
•  Forny dit medlem-

skab af Budstikken 

og vind et gavekort 

på 500 kr.!

•  Lillefut stitur 3. maj

•  Sportsfesten søger 

frivillige

•  Generalforsamling 

og spis sammen i 

Hjarup Landsby- 

forening
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G E N E R A L F O R S A M L I N G  I 

Budstikken 
Tirsdag d. 15. maj 2018, kl. 19.00 
på Forbundsskolen

Mød op og giv din mening til kende.
Generalforsamlingen indeholder følgende 
dagsorden:
• Valg af dirigent.
• Formandens beretning.
• Kassererens reviderede regnskab.
• Indkomne forslag.
• Valg af bestyrelsesmedlemmer.
• Valg af 2 revisorer.
• Eventuelt.

Budstikken vil igen i år være vært ved et glas 
portvin.

Spissammen ved 

ordinær general 
forsamling 

i Hjarup landsbyforening
M E J E R I E T  O N S D A G  D .  2 5 .  A P R I L  2 0 1 8

Landsbyforeningen i Hjarup vil gerne invi-
tere nuværende og kommende medlemmer 
samt borger i Hjarup til aftensmad, med 
efterfølgende general forsamling i forenin-
gen. 

Vi giver maden, som serveres kl. 18 – efter-
følgende ringes der ind til general forsam-
ling kl. 19.

Tilmelding til Lars Vodder Lauridsen på tlf. 
(SMS) 40641298. SU. Senest 18. April

Vi håber på at se mange af jer.
Landsbyforeningens bestyrelse

Forny dit medlemskab nu! 
K Æ R E  B U D S T I K L Æ S E R !
Der er med dette blad en anmodning om at indbetale 100 kr. til 
medlemskab af Budstikken.
Vi er så glade for alle vores medlemmer og håber, at I alle er med på 
et år mere. Og til alle nye medlemmer skal der lyde et stort velkom-
men i klubben.
For alle dem der har indbetalt kontingent inden 1. juni trækker vi 
lod om et gavekort på kr. 500,- til en af vore annoncører – du må selv 
vælge hvilken annoncør du vil handle ved! Vildt nok, ikke!!?!
Så bare skynd dig at indbetale kontingent – det koster kun latterlige 
100 kroner.
Mobilepay nummer 75614 (ja, det er rigtig nok – vi har fået nyt num-
mer) eller Sydbank 7040-1532364 – HUSK dit vejnavn og husnummer 
i kommentarfeltet ved indbetaling!



Hjarup Sogns 
Landsbyforening
Der indkaldes 
til general- 
forsamling

F O R  H J A R U P  S O G N S 

L A N D S B Y F O R E N I N G 

O N S D A G  D E N  2 5 . 

A P R I L  2 0 1 8  K L .  1 9 . 0 0 

P Å  H J A R U P  M E J E R I

Dagsorden
1. Velkomst ved formand
2. Valg af stemmetællere
3. Valg af dirigent og referent
4. Formandens beretning
5.  Fremlæggelse af regnskab for Landsby-

foreningen
6. Fastsættelse af kontingent 2018/2019
5.  Mejeriet – beretning og fremlæggelse af 

regnskab
5.  Indkomne forslag (sendes til Steen 

Matschke senest 20. april på mail: steen.
matschke@hotmail.com)

5.  Valg til bestyrelsen (Valg af tre besty-
relsesmedlemmer i ulige år og to besty-
relsesmedlemmer i lige år + mindst to 
suppleanter)

10. Valg af revisor
11. Eventuelt

Efter generalforsamlingen serveres der 
kaffe og kage. Vi håber på at se rigtig 
mange af jer. På gensyn.

Med venlig hilsen Bestyrelsen

Spis med Gud!
Af Maria König

Fredag d. 18. maj kl. 17.00 er der Spis med 
Gud i Hjarup kirke. 

En kort gudstjeneste i børnehøjde med 
en aktivitet undervejs. Samtidig fejrer vi 
denne fredag fejrer vi pinse og kirkens 
fødselsdag: Kom og hør, hvad pinse og 
fødselsdag har med hinanden gøre.
Efter gudstjenesten spiser vi hotdogs og 
kagemand i Kirkeladen. 
Maden koster 25 kr. pr. person. Alle aldre 
er velkomne!

