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GENERALFORSAMLING I

Budstikken

Tirsdag d. 14. maj
2019, kl. 19.00 på
Forbundsskolen.
Mød op og giv din
mening til kende.

Pilgrimsvandring

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.

lørdag d. 15. juni kl. 13.30
I forbindelse med Sportsfesten i SkanderupHjarup er der mulighed for at deltage i en
pilgrimsvandring.
Temaet for vandringen er Længsel, og turen
er på 5,8 km.
Vi går fra sportspladsen bag Skanderup-Hjarup Forbundsskole – til Skanderup sognekirke og tilbage igen.

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

Undervejs er der refleksioner – vi går sammen og snakker, og vi går i stilhed.
Mødested: Sportspladsen bag SkanderupHjarup Forbundsskole, Hjarupvej 14, 6640
Lunderskov. Vi står ved stien til Kratskolen
Arrangør: Sognepræst i Skanderup sognekirke Martin Karkov Kobbersmed & sognepræst i Vamdrup-Hjarup kirker Maria
Dusgaard König.
Tilmelding: Senest d. 14. juni. Send en sms til
Maria 20464295 eller en mail: mduk@km.dk
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Sportsfest 2019 – vi glæder os!
Af Christian Aagaard Christensen, på vegne af SHIF, Sportsfestudvalget
oplysninger om tilmelding, kontaktpersoner
med mere.

Sportsfesten 2019 er i år rykket en uge på
grund af pinsen og afholdes i dagene torsdag
d. 13/6 til søndag d. 16/6.
Vi har igen i år et bredt program, som gerne
skal byde på aktiviteter til alle aldersgrupper.

Du kan også følge Sportsfesten på Facebook,
hvor vi i den kommende tid vil lave opslag
om de forskellige aktiviteter. Du finder os
på: www.facebook.com/sportsfesten

Torsdag har vi traditionen tro børnefodboldstævne for de yngste årgange og banko for
hele familien. Fredag er der børnerundbold
og seniorfodbold, hvor vi i år satser på at
samle lokale hold til en turnering. Som noget
nyt har vi også turnering i brætspillet Partners fredag aften, hvor vi har plads til, at 16
hold kan dyste om at blive Sportsfestmestre.
Lørdag starter med motionsløb for friske
løbere og frisbee for større børn og voksne,
som er en anden ny aktivitet, inden der fløjtes op til vores store Sydbank Cup – Sportsfestens ungdomsfodboldstævne. Lørdag
eftermiddag har vi gymnastikopvisning med
vores egne SHIF gymnaster, pilgrimsvandring
ved vores lokale præster og unicykling viser,
hvad de har trænet på gennem sæsonen.
Lørdagen afsluttes med den store Sportsfestaften, hvor vi igen i år serverer to slags kød,
flødekartofler og salat. Efter spisning er der
juniordiskotek for børnene.

Sportsfesten er en traditionsrig begivenhed
for hele familien, hvor børn og voksne har
nogle sjove og hyggelige dage sammen. Det
forsøger vi i Sportsfestudvalget at skabe
gode og trygge rammer for. Vi har desuden
valgt at have en ekstern vagt på pladsen
fredag og lørdag aften for at sikre os, at der
ikke opstår "private fester", hvor der drikkes
medbragt alkohol på skolens område. Drikkevarer skal købes i baren i teltet på pladsen.
Vi tager forskud på festlighederne allerede
tirsdag d. 11/6 klokken 17.00, hvor teltet skal
rejses, havemøblerne skal op af kælderen og
rengøres og ishuset gøres klar. Vi har brug
alle de hænder, der kan samles – både store
og små. Vi kvitterer med en øl eller vand og
pizza. Vi håber også meget på jeres hjælp
søndag d. 16/6, hvor vi skal have det hele
pakket sammen igen. Her starter vi klokken
09.00 med morgenmad og er færdige efter et
par timer. På forhånd tak for hjælpen.
Vi glæder os til at jer alle til Sportsfest 2019.

