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31. ÅRGANG

• Fastelavn i Skanderup og i Hjarup d. 3. marts
• Gospel workshop i Hjarup 17. marts
• SHIF Gymnastikopvisning d. 31. marts
• Skraldedag i Skanderup d. 7. april og i Hjarup d. 14. april
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GENERALFORSAMLING

Hjarup Landsbyforening inviterer til
aftensmad
Landsbyforeningen vil gerne invitere nuværende og kommende medlemmer samt
borgere i Hjarup til aftensmad, med efterfølgende generalforsamling i foreningen.
Vi giver maden.
Menuen består af:
• Skinke
• Flødekartofler
• Pastasalat m/pesto, bacon og rødløg
• Salat med dressing
• Flutes med smør
Vi serverer maden kl. 18 og så ringes der
ind til general forsamling kl. 19.
Det hele foregår på mejeriet

TORSDAG D. 25 APRIL 2018
Tilmelding til:
Reinholdt Rasmussen på tlf. (SMS)
2244 4111.
Vi stopper tilmeldningen ved 80 personer
SU. Senest 18. april.
Vi håber på at se mange af jer.
Landsbyforeningens bestyrelse

at se jer.
Vi glæder os til
n
Med venlig hilse
rup og omegn
gen for Skande
Landsbyforenin

Udsolgt
De røde lamper er ude:
Koncerten med Vestre
Jazzværk på Hjarup Mejeri
5. marts er udsolgt.
Dejligt med så stor
opbakning. 😊

GOSPELWORKSHOP
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Med Jeanette Bonde, Maren Frost og band i Hjarup Kirke
søndag den 17. marts fra kl. 11.00 - 17.00.
Gospelworkshoppen slutter med gospelgudstjeneste i kirken kl. 16.00, hvor vi synger de sange, vi har
lært på dagen.

Det er ikke en forudsætning for at være med, at
du har sunget i kor før. Alle kan være med.

Vi glæder os meget til at se dig og synge gospel
sammen!

Lederne af workshoppen er Jeanette Bonde og
Maren Frost, som begge er erfarne gospelmusikere og kendt for medrivende og inspirerende
gospelworkshops i hele landet.

Arrangør
Hjarup Menighedsråd

Der serveres sandwich og kaffe undervejs – og
det er gratis af deltage!
Hvis du vil lære gode gospelsange og have en
hyggelig dag sammen med de andre sangere –
så tilmeld dig senest tirsdag den 12. marts til:
Kirke- og kulturmedarbejder Jytte Schmidt,
tlf. 2513 9349 eller
mail: jyttefyhn@hotmail.com
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Forbundsvandværket
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling mandag den 11. marts 2019, kl.
19.30.

Hjarup Landsbyforening afholder
Loppemarked

Generalforsamlingen afholdes på vandværket, Skanderup Landevej 24a.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Med venlig hilsen Bestyrelsen

Af Anders Reinholdt Rasmussen
LØRDAG D. 8. JUNI 2019 KL. 9.30.
Der er igen mulighed for at købe en stand til
stort fælles loppemarked. I år bliver det afholdt
i Mejerihaven ved Hjarup Mejeri.

Indsamling
af affald

Du kan købe en stand på 3x3 meter for 40,-kr.
Du står selv for borde, pavillon osv...

Søndag den 14. april vil der være
affaldsindsamlingen i Hjarup.
Vi mødes på Mejeriet kl.10.00.
Kom og vær med til at gøre Hjarup
forårsklar.

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.

Hjarup Landsbyforening

GULDBRYLLUP
Karen Magrethe og Henning Christiansen,
Grønningen 12, 6600 Vejen, forhenværende Skanderupgård, kan d. 12. april 2019
fejre guldbryllup.
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Skanderup-Hjarup-Gelballe
– Budstikkens bog om
vores lokalhistorie
Bogen kan købes for 100 kr.
Gratis for medlemmer – kontakt en fra Budstikkens bestyrelse
eller bestil på budstikkens mail: budstikken2010@gmail.com

GE NERALF O R SAM L I NG

Kom og vær med,
når hele familien
fejrer PÅSKE
i Hjarup kirke

Hjarup Sogns
Landsbyforening
Der indkaldes til generalforsamling for Hjarup
Sogns Landsbyforening Torsdag den 25. april
2019 kl. 19.00 på Hjarup Mejeri.

2. PÅSKEDAG
MANDAG DEN 22. APRIL KL. 10.30 - 13.00

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 2019/2020
7.	Mejeriet – beretning og fremlæggelse af
regnskab
8.	Indkomne forslag
(sendes til Steen Matschke senest 22. April
på mail: steen.matschke@hotmail.com)
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

Vi begynder med en fælles familiegudstjeneste
i kirken, hvor vi undersøger påskens begivenheder og synger gode påskesalmer.
Derefter går vi over i Kirkeladen og spiser frokost, som koster 20 kr. pr. person.
Måske kommer påskeharen forbi og hjælper os
med at finde påskeæg – i kirken og uden for
Kirkeladen.
Det er ikke nødvendigt at melde sig til.
Arr. Hjarup kirke

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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Skanderup Hjar
BADMINTON
Badminton uændret med medlemmer 5 baner i
løbet af ugen. Det er alle medlemmer som har
været medlemmer i mange år. Udfordringen
med badminton er at de eneste ledige timer vi
har er i weekenden.