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

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!
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.  
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.
•  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.
•  Arrangører: Hjarup Landsbyforening (stiudval-

get) og Danmarks Naturfredningsforening
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1 6 .  J U N I  2 0 1 8  K L .  9 . 3 0  –  1 4 . 0 0

KRÆMMER- OG
LOPPER I  HJARUP
Stort kræmmermarked på plænen ved hjarup spejderhus.
Kig forbi og gør sjove, finurlige og gode handler i de mange 
fine stande.

Så er alle 40 stande til kræm-
mer-loppemarkedet i Hjarup 
blevet booket. 
Det er super dejligt, at vi 
igen i år får plænen ved 
spejderhuset fyldt med finur-
lige, spændende, smukke og 
skønne lopper og kreationer.
Så glæder vi os bare til det 
bliver juni og at solen vil 

skinne, så vi får besøg af rig-
tig mange gæster til at gøre 
dagen rigtig festlig. 

Sæt kryds i kalenderen og 
kig forbi d. 16. juni kl. 9.30-
14.00.

Liselotte og Bent 
Dejgaard Poulsen
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Kæmpe succes til 

Børnefestival
Af Camilla Kongsgaard Hansen

I marts kunne vi, sammen med 
14 skønne børn, nyde en fanta-
stisk weekend i Haderslev, hvor 
KFUM og KFUK havde arrange-
ret Børnefestival. Temaet var "De 
levende brikker" hvor vi som mennesker 
blev mindet om, at vi alle er en del af livets sto-
re puslespil. Der er brug for netop DIG som ven, 
medmenneske og DU er en del af noget større. 
Vi oplevede hele herligheden sammen med ca. 
1000 andre børn og voksne, og vi sang så taget 
på idrætscenteret nær havde løftet sig. 

Vi ledere siger mange tak for en supergod op-
levelse, og håber på at kunne tage afsted igen 
om 2 år, når Børnefestival igen afholdes i Thy. 

Stafet 
for Livet i 
Kolding
Af Karen Helms

Forbundsskolen deltager igen i år med 
hold til Stafet for Livet i Kolding, hvor vi er 
med til at samle ind til Kræftens Bekæm-
pelse. 

Stafetten er i år flyttet fra september til 
9.-10 juni, og det falder desværre sammen 
med Sportsfesten. Vi håber alligevel, at 
mange også vil få tid til at besøge os og 
støtte op om vores indsamling. 

Stafetten foregår ved Kolding Storcenter, 
på P-pladsen ved Biograftorvet i tidsrum-
met lørdag den 9. juni kl. 11 til søndag den 
10. juni kl. 11. Altså et helt døgn, hvor vi 
hele tiden har mindst en deltager, som bæ-
rer stafetten rundt på ruten.

Du kan få flere oplysninger ved at  
henvende dig til Karen Helms:  
karen.up.helms@gmail.com

ARBEJDSDAG 
i Hjarup d. 5. maj 2018 

Landsbyforeningen holder igen i år 
arbejdsdag på mejeriet lørdag d. 5. maj. 
Vi mødes kl 9.00 til lidt morgenkaffe og 
fordeler arbejdsopgaverne imellem os, vi 
håber at se rigtig mange på dagen.

På landsbyforeningens vegne
Steen Matschke
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Kongeaamuseet 
– dit lokalhistoriske museum
Så er det blevet forår, og Kongeaamuseet åbner 
igen sine døre for besøgende. Det sker lørdag d. 
5. maj kl. 14.
Årets udstilling i foredragslokalet drejer sig om 
skolevæsenet i Hjarup-Vamdrup-Ødis. Forhenvæ-
rende skoledirektør Ib Hansen, Kolding, kommer 
og fortæller om skolevæsenets udvikling i et 
grænseområde. Foreningen byder på en forfrisk-
ning – og så er der ellers mulighed for at komme 
rundt i bygningen og se alle udstillingslokaler. 
Der er blevet arbejdet meget med udstillingen 
på loftet. Lokalet er blevet udvidet, så der er ble-
vet plads til fotografens atelier og en billetluge.
Der er gratis adgang denne dag.
Hen over sommeren – og til og med uge 42 – har 

museet åbent hver dag fra kl. 14-16 (mandag og 
fredag dog undtaget)
 
Dette billede viser Hjarup skole anno 1910. Den 
stråtækte bygning stammer fra 1834.