Det trykte program omdeles et par ugen
inden Sportsfesten og her vil alle aktiviteter være nærmere beskrevet med nærmere
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Hjarup Kirke

Forny dit
medlemskab
nu og deltag
i lodtrækningen
om et gavekort
på 500 kr.

Fest for de frivillige
ved Hjarup Kirke
fredag d. 21. juni kl. 17-21
Vi vil gerne invitere alle, som har gjort en indsats ved kirken, stor som lille, til en grillfest
Med sjove indslag. Tag gerne din familie med.
Tilmelding: Send en sms til Jytte Schmidt
25139349 senest d. 14. juni.
Arrangør: Hjarup menighedsråd

KÆRE BUDSTIKLÆSER!
Der er med dette blad får du også 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.
For alle de, 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! Tidligere
vindere har fået gavekort fra Kolding Plantecenter, Boutique Mary, By Rasmussen og Berg &
Bove.

Indlevering af telegrammer
til konfirmander i
Hjarup Kirke d. 5. maj

Vi modtager Mobilepay nummer 75614 – HUSK
dit vejnavn og husnummer i kommentarfeltet
ved indbetaling! Du kan også indbetale i Sydbank 7040-1532364 eller Danske Bank 155160001995. Vælger du kontant betaling, kan det
ske i en kuvert, som lægges i postkassen hos
kasserer Bodil Høeg, Hjarupgårdsvej 5 i Hjarup.
For alle indbetalinger gælder det – HUSK tydelig
angivelse af indbetales adresse.

Spis med Gud fredag
d. 24. maj kl. 17 i Hjarup Kirke

Søndag d. 5. maj fra kl. 9.30-11.00 kan der
afleveres telegrammer til årets konfirmander.
De skal afleveres i Kirkeladen, hvor der vil stå
en repræsentant fra menighedsrådet til at tage
imod dem.
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Vi begynder med en halv times gudstjeneste i
børnehøjde. Emnet er Kristi himmelfart – om
afsked og gode minder.
Efter gudstjenesten er der aftensmad i Kirkeladen. Det koster 25 kr. pr. person.
Det er for hele familien.

UDSTILLING

For 100 år siden
frem til midt oktober, og der er åbent alle dage
14 -16 (dog er mandag og fredag undtaget)
Hvis man ikke er medlem af Historisk Forening
er entréen 30 kr.

...kalder Kongeaamuseet sin udstilling i år. Den
tager sit udgangspunkt i en næsten komplet
årgang af Kolding Avis fra året 1919. Dette år
foregik der også meget i Vamdrupområdet.
Byen fik indviet alderdomshjemmet ”Lindely”,
kirken renoveret og forsynet med et tårn. Der
var fortsat en grænse til Tyskland blot 5 km.
borte, og her kunne foretagsomme forretningsfolk gøre gode handler på grund af vareknapheden i Tyskland. Og smuglede man varerne over,
var fortjenesten endnu større. Men det var en
risikabel trafik, som kostede enkelte personer
livet. Alt dette fortælles der om i museets mødelokale.
I de øvrige udstillingsrum fortælles om legetøj,
skoleliv, gamle køkkenredskaber og oppe under
taget kan man se en udgave af Vamdrup omkring år 1900 samt se danske og tyske tog køre
på modelbanen.
Museet åbner lørdag d. 4. maj kl. 14, og denne
dag er der gratis adgang for alle. Sæsonen varer

