi kan komme på græs, har vi arrangeret
alternative træningsmuligheder for nogle af
vores ungdomshold.
Vores U10 piger, som lige nu træner indendørs
på efterskolen om tirsdagen, forsætter med det
indtil senest 1. maj.
Vores U8 & U9 drenge som træner indendørs om
onsdagen fra 17.00 til 18.00, skal fra onsdag d.
28. marts (uge 13) træne på kunststofbanen ved
Seest Idrætspark fra kl 17.00 til 18.00 med Lars
og Steen som trænere.
Ligeledes skal vores U10 & U11 drenge, som
træner indendørs fra 18.00 til 19.00, træne på
kunststofbanen ved Seest Idrætspark fra 18.00 til
19.00 med Signe og Mikkel som trænere.
For begge hold er det frem til senest 1. maj, med
mindre vores egne baner frigives inden.
I forårssæsonen forventer vi at kunne tilbyde
følgende ungdomshold. Træningen vil formentlig ligge tirsdag eller onsdag, men der kan være
ændringer for de enkelte hold.

• U7 Mix (fra 0. klassen eller yngre)
Træner ?
• U8 Drenge (1. klasse)
Træner Steen Matchske
• U8 Piger (1. klasse & 2. klasse)
Træner Frank Mogensen
• U9 Drenge (2. klasse)
Træner Lars Lauridsen & Kim Johnsen
• U10 drenge (3. & 4. klasse)
Træner Signe Hansen
• U10 Piger (3., 4. & 5. klasse)
Træner John Lønborg

som har lyst til skabe glæde og leg til en lille
flok, så hører vi meget gerne fra jer på enten
shiffodbold@gmail.com eller 71901808.
Det er lykkedes at stable et Old Girls hold på benene. Når banerne frigives vil der være træning
hver torsdag, mens hjemmekampe ligger hver
tirsdag. Vores Oldboys herrer leder lige nu efter
spillere, således at vi sikrer, at der også fremover
vil være lokalbrag onsdag aften. Så har i lyst til
at spille enten Old Girls eller Old Boys, så skriv
eller ring endelig på tidligere nævnte email/tlf.
nummer.
Til sidst en lille appel til forældrene. Fodboldudvalget kunne godt bruge en eller to frivillige,
som vil være med til at koordinere turneringen
for vores hold, samt hjælpe med afviklingen af
vores SYDBANK CUP i forbindelse med sportsfesten. Der er brug for frivillige, så vi kan sikre, at
vores lille klub også de kommende sæsoner kan
tilbyde masser af ungdomsfodbold.

Vi har den seneste sæson haft et samarbejde
med Lunderskov Boldklub om vores U12 drenge,
men da de nu skal til at spille 8 mand, har vi i
samarbejde med Lunderskov Boldklub valgt at
drengene fremover spiller for Lunderskov. Sådan
at de er nok spillere til at kunne stille flere hold.
Vi mangler lige nu en træner til vores yngste
årgang, nemlig piger og drenge fra 0. klasse og
yngre, så har vi en forældre eller en ung M/K

Sportslige hilsner
Fodboldudvalget.
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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. 4076 4682 (OBS nyt nr.!)
• 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
• 75614 Mobilepay – angiv dit vejnavn og
hus nr. i beskedfeltet. (OBS nyt nr.!)

Har du ikke fået Budstikken? Ring straks til Alice Stub
på tlf. 2971 5852 (eller en anden i bestyrelsen) så det
kan blive bragt i orden hurtigst muligt. Bladet kan
også læses på hjarup.dk og skanderup.infoland.dk

Oplag: Ca. 630 stk.
Opsætning: Lund&Mus Grafisk Design,
Hjarupgårdsvej 4, 6580 Vamdrup,
Mobil 2425 2266
Trykkeri: InPrint, Kolding
Deadlines: 12. april 2018, 14. juni 2018
Generalforsamling i maj 2018

Mail-adresse: Indlæg, billeder, artikler og datoer for
arrangementer til kalenderen kan sendes på mail:
budstikken2010@gmail.com - kun ved at benytte
denne mail kan du være sikker på, at stoffet når frem
til rette sted.
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Hold dig opdateret med
Budstikken
Uge 9

Uge 13

Mandag

d. 26.02.

Tirsdag

d. 27.02.

Onsdag

d. 28.02.

Torsdag

d. 01.03

Fredag

d. 02.03.

Lørdag

d. 03.03.

Søndag

d. 04.03.