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.

Vi ønsker alle en 
Glædelig Jul og et
Godt Nytår!

s e l s k a b s l o k a l e r  u d l e j e s

H j a r u p 
M e j e r i

r i n g  t i l  B e n t  P o u l s e n

p å  t l f . :  2 7 1 2  2 3 1 7  f o r  f l e r e  

o p l y s n i n g e r  e l l e r  s e  m e r e  p å  

w w w . h j a r u p . d k

77

L U N D & M U S  G R A F I S K  D E S I G N  A P S

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

H J A R U P G Å R D S V E J  4  ·  D K - 6 5 8 0  V A M D R U P

Velkommen i min 
frisørsalon i Ødis

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

Å B N I N G S T I D E R

T I D S B E S T I L L I N G  P Å  M O B I L :  3 0 3 5  0 0 0 3

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

C O I F F U R E

MODETØJ 
TIL ALLE 
KVINDER

STR. 34 - 56

Torvet 8 · 6580 Vamdrup

✆ 2872 3822     ✉ info@berg-bove.dk       BERGogBove

S Æ T  X  I  K A L E N D E R E N

Fællesspisning 
i Hjarup Mejeri
Onsdag d. 25. april 2018
Landsbyforeningen gir' maden kl. 18 og 
efterfølgende generalforsamling fra kl. 19.



Af Jette Carlsen

Du har nu en unik mulighed for at tage del i 
ansvaret for en af lokalområdets store begiven-
heder:

Sportsfesten er Skanderup-Hjarup Idrætsfor-
enings årlige store arrangement, der samler 
lokalsamfundet omkring forskellige aktiviteter. 
Igen i år vil der være et bredt udvalg af aktivite-
ter arrangeret af foreningens afdelinger, Hjarup 
spejderne og kirkerne i Skanderup og Hjarup. 
Bag det hele står et lille udvalg, som samler 
trådene og skaber rammerne for aktiviteterne. 
Så uden en masse frivillige kræfter har vi ingen 
Sportsfest.

Og frivillige kræfter er det, vi efterlyser!

Vi har aktuelt brug for 2 til 3 nye medlemmer 
af udvalget, som under Sportsfesten 2018 vil 
hjælpe med at få tingene til at fungere – og 
meget gerne, som også fra 2019 vil være med til 
at planlægge arrangementet.

Er du måske den, vi søger, så kontakt hurtigst 
muligt Christian på tlf. 3076 0579 og hør mere 
om opgavens indhold og omfang.

Sportsfesten 2018 afholdes fra 
torsdag d. 7/6 til lørdag d. 9/6.

H J Æ L P  E F T E R LY S E S
T I L  S P O R T S F E S T

8



Festlig familiegudstjeneste 
2. påskedag!
Af Maria König

Mandag d. 2. april fejrede vi påske i børnehøjde 
i Hjarup kirke, og vi var 110 børn og voksne: 
Vi fik besøg af pungrotten Knud, som faldt om 
og spillede død, da den blev bange. 

Vi havde vores eget påskeband: Hjarups skarpe 
strenge bestående af Ole Lund, Frank Ibsen, 
Nikolaj Kongsgaard, Maren frost og Bolethe 
Kristensen. De lagde bløde rytmer til påskesan-
gene og gav det hele en dejlig klang. 
Efter gudstjenesten havde Camilla Kongsgaard 
og hendes team af søde Farveladeledere lavet 
frokost til os med både pølsehorn, sild og oste-
bord – og mens de voksne spiste videre, banke-
de påskeharen på vinduet: Den havde gemt æg 
i kirken til børnene og fulgte dem derover. 
Marius på to år ville helst omfavne påskeharen, 
mens han sagde: Kanin kanin. (Han kunne ikke 
genkende sin barnepige inde i dragten). Bør-
nene søgte og fandt en masse æg, så alle gik 
hjem med fyldte lommer ... men måske er der 
æg, som de ikke har fundet ... 
Så ligger de der endnu og 
måske er du den hel-
dige, der finder 
ét næste 
gang, du 
sidder i 
kirken. 