UNICYKLING
Unicykling har pt 13 børn og voksne og 3 trænere.
Man cykler som regel i gymnastiksalen, men i
foråret benytter man haller i nærheden for at
træne til gymnastikopvisningen.
I starten af maj trænede man på Kolding stadion, mens vi holdte afslutning med uniringridning og muni på grønholdtsporet og grillhygge.
I Juni havde vi en deltager med ved DM 10km
og muni, det blev til en 6 plads, vi deltog også i
sportsfestens motionsløb og fremviste cyklerne.
Mens vi I August deltog 4 cyklister i DM trial og
stadion, det blev til 5 medaljer, 3 sølv (længdespring, en Fod og wheel walk) og 2 bronze (100
m og 400m) alle deltagere klarede det rigtig flot.
I November deltog vi i sjov lørdag i Christiansfeld.

GYMNASTIK
Det går godt i gymnastikafdelingen. Vi har det
samme antal hold som sidste år, men med lidt
flere gymnaster på børneholdene end sidste år, i
alt 187 aktive medlemmer unge som gamle.
Alle klør på med krum hals og træningerne er
fyldt med glæde og smil midt i det hårde arbejde med serier, spring og fysisk træning.
Børneholdene har været i Vejen springhal igen
ligesom de sidste par år og med god tilslutning.
Vi har investeret i en ny stor (og meget tung)
måtte til lidt mere komplicerede spring. Den blev
slæbt på plads af to stærke trænere og 10 endnu
stærkere gymnaster. Det var noget af en bedrift.
Vi har stadig 3 aktive voksenhold, Yoga, Fit4fun
og Gym/Volley alle 3 hold har en flot tilslutning
af medlemmer ligesom de sidste par år.
I oktober var en flok trænere og hjælpetrænere
afsted på DGI Inspiration i Herning, hvor alle
kom derfra med masser af ny inspiration og vi fik
kigget på opvisningstøj. Som altid en fornøjelse.
I år har vi valgt at melde rytme og springholdene
til landsdelsopvisning på Ågård Efterskole, og
vi glæder os til at vise frem, hvad vi har lært.
Derudover skal rytmeholdene give opvisning til
½fredag i Lunderskov og sjov fredag i Vamdrup.
Sidst men ikke mindst har vi inviteret alle interesserede medlemmer af SHIF til at deltage i en
fælles akvitetsweekend på Agerskov Ungdomsskole i April. Vi håber på rigtig mange deltagere,
så det kan blive en sjov og hyggelig familie
akvitetsweekend.

E-SPORT
SHIF eSport startede i sæsonen 2017-18. Idrætsforeningen har i samarbejde med Skanderup Efterskole indkøbt otte stationerne, som er installeret i skolen IT lokale, hvor træningen foregår.
Træningen arrangeres og afvikles af efterskoleelever og fordeles på to spil. Det er CS:GO og
Fortnite. Vi har ca. tyve medlemmer, som alle er
drenge i alderen 4. til 6. klasse.
Vi har i dag 16 aktive medlemmer.
Vi håber med tiden også at kunne tiltrække
nogle piger og lidt ældre spillere.
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rup IF
Sidste år brugte vi penge på at etablere vores
e-sport aktiviteter, mens der i år allerede er ydet
biddrag til gymnastikafdelingen og deres ønske
om en ny springmåtte.
I forbindelse med sportsfesten skal det også
nævnes at der blevet fundet en håndfuld ildsjæle som sammen de eksisterende sportsfestudvalg
vil være med til at drive vores lokale højdepunkt
videre.
Vores hjemmeside og automatisk kontingentkørsel er kommet op at køre og fungerer uden de
store problemer, hvilket gør hverdagen lettere
for bestyrelsen i forhold kontingentopfølgning.
Her i foråret kommer der en lille webshop på
vores hjemmeside, hvor vores medlemmer kan
gå ind og købe diverse sportstøj tilpasset vores
idrætsgrene fremover i samarbejde med Ikon til
de indkøbspriser vi som klub har hos dem. Der
vil også være muligt for at købe vores klubtøj
som vi gav til alle medlemmer sidste år til indkøbspris.

FODBOLD
Vi har i år haft 7 ungdomshold, 1 mix, 4 drenge
og 2 pigehold. Samlet set 60 aktive medlemmer.
Alle hold har i år deltaget i DBU turneringen og
har klaret sig meget flot.
Vi har for første gang i mange år haft et 8 mands
drenge hold som er slået sammen af årgangene i
3.-4. klasse.
Generelt har vi meget små årgange og små hold,
hvilket gør at vi til tider har svært ved at stille
hold i en årgang og derfor må slå årgange sammen.
Udover ungdomsholdene har vi i år haft vores
Soccer moms som har deltaget i old girls rækken,
det er blevet til nogle flotte resultater undervejs
i turneringen. Vi har også haft et herre senior 7
mands hold, som er nogle gamle lokale knægte,
der har samlet et hold og kommet tilbage til
rødderne.
Siden sidste år har vi desværre måtte lukke vores
oldboys hold pga. manglende opbakning.
Per 01.01.19 er der kommet et nyt fodboldudvalg men primært forældre til børn, som driver
fodbolden videre i SHIF.