Kl. 17.00 løbetur med Hjarup Runners
fra Mejeriet
Onsdagsklubben - i Kirkeladen i
Hjarup kl. 9.00 - 11.30
Kl. 19.30 soccermoms, hallen på
Skanderup Efterskole

Uge 10

Mandag

d. 26.03.

Tirsdag

d. 27.03.

Onsdag

d. 28.03.

Torsdag

d. 29.03.

skærtorsdag

Fredag

d. 30.03.

langfredag

Lørdag

d. 31.03.

Søndag

d. 01.04.

påskedag

2. påskedag,kl. 10.30 Familiegudstjeneste i Hjarup Kirke med kirkefrokost
i kirkeladen

Uge 14

Mandag

d. 05.03.

Tirsdag

d. 06.03.

Onsdag

d. 07.03.

Torsdag

d. 08.03.

Fredag

d. 09.03.

Lørdag

d. 10.03.

Søndag

d. 11.03.

Kl. 17.00 løbetur med Hjarup Runners
fra Mejeriet

Mandag

d. 02.04.

Onsdagsklubben - i Kirkeladen i
Hjarup kl. 9.00 - 11.30

Tirsdag

d. 03.04.

Onsdag

d. 04.04.

Torsdag

d. 05.04.

Fredag

d. 06.04.

Lørdag

d. 07.04.

Søndag

d. 08.04.

kl. 10.00 SHIF gymnastikopvisning på
Skanderup Efterskole

Mandag

d. 09.04.

kl. 17.00 løbetur med Hjarup Runners
fra Mejeriet

Uge 11

Uge 15

Mandag

d. 12.03.

Tirsdag

d. 13.03.

Tirsdag

d. 10.04.

Onsdag

d. 14.03.

Onsdag

d. 11.04.

Torsdag

d. 15.03.

Fredag

d. 16.03.

Torsdag

d. 12.04.

Lørdag

d. 17.03.

Fredag

d. 13.04.

Søndag

d. 18.03.

Lørdag

d. 14.04.

Søndag

d. 15.04.

kl. 17.00 løbetur med Hjarup Runners
fra Mejeriet

Uge 12
Mandag

kl. 17.00 løbetur med Hjarup Runners
fra Mejeriet

Kl. 19.00 infomøde om ny motorvej i
Lunderskov hallen

Uge 16
d. 19.03.

kl. 17.00 løbetur med Hjarup Runners
fra Mejerie, kl. 19.30 generalforsamling i Forbundsvandværket, Skanderup Landevej 24a

Mandag

d. 16.04.

Tirsdag

d. 17.04.

Onsdag

d. 18.04.

Torsdag

d. 19.04.

Tirsdag

d. 20.03.

Onsdag

d. 21.03.

Fredag

d. 20.04.

Torsdag

d. 22.03.

Lørdag

d. 21.04.

Fredag

d. 23.03.

Søndag

d. 22.04.

Lørdag

d. 24.03.

Søndag

d. 25.03.

Onsdagsklubben - i Kirkeladen i
Hjarup kl. 9.00 - 11.30

Palmesøndag
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kl. 17.00 løbetur med Hjarup Runners
fra Mejeriet

Uge 17
Mandag

d. 23.04.

kl. 17.00 løbetur med Hjarup Runners
fra Mejeriet

Tirsdag

d. 24.04.

Onsdag

d. 25.04.

Torsdag

d. 26.04.

Fredag

d. 27.04.

Lørdag

d. 28.04.

Søndag

d. 29.04.

kl. 10.00 konfirmation i Skanderup
Kirke

Mandag

d. 30.04.

kl. 17.00 løbetur med Hjarup Runners
fra Mejeriet

Tirsdag

d. 01.05.

Onsdag

d. 02.05.

Torsdag

d. 03.05.

Fredag

d. 04.05.

Lørdag

d. 05.05.

Søndag

d. 06.05.

kl. 19.00 Generalforsamling i Hjarup
Landebyforening på Mejeriet
bededag

Uge 18

kl. 19.00 stitur fra Mejeriet på
"Lillefut"

kl. 10.00 konfirmation i Skanderup
Sognekirke, kl. 10.30 konfirmation i HJarup Kirke, Konfirmation i
Skanderup Valgmenigheds kirke

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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MODETØJ
TIL ALLE
KVINDER

selskabslokaler udlejes

Hjarup
Mejeri
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.