Fællesspisning på Friskolen i Skanderup
 

Af Regitta Kjær
 
Tag naboen med under armen og kom til fæl-
lesspisning på friskolen, søndag den 13. maj 
(mor´s dag) kl. 17.00
Børn under 12 år spiser med for 25,- kr. pr. 
person og voksne 50,- kr. pr. person.
Vi har indbudt Landsbyforeningen, som kom-
mer og fortæller lidt om hvad der rør sig og 
det de arbejder med.

MobilePay tilmeldingen til 61798323 (Regitta 
Vang Møller Kjær) Skriv gadenavn og husnum-
mer i tekstfeltet.
 
Medbrig selv service og drikkevarer.
Su den 10. maj
 Vi glæder os til at se jer
 
Med venlig hilsen
Madholdet
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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. 4025 9910
•  Kasserer: Bodil Høeg, Hjarupgårdsvej 5,  

tlf. 6074 4550
•  Korrektur og renskrivning: Ruth Lassen Jessen,  

Kastanie Allé 47, tlf. 4076 4682
•  Sekretær/suppleant: Berit Helth, Svinget 9,  

tlf. 5189 0634

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

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

Oplag: Ca. 630 stk.
Opsætning:  Lund&Mus Grafisk Design,  

Hjarupgårdsvej 4, 6580 Vamdrup,  
Mobil 2425 2266

Trykkeri: InPrint, Kolding
Deadlines i 2018: 14. juni.
Generalforsamling: 15. maj 2018

K O L O F O N

Budstikken – Lokalblad for Skanderup-Hjarup-Gelballe

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.

Mode 
til den 

stilbevidste 
kvinde 

Kom ind og lad dig inspirere

Østergade 5 · 6580 Vamdrup
Tlf.: 53 55 75 73
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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.

Telefon 7558 1086 – Telefax 7558 1543
VAMDRUP SPECIALOPTIK

NÆSTE DEADLINE 

FOR BUDSTIKKEN ER 

D. 14. JUNI 2018

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

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

Så er 
Soccer Moms 
i gang :) 
Første træning, hvor 14 kvinder 
mødte frem.
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         INSTALLATION
      ENERGIRÅDGIVNING 
   IDÉ - DESIGN
 PROJEKTERING AF LYS   

Ivan Klysner Baltsersen
                       autoriseret el-installatør  

+45 4097 3888
designelektrikeren@gmail.com

Din lokale elektriker i Skanderup  

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

To
rvet 3 · 6580 V

am
d

ru
p

Tlf.: 7556 9900 

6580@
n

yb
o

lig
.d

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

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

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

Fældehoved- Træfældning
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INPRINT i Kolding trykker 

Budstikken

 tlf.nr.: 7550 3131

22

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

■ Industriinstallationer

■ Programmering

■  Udvikling af 

PLC-programmer

■ Styringer

■ Robotter

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

DØGNVAGT

4115_Budstikken184_Februar2016_02.indd   22 06/03/16   16.55

TRYK PÅ SERVICE · SERVICE PÅ TRYK

75 50 31 31 · info@inprint.dk · inprint.dk

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

Fagdag på Forbundsskolen
Af Lene Aagaard Brandt

Onsdag den 11. april var der endnu en gang 
fagdag på Forbundsskolen. Forbundsskolen har 
fem fagdage på et skoleår. En fagdag er en dag, 
hvor det normale skoleskema er brudt op, og 
hver klasse har kendte voksne hele dagen, og 
det derfor bliver muligt at fordybe sig i et emne 
en hel skoledag.

Den 11.april blev der blandt andet arbejdet med 
programmering af robotter i 5.-6.klasse.



Start på udesæson i SHIF
I næste uge starter udendørssæsonen ved 
Forbundsskolen for vores ungdomshold i 
Skanderup- Hjarup IF fodbold, vi kan den 
kommende sæson tilbyde følgende hold:

Opstart tirsdag d. 10. april
•  U7 Mix (0. klasse og yngre) Træning hver 

Tirsdag kl 17.00 til 18.00 v/ Jørgen Nielsen
•  U8 Drenge (1. klasse) Træning hver Tirsdag 

kl 17.00 til 18.00 v/ Steen Matschke
•  U8 Piger (1. & 2. klasse) Træning hver Tirs-

dag kl 17.00 til 18.00 v/ Frank Mogensen
•  U9 Drenge (2. klasse) Træning hver Tirsdag 

og Torsdag fra 17.00 til 18.15 v/ Lars Lau-
ridsen & Kim Johnsen

•  U10 Piger (3.,4. & 5. klasse) Træning hver 
Tirsdag fra 16.00 til 17.00 v/ John Lønborg

Opstart onsdag d. 11. april
•  U10 Drenge (3. & 4. Klasse) Træning hver 

Onsdag fra 17.30 – 19.00 v/ Signe Hansen

Derudover lige lidt praktisk information 
vedr. kontingent.