BESTYRELSEN
Der var genvalg til hele bestyrelsen på nær Morten Høgsberg Nielsen som ikke ønskede genvalg
som repræsentant for fodboldudvalget, han
fortsætter dog som bestyrelsesformand. I stedet
for Morten tiltræder Steen Matschke som repræsentant for fodboldudvalget.

GENERELT FRA IDRÆTSFORENINGEN
Den årlige sportsfest var en stor succes til dato
baseret på omsætning, hvilket uden tvivl skyldtes det gode vejer som vi havde, men også et
godt aktivitetsprogram samt en flot lokal opbakning.
Og her skal der på vegne af Idrætsforeningen
lyder en stor tak til alle vores sponsorer for deres
flotte opbakning. Igen i år har vi nydt godt af de
sponsoraftaler vi lavede sidste år og det faktum
at vi har fået flere nye sponsorer til.
Samlet set har idrætsforeningen og primært
drevet af de to ovennævnte faktorer lavet et
overskud på DKK 86.177,-i 2018.
Størstedelen af pengene er allerede øremærket
til de forskellige aktiviteter i idrætsforeningen.
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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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Vi vil have
mere sne
Af Dorthe Breum Sørensen, Daginstitutionen
Trekløveren
Når der snart udskrives valg, vil vi i Daginstitutionen Trekløveren lede efter den valgplakat,
hvor løftet hedder: Mere sne til børnene. Vi vil så
håbe på, at det kan opfyldes. Da Jacob Haugaard
i sin tid blev valgt ind, for at love mere medvind
på cykelstierne, lykkedes det ikke godt. Vi håber
på, at kunne stemme på en, som gør løfterne
til virkelighed. Spøg til side. Vi elsker bare sne –
ikke mindst børnene. Og det lidt vi har haft, har
vi nydt i fulde drag. Vi var så heldige at måtte
låne Forbundsskolens Kælkebakke. Der blev desuden afholdt utrolig mange sneboldkampe og
lavet meget ”snesuppe”. Mere af det tak ...

10

NÆSTE DEADLINE
FOR BUDSTIKKEN ER
D. 25. APRIL 2019

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.
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

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

Taulov:

C

O

I

F

F

U

R

Adelvej 34 • 7000 Fredericia
Tlf. 75 56 28 55 • Fax 75 56 38 55

E

Vamdrup:

Fabriksvej 17 • 6580 Vamdrup
Tlf. 75 58 28 55

www.alpedalens-vvs.dk

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

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

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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Bamserne indtog Lure
gruppe weekend den
Lørdag formiddag blev brugt til at bygge Bamses hus, ved hjælp af rafter og presenninger.
I løbet af ingen tid, stod der nu tre små huse
møbleret med bord og bænk. Humøret var højt
trods regnen og appetitten endnu større da
det blev tid til frokost og en velfortjent pause.
Efter frokost skulle bamserne ud og være med.
Bamserne skulle flyve op til planeten Joakim og
besøge Forlæns og Baglæns, flyveturen foregik
med slynge. De skulle følge det røde garnnøgle
som Julemanden tabte på Bamses Julerejse. De
skulle lave frugt bowling i junglen sammen med
bjørnen Baloo. Hjælpe Peter Plys op i træet efter
honning. Hoppe som Tigerdyret. Finde Paddington som blev væk på sin rejse. Lave støvlekast
med Bamses røde støvler og få bamse gennem
vinduet i Ninkas hus. Det hele blev selvfølgelig
rundet af med lækre Rasmus Klump pandekager
bagt over bål. Meget våde og trætte kom vi ind
til aftensmad som bestod af kylling i karry. Afte-

Af Nina Frank-Jessen
Kl. 18.30 begyndte de første spejdere og deres
forældre at indfinde sig på Lurendal, belæssede med det mest nødvendige udstyr til lejren,
samt bamser. Alle fik tildelt et sted at sove, og
så var det tid til det første lejerbål. For dem der
ikke ved hvad lejerbål er, kommer her en kort
forklaring. Lejerbål er, når vi alle samles foran
ilden i pejsen. Vi synger de spejdersange som vi
holder mest af. Der er spejdere som laver sketch
(små skuespil over sjove episoder i livet), konkurrencer eller sanglege. Senior spejderne stor for
lejerbålet, og Uve vist bl.a. hvordan man pakker
en alt for lille rygsæk med en meget stor bamse.
Efter lejrbålet havde Niels S planlagt et aftenløb,
som bl.a. betød at der skulle tændes bål og laves
popkorn. En flok glade og trætte spejdere kom
ind i varmen til kage og saftevand, og så var det
tid at finde soveposerne.