STR. 34 - 56

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

Torvet 8 · 6580 Vamdrup

oplysninger eller se mere på
w w w. h j a r u p. d k

✆ 2872 3822 ✉ info@berg-bove.dk

BERGogBove

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
HJARUPGÅRDSVEJ 4 · DK-6580 VAMDRUP
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Konﬁrmation 2018
Tak til Lene Tonnesen for indsamling af oplysninger til denne liste.
Vonsild Kirke
Lørdag d. 21. april kl. 10.30
• Jens Staal Buhl, Nyskovvej 25
Hjarup, 6580 Vamdrup
• Sophus Sundahl Kjær
Christensen, Enghaven 10,
Skanderup, 6640 Lunderskov
Seest Kirke
Lørdag d. 28. april kl. 9.30
• Magnus Pheiffer,
Østergårdsvej 17 b, Hjarup,
6580 Vamdrup
Simon Peters kirke, Kolding
Lørdag d. 28. april kl. 9.00
• Frederikke Methea
Kjærsgaard Sørensen,
Klebækvej 9, Klebæk
Brændkjærkirken
Lørdag d. 28. april kl. 11.15
• Jonathan Dyring Løvbom
Christiansen, Østergårdsvej
22, 6580 Vamdrup
• Noah Frostholm Nehammer,
Åbakken 2, 6580 Vamdrup
Simon Peters kirke, Kolding
Lørdag d. 28. april kl. 11.00
• Mathilde Olivia Klysner
Baltsersen, Svinget 6, Skanderup, 6640 Lunderskov
• Annesofie Wøjcik Henriksen,
Skanderup landevej 34, Skanderup, 6640 Lunderskov
Skanderup Kirke
Søndag d. 29. april kl. 10.00
• Ida Sole Maarssø,
Søndergyden 23, Skanderup,
6640 Lunderskov
• Sofie Skræddergaard
Poulsen, Svinget 11,
Skanderup, 6640 Lunderskov

Skanderup Sognekirke
Søndag d. 6. maj kl. 10.00
• Christian Thiemer Thrane,
Marievænget 11, Skanderup,
6640 Lunderskov
• Malthe Rigenstrup Gimm,
Nagelbøl Kirkevej 12,
6640 Lunderskov
• Emma Straarup Tersbøl,
Gelballevej 102,
6640 Lunderskov
• Mads Visbech Sindberg
Thomsen, Hjarupgårdsvej 6,
Hjarup, 6580 Vamdrup

• Mathilde Kragh Thomsen,
Hjarupvej 20, Skanderup,
6640 Lunderskov
• Line Dreyer Christiansen,
Hjarupvej 28, Skanderup,
6640 Lunderskov
• Mads Dreyer Christiansen,
Hjarupvej 28, Skanderup,
6640 Lunderskov
• Simon Seierup, Kirkevejen 7,
6640 Lunderskov
Kolding Valgmenigheds Kirke
lørdag d. 5. maj 2018 kl. 10.30
• Lukas Huss Malmvig,
Marievænget 22, Skanderup,
6640 Lunderskov
• Jens Noa Kjeld, Søbjergvej
13, Hjarup, 6580 Vamdrup

Skanderup
Valgmeninghedskirke
Søndag d. 6. maj.
• Oliver Arnold Vind
Thomsen, Smedegyden 9,
Skanderup, 6640 Lunderskov
• Thor Dyg Sørensen,
Søndergyden 6, Skanderup,
6640 Lunderskov
• Marie Snitgaard Clausen,
Fløjbjergvej 43, Hjarup, 6580
Vamdrup

Hjarup Kirke,
Søndag d. 6. maj kl. 10.30
• Mikkel Skovsende,
Østergårdsvej 5,
6580 Vamdrup
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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

TIDSBESTILLING PÅ MOBIL: 3035 0003
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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Påske i Hjarup
Af Maria König
2. Påskedag kl. 10.30 er der
Familiegudstjeneste i Hjarup
Kirke.

Af Christian Aagaard Christensen

Pungrotten Knud kommer på
besøg
Efter gudstjenesten er der frokost i Kirkeladen og æggejagt
i haven.
Pris pr. person
25 kroner

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

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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Du kan læse mere om os på Facebook:
https://www.facebook.com/shifesport/
Vi håber og tror på, at dette er begyndelsen på en ny stor aktivitet i SHIF, som
vil kunne samle lokalområdets børn,
unge og voksne om en sportsgren i
voldsom vækst. Hvem ved - måske kan
Skanderup og Hjarup være rugekasse for
et ny Astralis?
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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

Malene Rasmussen
Ejersmindevej 5, Skanderup 6640 Lunderskov

Hair & Make-up
Nyeste hårtrends

Har du lyst til at høre mere om SHIF
eSport, er du meget velkommen til at
kontakte enten Rune Peitersen på 3134
1045 eller Christian Christensen på 3076
0579. Du er også altid velkommen til at
komme til en prøvetræning for at se, om
det er noget for dig. Og husk at eSport
samler børn, unge og voksne om en
fælles aktivitet.