Dette billede er fra slutningen af 1919. Der er
indsat nye kirkebænke og den gamle prædikestol er blevet ud-smykket.
Valdemarsdag – lørdag d. 15. juni
Kongeaamuseet fejrer flagets 800 års fødselsdag
i samarbejde med Danmarkssamfundets Koldingafdeling og Hjemmeværnet. Det bliver en
festlig dag med musik i gaden, faneoverrækkelser og udstilling af gamle faner fra foreninger
i Vamdrupområdet. Hvis du er medlem af en
forening, der har en fane, hører vi gerne fra dig.
Vi skulle gerne have mange faner i vores faneborg!
Festlighederne begynder kl. 13. Sæt x i kalenderen og mød op og vær med til at gøre det til en
festlig dag!
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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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God skraldedag i Hjarup
Af Bent Ole Poulsen, på vegne af Hjarup Landsbyforening
Skralde og affaldsindsamlingen i Hjarup.
Tak til alle jer, der brugte et par timer med
skralde og affaldsindsamlingen i Hjarup. Der var
rigtig mange fremmødte ca. 30 børn og voksne
– dejligt. Vi valgte at sende et par hold ud til
cykelstierne ved hovedvejen for også at forskønne grøftekanterne her.
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NÆSTE DEADLINE
FOR BUDSTIKKEN ER
20. JUNI 2019

selskabslokaler udlejes

Skanderup-HjarupGelballe – Budstikkens bog om vores
lokalhistorie

Hjarup
Mejeri
Af Budstikkens bestyrelse
Budstikken vil gerne sige Mange Tak til alle
læsere, medlemmer, skribenter, annoncører,
frivillige omdelere og samarbejdspartnere.

Bogen kan købes for 100 kr.
Gratis for medlemmer – kontakt en fra Budstikkens bestyrelse eller bestil på budstikkens
mail: budstikken2010@gmail.com

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
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F
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R

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

E

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

Vamdrup:

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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Kontingent Hjarup Sogns
Landsbyforening
Så er det blevet tid til at indbetale kontingent til
Hjarup Sogns Landsbyforening.
Det koster kun 150 kr. pr. husstand og 75 kr. for
pensionister at være medlem af landsbyforeningen.
Medlemsskabet er en vigtig indtægtskilde for
landsbyforeningen, der også driver Mejeriet
og afholder alle udgifter herfor.

Indbetaling kan ske
• på Landsbyforeningens konto i
Sydbank, reg: 7040 Konto: 4125141
eller
• mobilepay: 86582
eller
• i en kuvert i postkassen hos kasserer
Thomas Hill på Vænget 14 i Hjarup.

Dit medlemsskab af Landsbyforeningen giver dig
mulighed at deltage i alle arrangementer,
som landsbyforeningen arrangerer.
Er du medlem af Landsbyforeningen, får du
400 kr. i rabat på leje af mejeriet.

HUSK tydelig angivelse af navn og adresse.
Venlig hilsen
Hjarup Sogns Landsbyforening

Damefodbold i SHIF
er godt i gang igen
Før påske tog vi hul på forår/sommer sæsonen
med en skøn omgang træning.
Vi forsætter træningen hver torsdag kl. 19 på
banerne bag skolen.

Der bliver ingen turneringskampe i denne omgang men en hel masse sjov træning.
Kom frisk hvis du har lyst til at spille fodbold
samtidig med at have det sjovt. Der er plads til
alle uanset niveau.
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Er det nu du skal
prøve unicykling?
VI TRÆNER:
• Lørdag den 11. maj
(denne dag kun fra
kl. 11.00-12-00)
• Lørdag den 25. maj
kl. 10.00-12.00
• Lørdag den 8. juni
kl. 10.00 - 12.00.