12

endal på spejdernes
2. weekend i januar
nens lejerbål var planlagt af troppen. Vi fortsatte
i bamsetemaet og sang en masse bamsesange,
gav bamserne lufttur og dansede buggi vuggi
med bamserne. Efter lejrbålet var der aftenløb
med Preben. En årlig begivenhed, som simpelthen skal være med på vores gruppelejer. De
spejdere som kender løbet fra tidligere, bruger
meget tid på at forberede en taktik, så det kan
lykkedes for dem, at snige sig fobi Preben og
løse opgaven. Inde i varmen igen, var der kage
og saftevand inden det igen var tid til at komme
i soveposerne.

vi fælles afslutning inden forældrene tog deres
trætte og beskidte børn med hjem. Tak for en
rigtig god lejer. Tak for lån af jeres børn. Tak til
lederne for deres store arrangement og især en
stor tak til dem der hjælper os i køkkenet. Uden
hjælp i køkkenet, ville lederne ikke kunne lave
sådan en god lejr. Det betyder utrolig meget, at
vi får noget godt at spise. Tak.

Søndag morgen stod vi op og pakkede sammen.
Efter morgenmaden gik turen til Hjarup, hvor vi i
fælles flok, gik fra spejderhuset og ned til kirken
med fanerne forrest. Vores årlige Nytårsparade.
Tak til Maria for en god Gudstjeneste, hvor hun
igen fik inddraget vores spejdere på en rigtig fin
måde. Efter turen tilbage til spejderhuset havde
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SISEP – Australsk spejder som
udveksling i 6 uger – for 3. gang
Da vi vækkede hende, var hun helt rundt på
gulvet og det varede lidt, inden hun vidste, hvor
hun var. For at holde hende i gang fik hun en
hurtig rundvisning udenfor, og så var det tid til
frikadeller og kartofler. Næste dag havde vi valgt
at lade Lucy blive hjemme, så hun kunne sove
længe og finde ind i vores rytme stille og roligt.
Tirsdag aften er vores spejder-aften, så det skulle
hun selvfølgelig med til. Det var den aften, hvor
vi klarede de sidste forberedelser til julestuen.
Lucy hjalp til med at snitte rødkål, noget hun
ikke havde set eller prøvet før.
Lucy skulle gå i skole sammen med Mathilde, så
onsdag var det tidligt op og afsted til Munkensdam. Her blev hun udstyret med koder og bøger,
så hun kunne være med i undervisningen. Lucy
var god til at bruge google-oversæt, så hun havde en chance for at følge med. Hun var meget
overrasket over måden, undervisningen forløb
på. I Australien sidder eleverne stille og lytter til
læreren og løser individuelt de opgaver, som de
får stillet. Her blev hun mødt af en masse gruppearbejde, hvor eleverne diskuterede sig frem til
de rigtige løsninger, her er meget mere problemløsning i undervisningen. Samtidig har de danske
elever et meget mere afslappet forhold til deres
lærere, og det kunne hun faktisk godt lide. De
andre elever i klassen var gode til at tage imod
Lucy, og hun fik hurtigt nye venner. Lucy blev
også inviteret til klassens julefrokost.
Lørdag var Lucy med til at hjælpe ved spejdernes
julestue. Søndag kørte vi igen til Kastrup, denne
gang fordi Frederik skulle rejse 2 måneder til
Australien for at bo hos de 2 spejdere, vi havde
haft boende de to foregående år. Vi tog Lucy
med i bilen, så hun kunne se lidt af København.
Som australier er det et must at se, hvor Kronprinsesse Mary bor. På vej retur til Jylland, afleverede vi Lucy i Ishøj. Hun skulle besøge en dansk
spejder, som havde boet hos hende i Australien
sidste sommer. Det syntes vi, var en god idé, så
kunne de sammen tage på rundtur i København.
Lucy tog selv toget retur til Kolding mandag eftermiddag og var igen klar til skole tirsdag mor-