Var man medlem i Skanderup-Hjarup Fod-
bold i efteråret, bliver man automatisk 
trukket kontingentbeløb fra foråret d. 1 
Maj. Cirka 7 dage forinden modtager I en 

mail med information omkring dette, og 
her har man også mulighed for at framelde, 
hvis man ikke ønsker at være medlem. Det 
kan man også gøre pr mail til shiffodbold@
gmail.com , så skal vi sørge for, I bliver ud-
meldt. (til alle U12 forældre fra efteråret er 
jeres børn allerede blevet udmeldt)

Alle nye medlemmer skal senest 1. maj 
tilmelde sig og betale kontingent via vores 
hjemmeside på nedenstående link:
https://shifsport.dk/cms/ShowContentPage.
aspx…

Derudover afholder vi prøvetøjdag til vores 
klubtøj for alle fodboldspillere ung som 
gammel – Tirsdag d. 1. maj fra kl 16.00 til 
18.00 – for at kunne få klubtøj skal man 
have betalt kontingent. Dernæst har man 
fået klubtøj via vores indendørsaktiviteter, 
så får man ikke et nyt sæt klubtøj til fod-
bold.

Skulle der være spørgsmål, er i velkommen 
til at kontakte fodboldudvalget på  
shiffodbold@gmail.com eller 71901808.

Hilsen
Fodboldudvalget
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Info fra Kontaktforum 
i Kolding Kommune

Landsbypuljen 2018

Fra 19 landsbyer var der i år fremsendt 85 ansøg-
ninger til puljen ved Kolding Kommune.
Ansøgningerne omhandlede forbedringer af 
forsamlingshuse, beplantning af udenomsarea-
ler, etablering af stier og opholdspladser, broer 
over vandløb, bålpladser og meget andet. Alle 
projekter som kan være med til at forbedre og 
forskønne de lokale miljøer.

Landsbypuljen er på 2.250.000 kr. og igen i år var 
der ansøgninger for meget mere, godt 
 4,6 mio. kr. 

Til renovering af entré og toiletter på Mejeriet 
blev der bevilget 62.500 kr. på en ansøgning fra 
Steen Matschke, Hjarup Landsbyforening.

Birgit Jørgensen 
Landsbyrepræsentant i Kontaktforum
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Af Lone Tolder Skovmand

I Daginstitutionen Trekløveren var vi så 
heldige, at vi fredag før påskeferien fik 
besøg af påskeharen.

Vi havde brugt formiddagen på at gøre 
klar til vores årlige påskefrokost. Vi dæk-
kede hyggeligt påskebord, med påske-
servietter og påskepynt og tilberedte 
”Det store kolde bord”, hvor børnene 
selv kan vælge, hvad de vil have på de-
res rugbrød.

Da vi havde gjort det hele klar, samledes 
vi for at synge en påskesang, og sørme 
om det midt i hyggen ikke bankede på 
vinduet og udenfor stod selveste påske-
haren. I hånden havde den en lille kurv, 
og hvad mon der havde været i den 
...? Vi vinkede til påskeharen gennem 
vinduerne, og bagefter listede den af. 
Så kunne det ikke gå stærkt nok med at 
komme ud og se, hvad der mon havde 
været i påskeharens kurv. Vi fandt ud af 
det, da vi ledte hist og pist på legeplad-
sen – det var fine påskeæg. Et til hvert 
børnehavebarn. Vi samledes igen og 
spiste dem sammen, inden påskefroko-
sten gik i gang.

Den dag kunne børnene ikke vente 
med at komme hjem – de skulle hjem 
og se, om påskeharen også havde været 
hjemme hos dem. Mon ikke den også 
kom forbi der en dag?