Så er foråret godt i gang, og for unicykling
betyder det, at vores opvisning til gymnastikopvisningen er godt overstået. Det er blevet trænet
hårdt gennem vinteren. Vores tema var ”skønheden og udyret” og med 15 minutter på cyklerne
kræver det, at koncentrationen er på sit højeste.
Vi trænere er stolte af jer. I tager udfordringen
op og løste det så flot til opvisningen. Bravo.
Hen over foråret skal vi ud og bruge vores
unicykler udendørs. VI skal have trænet op til
sportsfestens motionsløb, og så skal drengene ud
og hoppe. Så lørdag formiddag er det muligt at I
møder unicyklister i området.
Har du lyst til en prøvetræning, så er det nu.
Vi har god plads i gymnastiksalen, når også
udeområderne tages i brug. Så alle fra 10 år og
opefter er velkomne. Skulle man kun være 8 år,
så tager i bare mor eller far med, så er I også
velkomne. Har I spørgsmå,l er I velkomne til at
ringe til os på tlf.nr. 20 83 25 42
Håber vi ses
Hilsen fra Unicykel trænerne
Lisbeth, Lars Erik og Lene
11

o

vek
a
g
d

Vin

NY LEDER I
DAGINSTITUTIONEN
TREKLØVEREN

MODETØJ
TIL ALLE
KVINDER

Daginstitutionen har fået ny leder. Pr.
1. marts 2019 er Lone Tolder Skovmand,
tidligere Souschef i Trekløveren, blevet
ansat som leder. Lone glæder sig til de nye
udfordringer og til at se endnu flere børn
og forældre fra lokalområdet i Trekløveren. Vi har pladser fri til både vuggestuebørn og børnehavebørn lige nu, så skulle I
overveje en institutionsplads i Trekløveren
så kontakt os endelig.

STR. 34 - 56

Påskeharen kom forbi
I Daginstitutionen Trekløveren var vi så heldige,
at vi 9. april fik besøg af påskeharen.
Vi havde brugt formiddagen på at gøre klar til
vores årlige påskefrokost i børnehaven. Vi dækkede hyggeligt påskebord med påskeservietter
og påskepynt og tilberedte ”Det store kolde
bord”, hvor børnene selv kan vælge, hvad de vil
have på deres rugbrød.

Torvet 8 · 6580 Vamdrup

✆ 2872 3822 ✉ info@berg-bove.dk

BERGogBove

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 påskeharen. 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 legepladsen
– det var fine chokoladepåskeharer. Vi samledes
igen og spiste dem sammen, inden påskefrokosten gik i gang.
Påskeharen var også omme og vinke til vuggestuebørnene gennem deres vinduer, og den
havde blåbær med, som de fik ind gennem
vinduet.
LUND&MUS GRAFISK DESIGN APS

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?

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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En lille hilsen
fra SHIF Gymnastikudvalg
glidende overgange, der betød, at flere hold og
gymnaster var på gulvet samme tid. Det nye tiltag blev første gang vist frem til opvisningen på
Ågård Efterskole – en opvisning som gjorde både
instruktører og gymnaster helt høje. En oplevelse som børn og instruktører gerne vil genopleve
til næste år.

Af Mette Hougesen
Inden påske afholdt SHIF Gymnastikudvalg evalueringsaften med instruktører og hjælpeinstruktører, som afrunding på en god sæson. Udover
at have en hyggelig aften, var der konstruktive
samtaler om den endte sæson, næste sæson,
men ikke mindst den positive udvikling Gymnastikafdelingen har oplevet de seneste år.
Trods det faktum, at SHIF blot er en lille lokalforening, har vi været heldige at have et stærkt
team, med topmotiverede instruktører, der hver
uge har brugt tid i gymnastiksalen på at træne
og udvikle vores skønne gymnaster. Den generelle tilbagemelding fra instruktørerne var, at de
har haft en skøn sæson med flot deltagelse fra
mange glade børn, der har givet den en skalle
til træningen. Gymnasterne har rykket nogle
grænser for, hvad de kunne og turde, hvilket vi
har kunnet opleve til opvisningerne.
Som noget nyt denne sæson, havde Springkids,
Rytmepiger og Rytmegirls en fællesserie, og flere

Det er ingen hemmelighed, at vi igen i år har
oplevet en flot opbakning lokalt, fra forældre,
håndværkere, ”bagere” og flyttemænd. Vi
er meget taknemmelige for dette, og krydser
fingre for, at denne opbakning vil fortsætte, således vi kan fastholde vores motiverede instruktører og ikke mindst sige på gensyn til de dejlige
gymnaster.
Gymnastikudvalget siger tak for endnu en skøn
sæson, og på gensyn til opstart i Uge 37.
Programmet for sæson 2019-2020 vil komme
med i næste udgave af Budstikken.
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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.