Af Nina Frank-Jessen
Endnu en gang har vores familie været vært for
en australsk spejder i 6 uger, fordi det er en helt
fantastisk oplevelse.
Den 26. november kørte vi til Kastrup for at
hente Lucy. Inden da havde alle i familien haft
kontakt til hende via mail og Messenger. Vi
havde forsøgt at forberede Lucy på, hvem vi er
som familie, og hvad hun kan forvente at opleve her – især det danske vejr. På nuværende
tidspunkt er det sommer i Australien, så det er
noget af en omvæltning at komme til kolde og
våde Danmark.
Lucy havde på nuværende tidspunkt, været undervejs i mere end 24 timer, så vi var forberedte
på, at hun var meget træt og sandsynligvis ramt
af jetlag. Sidst på eftermiddagen ankom hun i
mørke til Gelballe og til huset, som hun skulle
bo i de næste 6 uger, et hus som hun knapt nok
kunne se i mørket. Efter en kop te og et hurtigt
bad, opfordrede vi Lucy til at tage en lille lur
inden aftensmad.
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ret ude at købe fyrværkeri sammen, så hun vidste lidt om, hvad hun kunne forvente. Hun var
vildt begejstret for at skyde fyrværkeri af sammen med Uve, mens Mathilde og jeg foretrak at
se til på afstand. Lucy var helt overvældet over
den konstante rumlen, der var hele aftenen, og
især over naboernes fyrværkeri opvisning. Tak
for det, det var så flot ud.
Vi nåede også at vise Lucy rundt på Skamlingsbanken, hvor hun samtidig så, hvordan stranden
ser ud mod øst. 4. januar var Lusy med seniorspejderne i Hjarup til det hemmelige sted. Det
foregår sådan, at de nye deltagere får bind for
øjnene, så de ikke ved, hvor vi kører hen. Overnatningen sker i en hyggelig hytte uden el og
vand, til gengæld er der overflod af hygge og
god stemning. Den 6. januar gik turen igen til
Kastrup for at sende Lucy videre til 5 dage i London, inden turen gik retur til Australien.
Det har givet os utrolig meget at have australske
spejdere boende i vores familie i 6 uger. Rent
fagligt betyder det, at vi nu har 3 børn, som er
supergode til engelsk, og som absolut ikke er
bange for at tale engelsk. Men det giver også en
masse, når vi åbner vores hjem for en fremmed,
som stiller spørgsmål til det, vi tager for givet.
Det gør, at vi tænker mere over det, vi gør og
værdsætter det endnu mere. Hvorfor holder vi
jul? Hvorfor holder vi fast i de traditioner, som
vi gør? Hvorfor er det vigtigt for os? På hvilke
måder er vores skolesystem anderledes end det
australske – og er det bedre? Hvorfor skal vi
egentlig have en recept for at købe medicin, er
det nødvendigt? Osv. Samtidig har vi nu, på den
anden side af jorden, nogle unge mennesker,
som vi betragter som en del af vores familie. Måske ser vi dem aldrig mere, men vi ved, at vi altid
er velkomne hos dem, og de ved, at de er mere
end velkomne i vores hjem, hvis de engang får
lyst til at vende tilbage. Og både Helene og Frederik har allerede nu benyttet sig af muligheden
og har været i Australien. Sidste år var Helene
i Australien i 3,5 måneder, og lige nu er Frederik dernede. Nogle rejser, som har forandret og
modnet dem utrolig meget, og det er vi meget
taknemmelige for.
Så hvis du overvejer at åbne dit hjem for et andet menneske på samme måde som os, kan jeg
kun sige, at du skal lade være med at overveje
det. Gør det!

gen. Hun var med til troppens julefrokost tirsdag
aften, hvor hun blev præsenteret for en masse
mad, hun ikke havde smagt før. Medister og rødkål, frikadeller og sønderjysk hvidkål, Æbleflæsk
m.m. Fredag tog Lucy og Mathilde på seniortur
sammen med SNIK senior netværket i Kolding.
Erik havde planlagt en tur til Randbøl hede,
hvor de overnattede i shelter. Desværre regnede
det helt vildt. Vi udstyrede Lucy med varmt tøj,
regntøj, sovepose og andet nødvendigt udstyr.
Hun var ikke meget for at låne regnbukser, det
bruger de ikke i Australien, da det ikke er så
koldt som her. Derfor var hun ikke opmærksom
på at lyne lommerne, så der kom regn ind gennem lommerne. I Danmark er en våd spejder
en kold spejder. Så det krævede lidt overtalelse,
at få Lucy til at skifte til tørt tøj.
Lucy var med til at bage julebag. Hun var meget imponeret over, at vi bager så mange slags
småkager. I Australien gør de ikke meget ud af
julen, så hun var vild med alt det lys, vi sætter op
ude og inde – og al vores julepynt. Den efterfølgende weekend var vi en tur i Ribe. Desværre var
domkirken lukket, da der skulle være koncert.
Lucy var meget fascineret over alle de gamle
huse, at nogle af husene her er mere end dobbelt så gamle som Australiens historie.
En anden weekend var vi en tur til Vesterhavet.
Hun var meget imponeret over de brede sandstrande og især over at man måtte gå oppe i
klitterne. Pludselig løb hun ned på stranden og
smed sko og strømper og løb med bare tæer.
Hun skulle selvfølgelig også prøve at soppe. Jeg
spurgte, om det ikke var koldt, og svaret var, kun
indtil jeg ikke længere kan mærke mine fødder. I
blåvandshuk fik hun en hotdog. Hun var fra starten meget skeptisk, men måtte erkende, at den
smagte meget bedre, end hun havde forventet.
Julen blev tilbragt hjemme, med juletræ som
Lucy selv havde været med til at fælde. I Australien har de også et juletræ, men det er en helt
anden slags gran, som ikke er nær så flot som
de danske. Så det var en stor oplevelse at pynte
træet og ikke mindst at komme slik i hjerterne
(og liste rundt og spise lidt når ingen så det).
Lucy havde medbragt lidt australsk pynt til
træet, som selvfølgelig også fik plads på træet.
Nytårs aften var også en stor oplevelse for Lucy.
I Australien må den almindelige befolkning ikke
selv skyde fyrværkeri af. Uve og Lucy havde væ15