By Rasmussen

Vi har delt træningen ud på to aftener:
Mandag træner Overwatch og CS:GO for
begyndere og tirsdag træner CS:GO for
øvede. Træningen består selvfølgelig af
en del spil, men kombineres med fysiske
aktiviteter og samarbejdsøvelser i efterskolens hal.
Vi har fået et par voksne holdledere og
en gruppe efterskoleelever som trænere.
Det er målet at SHIF eSport kan stille
hold i DGI eSport-turneringer og deltage

i andre eSport events. Vi har også en
plan om at lave vores egen eSportstævne
i forbindelse med Sportsfesten.

Baggrund som teknikker ved Sassoon Professionel • Håndværkstradition

SHIF startede i efteråret i samarbejde
med Skanderup Efterskole en ny afdeling for eSport. SHIF investerede i første
omgang i 7 stationer og efterskolen
lagde lokaler til. Siden har efterskolen
købt tre stationer, så vi nu har ti.
Vi havde fra starten et stille håb om, at
20 børn, unge og voksne i løbet af vores
første sæson kunne have lyst til at være
med i SHIF eSport som enten spillere
eller trænere. Det mål har vi allerede
indfriet godt og vel - vi har i dag godt 30
spillere fordelt på de to spil Overwatch
og CS:GO.

Individualitet • Professionel rådgivning • Helhedsbetragtning af dit personlige look

rt i SHIF

Hjarup Spejdernes
Gruppe weekend
JANUAR 2018
Af Uve Frank-Jessen
ting de skulle bruge under vejs skulle de bære
med sig så de selv havde de ting med som skulle
bruges på de forskellige poster.

Spejderne har igen i år været på
Gruppeweekend i januar 2018. Weekenden blev
afholdt på Lurendahl, nærmest som vi plejer.
Året tema ved Romere. Hmm tænker nogen nok,
men hvad laver romere og hvem kender vi, som
vi kan henlede til romere.
Jo, såmænd Asterix og Obelix og Idefix og alle
de andre figurer fra filmene og bladene. Noget
som alle børnene kender til, men det sidste de
egentlig ønskede sig at være, var Romer0ne, der
altid får tæsk. Men det vender jeg tilbage til.

Der blev dystet i terræn om at flytte flag. Der
blev spillet Kalaha i sand med små sten, der
blev firet katapulter ned ad skrænter, romersk
pioneret, og skudt med ildkugler for at sætte
ild til halmbunker. Super dejlige aktiviteter hele
eftermiddagen.
Efter at aftensmaden var indtaget blev der
gjort klart til lejrbål. Et lejrbål med masser af
spas, med sang, bevægelse og masser af sjove
sketcher, som alle kunne forholde sig til og grine
af.

De store spejdere ankom Fredag aften, hvor der
var indkvartering og der var forskellige grupper,
som havde arrangeret lejrbål med masser af
sjove sketcher og masser af hygge og sang. Tidlig
sengetid så vi var klar til Lørdag.

Efter lejrbål kom Preben forbi. Preben plejer at
lave natløb lørdag aften og denne lørdag var
ingen undtagelse. Et natløb som Preben har
lavet mange gange og vi er super glade for, at
han kigger forbi år efter år og gennemfører
natløbet, som han plejer. Tusind tak til Preben.
Efter natløbet var det godnat til de mindste og
de store fik lov at hygge.

Lørdag morgen ankom de yngste og blev
indkvarteret.
Lørdag formiddag gik med at forberede de
forskellige aktiviteter i forskellige patruljer,
som var opdelt i store og små, så grupperne
var selvhjulpne undervejs. Nogen fabrikerede
katapulter, andre lavede portemonnæer og
andre lavede snore, der skulle bruges undervejs.
Der var var i alt 6 poster.

Søndag morgen var der morgensamling og
nedpakning af bagage, hvorefter alle blev
hentet/kørt til Hjarup Spejdercenter. I fælles
flok med fanerne forrest gik vi gennem byen
i Nytårsparade til kirken for at være en del
af gudstjenesten. Efter gudstjenesten gik vi
til Spejderhuset og sluttede en super dejlig
weekend af.