VAMDRUP SPECIALOPTIK
Telefon 7558 1086 – Telefax 7558 1543

Der blev i
februar afholdt
generalforsamling hos KFUM
Spejderne i
Hjarup
Gruppebestyrelsen har nu følgende medlemmer:
• Lone Nygård Madsen, formand
• Regitta Vang Møller, sekretær
• Jane Friis Christiansen, kasserer
• Stig Nygård Madsen
• Rikke Junker Svendsen
• Rasmus Meck-Sørensen
• Ida Risberg Petersen
• Benny Lydersen
• Frederik Frank-Jessen
• Nina Frank-Jessen
Bestyrelse for Hjarup Spejdercenter:
• Mathilde Frank-Jessen
• Olav Kjeldsen
• Knud Anker Pedersen
• Niels Friis
• Erik Sørensen
• Claus Filsø
Årets sommerlejr holdes ved Kærnehuset i
Øster Gesten skov i uge 28.
Vil du gerne være med i spejderarbejdet,
så kontakt Lone Nygård tlf. 29875657
14
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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
22
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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: 20. juni, 22. august
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
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Båd- & Maskintransport · Montagearbejde
24 og 40 t/m kraner med spil og fly-jib
Fældehoved- Træfældning
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DESIGNPROJEKTERING
DOKUMENTATION
BELYSNING

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

Din lokale elektriker i Skanderup

Ivan Klysner Baltsersen

autoriseret el-installatør

INSTALLATION +45 4097 3888
designelektrikeren@gmail.com
ENERGIRÅDGIVNING
IDÉ - DESIGN
PROJEKTERING AF LYS
16

By Rasmussen
17

tlf. 2040 1668, by-rasmussen.dk

SIMON PETERS KIRKE
D. 18. MAJ 2019
• Jeppe Adolph Jensen
• Mikkel Thomsen

BRÆNDKJÆR KIRKEN
D. 19. MAJ 2019
• Jeppe Sundahl Kjær Christensen

Til bryllupper, børnefamilier, mødregrupper eller lignende
kører jeg gerne ud, når der skal styles/klippes/farves hår
eller lægges make-up. Ring for tidsbestilling

SKANDERUP KIRKE
D. 5. MAJ 2019
• Noah Hauschildt

KOLDING VALGMENIGHED
D. 4. MAJ 2019
• Mathias Huss Malmvig

Malene Rasmussen
Ejersmindevej 5, Skanderup 6640 Lunderskov

SKANDERUP KIRKE
D. 28. APRIL 2019
• Jakob Krongaard

Hair & Make-up
Nyeste hårtrends

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
• Thea Rønning Stapel

Baggrund som teknikker ved Sassoon Professionel • Håndværkstradition

Af Kirsten Rungholm
Budstikken har modtaget følgende oplysninger om konfirmationer i 2019:

Individualitet • Professionel rådgivning • Helhedsbetragtning af dit personlige look

Konfirmation 2019

Uge 21

Hold dig opdateret
med Budstikken
Uge 18
Mandag

d. 29.04.

Kl. 17.00 Løb fra Mejeriet med
Hjarup Runners

Tirsdag

d. 30.04.

Onsdag

d. 01.05.

Torsdag

d. 02.05.

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

Fredag

d. 03.05.

Kl. 16.00 Farveladen i Hjarup Kirkelade

Lørdag

d. 04.05.

Konfirmation i Kolding Valgmenighed

Søndag

d. 05.05.

Konfirmation i Hjarup Kirke
Konfirmation i Skanderup Kirke

Uge 19
Mandag

d. 06.05.