GENERALFORSAMLING

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

BUDSTIKKEN
TIRSDAG D. 14. MAJ 2019

VAMDRUP SPECIALOPTIK

KL. 19.00 PÅ
FORBUNDSSKOLEN

Telefon 7558 1086 – Telefax 7558 1543

Mød op og giv din mening til kende.
Generalforsamlingen indeholder følgende
dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Kassererens reviderede regnskab.
4. Indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
6. Valg af 2 revisorer.
7. Eventuelt.
Budstikken vil igen i år være vært
ved et glas portvin.
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Ølsmagning 2019
Knap 100 mænd var samlet til ølsmagning hos
mig den 22. februar, hvor der var 14 forskellige
fadøl og 21 forskellige flaskeøl.
Jeg vil gerne takke for den kæmpe opbakning
og for den gode stemning, livebandet, lokale
ølbryggere, de hjælpende hænder samt hovedpinen lørdag morgen.
Vi gør det igen til næste år – sidste fredag i
februar.
Mange hilsner fra Michael Vestergaard

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. 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
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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Medlemskab: Det koster kun 100 kr. at
være medlem af Budstikken og bladet
eksisterer kun i kraft af lokal opbakning.
Medlemskab kan tegnes ved at indbetale
100 kr. på en af følgende konti:
• konto 1551 60001995 – Danske Bank
• 7040 1532364 – Sydbank
• 75614 Mobilepay – angiv dit vejnavn
og hus nr. i beskedfeltet.

Oplag: Ca. 630 stk.
Opsætning: L und&Mus Grafisk Design,
Mobil 2425 2266
Trykkeri: InPrint, Kolding
Deadlines i 2019: Torsdag d. 25. april 2019
Generalforsamling: T
 irsdag d. 14. maj 2019
kl. 19.00

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

TANDLÆGE
JØRGEN RASK
THOMSEN

DESIGNPROJEKTERING
DOKUMENTATION
BELYSNING

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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Vil
være
med til
AB du
ELECTRIC
A/S
at lave Budstikken?
Med over 30 år i el-branchen
og lokal montør i Hjarup,

er viRungholm
klar til at servicere
Af Kirsten
Kunne■du
tænke dig at være med til at lave BudInstallationer
stikken 6 gange om året? Og kunne du tænke
hos private
dig at være med til at bestemme, hvordan bladet
■ Solcelleanlæg
skal udvikle sig i fremtiden?
■ Ventilationsanlæg
Bestyrelsens
arbejde består bl.a. i at opsøge, indsamle ■
ogEnergioptimering
redigere (og lejlighedsvis skrive) indlæg
til bladet,
klargøre stoffet til grafisk opsætning,
■ Industriinstallationer
læse korrektur, sørge for distribution af bladet,
■ Programmering
føre medlemskartotek og regnskab, opdatere
■ Udvikling af
annonceliste
og kalender, sælge annoncer og
PLC-programmer
søge nye/flere
medlemmer. Samt sætte dagsorden og■referatskrivning
fra vores møder.
Styringer

Budstikken har generalforsamling i maj 2019
og vi skal ved den lejlighed have valgt 2-3 nye
bestyrelsesmedlemmer og en suppleant.

DØGNVAGT

Kom meget gerne helt uforpligtende og vær
med til et eller flere af Budstikkens bestyrelsesmøder her i foråret. Således får du indblik i og
en fornemmelse for, hvordan arbejdsgangen i
Budstikken er, og omAB
detElectric
kan væreA/S
noget for
dig. Normalt holder vi
i alt 6 bestyrelsesmøder
Møllebakken
14
om året.
6091 Bjert
Og vi har det altså bare
hyggeligt
Tlf.max
75 57
27 77 til vores
møder, og der er næsten
altid
kage!
www.ab-electric.dk

■ Robotter

Har du lyst til en (eller flere) af disse opgaver?
– eller måske har du ideer til noget helt anderledes, nyt og spændende?

post@ab-electric.dk

Skriv til os på budstikken2010@gmail.com eller
ring til en af os i bestyrelsen og hør nærmere.

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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NY T F R A F O R B U N D S S KOLE N

Forbundsskolen
deltager i
Team Rynkeby
skoleløbet
I Danmark løber eleverne fredagen før påskeferien, den 12. april 2019, for at støtte Børnelungefondens livsvigtige arbejde for børn med
kritiske lungesygdomme.
Team Rynkeby Skoleløbet afvikles under overskriften ”børn løber for børn”, og hele idéen
med løbet er da også at give eleverne en oplevelse af, at de kan være med til at gøre en reel
forskel for børn med alvorlige sygdomme ved at
gøre noget aktivt sammen med andre børn.

MODETØJ
TIL ALLE
KVINDER
STR. 34 - 56
Torvet 8 · 6580 Vamdrup

✆ 2872 3822 ✉ info@berg-bove.dk
Inden løbet har eleverne således mulighed for
at sælge ”sponsormærkater” til familie, venner
og lokale erhvervsdrivende. Sponsormærkaterne
sælges for en valgfri donation, der sendes ubeskåret videre til Børnelungefonden.