Påskeharen 
kom forbi 
Trekløveren
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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

■ Industriinstallationer

■ Programmering

■  Udvikling af  

PLC-programmer

■ Styringer

■ Robotter

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

DØGNVAGT
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Hold dig opdateret 
med Budstikken

Uge 16
Mandag d. 16.04. Kl. 17.00  Løbetur med Hjarup Runners

Tirsdag d. 17.04.

Onsdag d. 18.04. Kl. 9.00 – 11.30  Onsdagsklubben i 
Kirkeladen i Hjarup

Torsdag d. 19.04.

Fredag d. 20.04.

Lørdag d. 21.04.

Søndag d. 22.04. Kl. 13-15 Skraldedag i Skanderup

Uge 17
Mandag d. 23.04. Kl. 17.00 Løbetur med Hjarup Runners

Tirsdag d. 24.04.

Onsdag d. 25.04. Kl. 9.00 – 11.30  Onsdagsklubben i 
Kirkeladen i Hjarup

Kl. 18 Fællesspisning i Hjarup Mejeri
Kl. 19  Hjarup Sogns Landsbyforening 

generalforsamling
Torsdag d. 26.04.

Fredag d. 27.04. Bededag

Lørdag d. 28.04.

Søndag d. 29.04. Kl. 10.00  Konfirmation i Skanderup 
Kirke

Uge 18
Mandag d. 30.04. Kl. 17.00 Løbetur med Hjarup Runners

Tirsdag d. 01.05.

Onsdag d. 02.05.

Torsdag d. 03.05. Kl. 19.00  Stitur fra Mejeriet på 
"Lillefut"

Fredag d. 04.05.

Lørdag d. 05.05. Kl. 9 Arbejdsdag i Hjarup 
Kl. 10.30 Konfirmation i Hjarup Kirke

Søndag d. 06.05. Kl. 10.00  Konfirmation i Skanderup 
Sognekirke

Kl. 10.30  Konfirmation i Hjarup Kirke
Konfirmation i Skanderup Valgme-
nigheds Kirke

Uge 19
Mandag d. 07.05. Kl. 17.00 Løbetur med Hjarup Runners

Tirsdag d. 08.05.

Onsdag d. 09.05.

Torsdag d. 10.05. Kr. Himmelfartsdag

Fredag d. 11.05.

Lørdag d. 12.05.

Søndag d. 13.05. Kl. 17.00 Fællesspisning i Skanderup

Uge 20
Mandag d. 14.05. Kl. 17.00 Løbetur med Hjarup Runners

Tirsdag d. 15.05. kl. 19  Generalforsamling i Budstikken

Onsdag d. 16.05.

Torsdag d. 17.05.

Fredag d. 18.05. Kl. 17.00 Spis med Gud i Hjarup Kirke

Lørdag d. 19.05.

Søndag d. 20.05. Pinsedag

Uge 21
Mandag d. 21.05. 2. pinsedag 

Kl. 17.00 Løbetur med Hjarup Runners
Tirsdag d. 22.05.

Onsdag d. 23.05.

Torsdag d. 24.05.

Fredag d. 25.05.

Lørdag d. 26.05.

Søndag d. 27.05.

Uge 22
Mandag d. 28.05. Kl. 17.00 Løbetur med Hjarup Runners

Tirsdag d. 29.05.

Onsdag d. 30.05.

Torsdag d. 31.05.

Fredag d. 01.06.

Lørdag d. 02.06.

Søndag d. 03.06.

Uge 23
Mandag d. 04.06. Kl. 17.00 Løbetur med Hjarup Runners

Tirsdag d. 05.06.

Onsdag d. 06.06.

Torsdag d. 07.06. Sportsfest

Fredag d. 08.06. Sportsfest

Lørdag d. 09.06. Sportsfest  
Kl. 9 Stafet for Livet i Kolding

Søndag d. 10.06.

Uge 24
Mandag d. 11.06. Kl. 17.00 Løb fra Mejeriet med Hjarup 

Runners
Tirsdag d. 12.06.

Onsdag d. 13.06.

Torsdag d. 14.06. Deadline på Budstikken

Fredag d. 15.06.

Lørdag d. 16.06. Kl. 9.30 – 14.00 Loppemarked i Hjarup
Kl. 17.30  Fodbold: DK-Peru på stor-

skærm på Mejeriet
Søndag d. 17.06.