Efter formiddagens fabrikationer blev der
gjort klar til frokost. Pandekager med fyld.
Det foregik over bål og man skulle selv stege
sin pandekage og lave den med fyld, som man
gerne ville have den. Og ja, at sidde udendørs og
spise med fingrene - der skal mange pandekager
til.
Efter frokosten var der patruljedyst. De seks
poster blev fordelt over hele området, og de

Der skal lyde en super tak til Karen Marie for
at stå for maden igen. Vi syntes, hun gør et
fantastisk stykke arbejde, hver gang hun er med.
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Generalforsamling
KFUM spejderne og
Hjarup Spejdercenter
Torsdag d. 22. februar blev der afholdt ordinær
generalforsamling for KFUM spejderne i Hjarup
og Hjarup spejdercenter samlet.
Der var til dagen lavet et ekstra tiltag, hvor der
var en gennemgang af Gruppelejren i januar
måned, der blev afholdt på Lurendal. Der var på
aftenen et dejligt fremmøde af spejderforældre,
som deltog i generalforsamlingen.

Preben skal have en stor tak, fordi han vil tage
sig tid til at komme forbi og lave natløb. Alle de
forældre der har budt ind med at bage kage og
boller, gøre rent efter os og køre med børnene
om søndagen skal have en kæmpe stor tak for
hjælpen og indsatsen. Og tak til alle ledere for
deres engagement og deres måde at være på.

Generalforsamlingen blev gennemført i henhold
til korpsets gældende vedtægter og blev afholdt
i god ro og orden.

Tak for lån af jeres børn i en alt i alt
super weekend.

Efter den ordinære generalforsamling blev der
vist de samme klip fra Gruppeweekenden på film
og der var gennemgang af KFUM spejdernes
muligheder for at gennemgå spejdernes
videreuddannelses program. Ydermere var der
gennemgang af, hvorfor vores spejderarbejde er
vigtigt og hvorfor den frivillige indsats er
vigtig, ikke mindst til at finde hænder til hjælp
til Julestuen.’

HUSK sammen rykker vi verden – med vilje.

Vi takker for den store opbakning, der var til
aftenen, tak til de mange fremmødte forældre.
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Løver, superhelte og prinsesser
i Trekløveren
Af Marianne Lund Sørensen

Vi har i Trekløveren haft fint besøg fredag før
Fastelavn – prinsesser, superhelte, farlige dyr og
en masse andre figurer var inviteret til at give
nogle tønder slag.
Vi startede med fællessang i børnehaven – vi
sang selvfølgelig om fastelavnsboller, ballade og
om børnenes udklædning, så de alle kunne vise
sig frem og komme ind i midten og danse rundt.
Så var det tid til tøndeslagning. Fire tønder fik
slag af store og små og selv om det tog lidt tid
og sled lidt på tålmodigheden, gik der hul på
dem til sidst og ud kom små slikposer til børnehavebørnene og rosinpakker til vuggestuebørnene. Kattekonger og – dronninger blev kronet
med stolthed i blikket.
Festlighederne blev afsluttet med
fastelavnsboller til alle, så vi slap
heldigvis for ballade.

Vinterfest i Hjarup
Af Marianne Frederichsen
Landsbyforeningen i Hjarup inviterede igen i år
til vinterfest på Mejeriet lørdag d. 27. januar. Det
var med to retters menu, dans og lækre drinks.
Igen i år var der auktion med mange fine
præmier.

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

Musikken blev leveret af DJ Rene Gehlen og lige
fra starten var der gang i dansegulvet. En lille
limbo konkurrence sneg der sig også ind.
Landsbyforeningen takker for opbakningen og
håber at se mange igen til næste år (sidste lørdag i januar måned).