BERGogBove

INDIVIDUELLE

Invitationer · µenukort
sangblade · bordkort
T I L KO N F I R M AT I O N E N
ELLER ANDEN FEST

RING OG HØR NÆRMERE
LUND&MUS · HJARUP
MOBIL 2425 2266

Nyansat på
Forbundsskolen
Forbundsskolen har pr. 1. januar 2019 ansat
Julius Nielsen som lærer. Julius underviser primært i engelsk og musik.
Julius har tidligere undervist i Århusområdet,
hvor han har tre års undervisningserfaring.
Vi byder velkommen til Julius og ser frem til
samarbejdet.

V i t il by d e r

OVERNATNING
i s kol e s tu e n p å

hjarup gl. skole
f x t il d in e p å s ke g æ s t e r l a n g v e j s f ra ...

H J A R U P G Å R D S V E J 4 · H J A R U P · 6 5 8 0 VA M D R U P
MERE INFO PÅ MOBIL 2425 2266

Her er de navne vi allerede har modtaget – listen ajourføres, hvis vi modtager flere navne og bringes således
igen i næste nummer af Budstikken.

SKANDERUP KIRKE
D. 28. APRIL 2019
• Jakob Krongaard
KOLDING VALGMENIGHED
D. 4. MAJ 2019
• Mathias Huss Malmvig

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

Så altså, hvis du ønsker dit barns navn
og tid/sted for konfirmation offentliggjort i Budstikken, så skal du sende os
en mail med disse oplysninger! Vores
mail er: budstikken2010@gmail.com

SKANDERUP KIRKE
D. 5. MAJ 2019
• Noah Hauschildt

Malene Rasmussen
Ejersmindevej 5, Skanderup 6640 Lunderskov

Men, vi har fået oplyst, at vi gerne må
bringe disse oplysninger, hvis forældre
selv vælger på eget initiativ at sende
disse informationer til Budstikken.

BRÆNDKJÆR KIRKEN
D. 19. MAJ 2019
• Jeppe Sundahl Kjær Christensen
SIMON PETERS KIRKE
D. 18. MAJ 2019
• Jeppe Adolph Jensen
• Mikkel Thomsen
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Hair & Make-up
Nyeste hårtrends

Vi må således ikke selv, i eget regi indsamle oplysninger om konfirmationer
og bringe dem i bladet.

HJARUP KIRKE
D. 5. MAJ 2019
• Lasse Dejgaard Poulsen
• Klara Gasbjerg Erichsen
• Laura Louise Krogsgaard Pillet
• Sofia Krabbe Friis
• Ella Nygaard-Lund
• Amalie Lohmann Henriksen
• Thea Stenner Fredslund Knudsen
• Ida Bindesbøl Navne

By Rasmussen

Ifølge ny lovgivning må vi ikke, som
tidligere, efter eget initiativ indsamle
oplysninger, så vi kan offentliggøre en
liste over konfirmationer.

Baggrund som teknikker ved Sassoon Professionel • Håndværkstradition

Af Kirsten Rungholm

Individualitet • Professionel rådgivning • Helhedsbetragtning af dit personlige look

Konfirmation 2019

Hold dig opdateret
med Budstikken

Uge 13
Mandag

d. 25.03.

Tirsdag

d. 26.03.

Onsdag

d. 27.03.

Torsdag

d. 28.03.

Fredag

d. 29.03.

Lørdag

d. 30.03.

Søndag

d. 31.03.

Kl. 10.00 SHIF Gymnastikopvisning på
Skanderup Efterskole

Mandag

d. 01.04.

Kl. 17.00 Løb fra Mejeriet med
Hjarup Runners

Tirsdag

d. 02.04.

Onsdag

d. 03.04.

Torsdag

d. 04.04.

Kl. 9.00 – 11.30 Onsdagsklubben i
Kirkeladen i Hjarup
Kl. 18.30 HB7 i Hjarup

Fredag

d. 05.04.

Kl. 16.00 Farveladen i Hjarup Kirkelade

Lørdag

d. 06.04.

Søndag

d. 07.04.

Kl. 13.00 Skraldedag i Skanderup

Mandag

d. 08.04.

Kl. 17.00 Løb fra Mejeriet med
Hjarup Runners

Tirsdag

d. 09.04.

Onsdag

d. 10.04.

Torsdag

d. 11.04.

Fredag

d. 12.04.

Lørdag

d. 13.04.

Søndag

d. 14.04.

Kl. 10.00 Indsamling af skrald fra
Hjarup Mejeri

Mandag

d. 15.04.

Kl. 17.00 Løb fra Mejeriet med
Hjarup Runners

Tirsdag

d. 16.04.

Onsdag

d. 17.04.

Torsdag

d. 18.04.

Kl. 9.00 – 11.30 Onsdagsklubben i
Kirkeladen i Hjarup
Skærtorsdag

Fredag

d. 19.04.

Langfredag

Lørdag

d. 20.04.

Søndag

d. 21.04.

Påskedag

Mandag

d. 22.04.

Kl. 10.30 Påskegudstjeneste/frokost for
hele familien i Hjarup Kirke

Tirsdag

d. 23.04.

Onsdag

d. 24.04.

Torsdag

d. 25.04.

Fredag

d. 26.04.

Lørdag

d. 27.04.

Søndag

d. 28.04.