Uge 25
Mandag d. 18.06. Kl. 17.00 Løbetur med Hjarup Runners

Tirsdag d. 19.06.

Onsdag d. 20.06.

Torsdag d. 21.06.

Fredag d. 22.06.

Lørdag d. 23.06. kl. 18.00 Sct. Hansfest i Skanderup
Sct. Hansfest i Hjarup

Søndag d. 24.06.
18



Slut med  
Fit4Fun for 
denne gang
I mandags sluttede Fit4Fun sæsonen af med lidt 
outdoor træning.
Alle var klar på træning i det gode vejr.
Tak for en skøn sæson, med superflot opbakning 
fra mange seje piger.

Kreaklubben
Af Camilla Kongsgaard-Hansen

Der bliver malet på sten, hæklet, stikket, lavet 
keramik, malet og meget mere – når Kreaklub-
ben mødes i de hyggelige aftentimer. Vi er en 
flok kvinder i alle aldre som efterhånden har 
tilbragt mange timer sammen, og der er stadig 
plads til flere. Hvis du har lyst til at deltage, kan 
du kontakte Liselotte Dejgaard Poulsen 20848955 
for yderligere informationer. Alder og kreativitet 
er ikke et adgangskrav – når blot du er klar til 
en hyggelig aften med rigelige mængder kaffe, 
snak og dejligt samvær. 
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Skralde  dag
i Skanderup

Kom og vær med til at fejre foråret og 

forskønne vores by.

Der er brug for både store og små til at 

gå forskellige ruter i byen og samle  

affald op.

Mødested i Skanderup: 

Bålhytten i Enghaven.

Her uddeles ruterne til de forskellige 

hold. Der udleveres også plastiksække.

Til slut vil der blive serveret kaffe  

og kage.

Vi glæder os til at se jer.

Med venlig hilsen

Landsbyforeningen for Skanderup og omegn

Sondag den 22. april, 

kl. 13-15

S Å  E R  D E R  AT T E R  N Y T  F R A



Gymnastikopvisning 
i Skanderup-Hjarup 
Idrætsforening

Traditionen tro blev sæsonen i Skanderup-
Hjarup Idrætsforening rundet af med en flot 
gymnastikopvisning. Gymnaster, cyklister og 
instruktører havde glædet sig til at vise fami-
lie og venner, hvad de havde øvet sig med i 
løbet af sæsonen.

Dette års opvisning blev skudt i gang med en 
fælles serie, hvor alle hold var på gulvet på 
samme tid til ”Det svinger”. Herefter viste de 
seks hold os hver deres opvisning, hvor der 
var mange kreative og anderledes indslag.
Gymnasterne på forældre/barn tog os med 
på togtur, og i år havde minikrudt både 
smukke prinsesser og seje Ninjaer med på 
holdet. 
Der var fart over feltet med Springkids, der 
lavede en masse flotte spring og gode samar-
bejdsøvelser
De dygtige unicyklister udførte udfordrende 
tricks på paller samt flotte koordinerende 
øvelser. 
Sæsonens to rytmehold, Rytmepiger og 
Rytmegirls, havde arbejdet på flotte serier 
med god koreografi. Med fuld koncentra-
tion blev der blev vrikket i hofterne og lavet 
flotte serier med bl.a . vimpler, tørklæder og 
sjippetove.
Vejret var med os, og efter at hvert hold 
have været på gulvet, blev der taget billeder 
af gymnasterne ude i det dejlige forårsvejr.  
Skanderup Efterskole fyldte senere gulvet 
med glade elever, der leverede en opvisning, 
hvor fællesskab og sammenhold skinnede 
tydeligt igennem.
Det sidste hold på gulvet var årets gæste-
hold, Junior Syd. Sikke en opvisning de leve-
rede, under store klapsalver og opløftende 
huj´en og tilråb fra publikum. En stor inspira-
tion for både gymnaster og instruktører at se 
sådan et dygtigt hold. 

I løbet af dagen blev der serveret lækre pøl-
sehorn og pizzasnegle, kokkereret af gymna-
sternes forældre. Det blev indtaget med stor 
nydelse – specielt af de aktive gymnaster og 
cyklister.
Til slut takkede foreningen af for en dejlig 
dag – og ikke mindst for en god sæson.