Vi vil gerne takke følgende sponsorer til vores
auktion:
Kastanie Alle Service, Malermester Morten Hinrichsen, Byens Bilpleje v. Mikkel Vind, Flemming
Toglykke, Maj-Britt Løvendahl, Kim Pallesen Byg,
AB Electric, Thomas Hill, LF Entreprise.
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Nytårsløbet i Hjarup
– nu også med mountainbike!
Af Kirsten Rungholm
Den 28. december 2017 blev
der for ellevte gang afholdt
Nytårsløb i Hjarup. Lige som
de andre år kom der folk fra
både nær og fjern og deltog i
vores hyggelige sammenkomst.
I år var vi blevet opsøgt af
nogle løbere fra København
– de var på familiebesøg i området og havde lyst til en social
skovtur med os.
I år havde vi udvidet med en
guidet tur for cyklister på
mountainbike. Tak til Elsa og
Hanne for at tage teten her.
Det lød til at de havde en hyggelig tur med mottoet: der skal
altid være luft til at snakke og
grine undervejs. Således havde vi
i år børnerute (gå/lunte), 5,7 og 10
km løb, trailrute, MTB rute og
gåtur. Efter en times frisk luft,
vi havde naturligvis sørget
for fuld sol og helt klart og koldt vejr, var
alle tilbage på Mejeriet og indendørs hyggen
kunne begynde.
Tak for talrigt fremmøde – mange har været
med alle årene fra starten af. Er man med for
traditionernes skyld bliver man ikke skuffet –
ruterne i skoven er de samme, Karen bager altid
kransekage og der er altid bobler, boller og saft
efter endt skovtur. Og så er det er altid d. 28.
december.

Tak til alle som gav en hånd med både på
ruterne i skoven og på Mejeriet.
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Den 23. januar afholdt
Landsbyforening for Skanderup og
Omegn generalforsamling
Af Karina Vestergaard Tønder,
Landsbyforeningen for Skanderup og Omegn
Generalforsamlingen startede med velkomst og
som sædvanligt var der bespisning med gullasch
og kartoffelmos, inden generalforsamlingen gik
i gang.
Peder Carlsen blev valgt som dirigent og
sørgede for, at alt gik til som det skulle.
Derefter formandens, Linda Husfeldt Johansen,
årsberetning, som bl.a. indeholdt fortælling
om årets gang i foreningen. De aktiviteter som
foreningen har haft gang i det seneste år samt
den kommende cykelsti, som snart bliver en
realitet. Der blev også fortalt om mødet omkring
hærvejsmotorvejen og nye byggegrunde i
Skanderup.

Efterfølgende var der et super godt foredrag/
indlæg fra Helle og Hans Jensen, indehaver af
Jensens Opals. De fortalte og viste billeder om
de 27 år de har boet i Australien – hvor de det
meste af tiden har boet i minebyen Lightning
Ridge, hvor de stadig har deres opalmine, som
Hans tager ned og borer i én gang om året. De
havde taget nogle opaler med, som Helle selv
sliber, samt nogle af de smykker Helle selv har
designet. Det var meget spændende at høre om
deres liv i Australien.
Helle og Hans har nu butik og værksted i
Ebeltoft, hvor de sælger deres opaler og
fremstiller smykker. Der var stor interesse i
smykkerne og ædelstenene, så det er nok
ikke utænkeligt, at de får besøg af nogle
Skanderupborgere i Ebeltoft.

Efter formandens beretning gennemgik kasserer
Jacob Christiansen regnskabet for 2017, som
havde givet et positivt overskud.
Der var fire på valg, hvoraf de to ikke ønskede
genvalg. Den ene var Jacob Christiansen, som
har været bestyrelsesmedlem i foreningen
gennem 15 år og der skal lyde en stor tak
for hans indsats. Velkommen til de to nye
bestyrelsesmedlemmer, som er Marianne Ødum
og Rikke Hansen.

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

VAMDRUP SPECIALOPTIK
Telefon 7558 1086 – Telefax 7558 1543
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Laust Bøgesvang
V O G N M A N D
Kastanie allé 43 · Skanderup · 6640 Lunderskov
Tlf. 7559 4088 · Mobil: 4050 8088
laustbogesvang@yahoo.com
bogesvangkrantransport.com

TRIM SERVICE A/S
Østergade 1 · 6580 Vamdrup
tlf. 75 58 23 23

Båd- & Maskintransport · Montagearbejde
24 og 40 t/m kraner med spil og ﬂy-jib
Fældehoved- Træfældning

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

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

Din lokale elektriker 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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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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Juletræsfest
i Skanderup
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Af Karina Vestergaard Tønder
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Fastelavn 2018
i Hjarup
Af Anders Reinholdt Rasmussen
Traditionen tro var der igen i år Fastelavnsfest på
Mejeriet.
Denne gang blev det holdt inden døre, så gallere, prinsesser, iPads, klovne, superwomen og
mange flere udklædte kunne holde varmen i det
kolde vejr.
Landsbyforeningen havde i samarbejde med
kirken arrangeret fastelavnsfest for
byens børn.
Tak for en rigtig god dag.
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