Uge 9
Mandag

d. 25.02.

Tirsdag

d. 26.02.

Onsdag

d. 27.02.

Torsdag

d. 28.02.

Fredag

d. 01.02.

Lørdag

d. 02.03.

Søndag

d. 03.03.

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

Kl. 14 Fastelavnsfest i Skanderup
Kl. 14 Fastelavnsfest i Hjarup

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

Uge 14

Uge 10
Mandag

d. 04.03.

Tirsdag

d. 05.03.

Onsdag

d. 06.03.

Torsdag

d. 07.03.

Kl. 17.00 Løb fra Mejeriet med
Hjarup Runners
Kl. 17.30 Koncert Vestre Jazzværk i
Hjarup Mejeri – udsolgt
Kl. 9.00 – 11.30 Onsdagsklubben i
Kirkeladen i Hjarup
Kl. 18.30 HB7 i Hjarup

Fredag

d. 08.03.

Kl. 16.00 Farveladen i Hjarup Kirkelade

Lørdag

d. 09.03.

Søndag

d. 10.03.

Uge 15

Kl. 9.00 – 11.30 Onsdagsklubben i
Kirkeladen i Hjarup

Uge 11
Mandag

d. 11.03.

Tirsdag

d. 12.03.

Onsdag

d. 13.03.

Torsdag

d. 14.03.

Fredag

d. 15.03.

Lørdag

d. 16.03.

Søndag

d. 17.03.

Kl. 17.00 Løb fra Mejeriet med
Hjarup Runners
Kl. 19.30 Generalforsamling
Forbundsvandværket
Kl. 9.00 – 11.30 Onsdagsklubben i
Kirkeladen i Hjarup
Kl. 17.30 Skolefest Forbundsskolen for
0.-3. klasse samt 1.- og 2.S
Kl. 18.00 Skolefest Forbundsskolen for
4.-6. klasse samt 3.-4.S

Kl. 10.00 Godpelworkshop i Hjarup
Kl. 16.00 Godpelgudstjeneste i Hjarup
Kirke

Uge 12
Mandag

d. 18.03.

Kl. 17.00 Løb fra Mejeriet med
Hjarup Runners

Tirsdag

d. 19.03.

Onsdag

d. 20.03.

Torsdag

d. 21.03.

Kl. 9.00 – 11.30 Onsdagsklubben i
Kirkeladen i Hjarup
Kl. 18.30 HB7 i Hjarup

Fredag

d. 22.03.

Kl. 16.00 Farveladen i Hjarup Kirkelade

Lørdag

d. 23.03.

Søndag

d. 24.03.

Uge 16

Uge 17

Kl. 9.00 – 11.30 Onsdagsklubben i
Kirkeladen i Hjarup
Deadline på Budstikken
Kl. 18.00 Aftensmad før Generalforsamling i Hjarup Mejeri
Kl. 19.00 Generalforsamling Hjarup
Sogn Landsbyforening

SÆT X I KALENDEREN
D. 31. MARTS 2019

Gymnastikopvisning
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.
Opvisningen finder sted d. 31 marts 2019 fra
kl. 10.00 - 13.00 i hallen ved Skanderup Efterskole.
Udover opvisning fra vores egne dygtige gymnaster, kommer eleverne fra Skanderup Efterskole
også på gulvet og viser et udpluk fra deres opvisning.
Vi er desuden stolte af – igen i år – at kunne byde
velkommen til Junior Syd, der vil vise 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.
Mange hilsner og vel mødt
Gymnastikudvalget og Unicykler ved
Skanderup-Hjarup Idrætsforening

Vi begynder med en familiegudstjeneste kl. 14.00 i
Hjarup kirke, hvor børnene meget gerne må komme
udklædt. Derefter går vi ned på Mejeriet, hvor vi
slår katten af tønden. Bagefter går vi ind og spiser
fastelavnsboller.
Pris pr. person for arrangement
inkl. kaffe/sodavand, fastelavnsboller
og slik til børnene i tønderne er 25 kr.
Vi glæder os til at se en masse
udklædte børn og voksne.
Arrangør: Hjarup kirke og
Landsbyforeningen
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Rengøringsdag på mejeriet
Lørdag d. 2. februar var der kaldt til indendørs
rengøring på mejeriet.
10 friske rengørings-hjælpere mødte op, og der
blev skrubbet og skuret, oppe og nede, ude og
inde, skuffer og skabe.
Tak til hjælpen.

Igen et friskt
og hyggeligt
Nytårsløb
i Hjarup
Af Kirsten Rungholm
Traditionen tro var mange mennesker mødt op
til det årlige Nytårsløb i Hjarup d. 28. december.
Og vi holdt os helt til den vanlige tradition med
først en frisk tur i skoven efterfulgt af mundgodt
på Mejeriet.
For mange er det blevet en fast årlig begivenhed, hvor hele familien kan være sammen om
hyggen. Det er både babyer, børn, unge og
ældre, der møder op til en oplevelse på tværs
af alle aldre. Nogle går og andre lunter og flere
løber en tur.
TAK for opbakningen og TAK til alle der hjalp
med at guide rundt i skoven.