Tirsdag

d. 07.05.

Onsdag

d. 08.05.

Torsdag

Kl. 17.00 Løb fra Mejeriet med
Hjarup Runners

Mandag

d. 20.05.

Tirsdag

d. 21.05.

Onsdag

d. 22.05.

Torsdag

d. 23.05.

Fredag

d. 24.05.

Lørdag

d. 25.05.

Søndag

d. 26.05.

Mandag

d. 27.05.

Tirsdag

d. 28.05.

Onsdag

d. 29.05.

Torsdag

d. 30.05.

Fredag

d. 31.05.

Lørdag

d. 01.06.

Søndag

d. 02.06.

d. 09.05.

Tirsdag

d. 04.06.

Fredag

d. 10.05.

Onsdag

d. 05.06.

Lørdag

d. 11.05.

Søndag

d. 12.05.

Torsdag

d. 06.06.

Fredag

d. 07.06.

Lørdag

d. 08.06.

Søndag

d. 09.06.

Mandag

d. 13.05.

Kl. 17.00 Løb fra Mejeriet med
Hjarup Runners
kl. 19.00 Generalforsamling i
Budstikken
Kl. 9.00 – 11.30 Onsdagsklubben i
Kirkeladen i Hjarup

Tirsdag

d. 14.05.

Onsdag

d. 15.05.

Torsdag

d. 16.05.

Fredag

d. 17.05.

Store bededag

Lørdag

d. 18.05.

Søndag

d. 19.05.

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

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

Loppemarked på Hjarup Mejeri

Uge 24
Mandag

d. 10.06.

Tirsdag

d. 11.06.

Onsdag

d. 12.06.

Konfirmation i Simon Peters Kirke

Torsdag

d. 13.06.

Kl. 9.00 – 11.30 Onsdagsklubben i
Kirkeladen i Hjarup
Sportsfest i SHIF

Konfirmation i Brændkærkirken

Fredag

d. 14.06.

Sportsfest i SHIF

Lørdag

d. 15.06.

Sportsfest i SHIF

Søndag

d. 16.06.

Sportsfest i SHIF

Mandag

d. 17.06.

Kl. 17.00 Løb fra Mejeriet med
Hjarup Runners

Tirsdag

d. 18.06.

Onsdag

d. 19.06.

Torsdag

d. 20.06.

Fredag

d. 21.06.

Lørdag

d. 22.06.

Søndag

d. 23.06.

Sct. Hans på Hjarup Mejeri

Mandag

d. 24.06.

Kl. 17.00 Løb fra Mejeriet med
Hjarup Runners

Tirsdag

d. 25.06.

Onsdag

d. 26.06.

Torsdag

d. 27.06.

Fredag

d. 28.06.

Lørdag

d. 29.06.

Søndag

d. 30.06.
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Kl. 16.00 Farveladen i Hjarup Kirkelade
Kl. 17.00 Spis med Gud i Hjarup Kirke

Uge 23
d. 03.06.

Uge 20

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

Uge 22

Mandag

Kl. 9.00 – 11.30 Onsdagsklubben i
Kirkeladen i Hjarup

Kl. 17.00 Løb fra Mejeriet med
Hjarup Runners
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det er
helt vildt og
Ja, det lyder
tigt!!”
en det er rig
det også – m

Kl. 17.00 Løb fra Mejeriet med
Hjarup Runners

Uge 24

Kl. 9.00 – 11.30 Onsdagsklubben i
Kirkeladen i Hjarup
Kl. 17 Frivilligfest i Hjarup Kirke

Uge 25

Kl. 9.00 – 11.30 Onsdagsklubben i
Kirkeladen i Hjarup

Sommerferie skolebørn

Sognegrænse-tur
Kend historien bag det sted, du bor
Turen starter ved det gamle rensningsanlæg på
Fløjbjergvej og slutter ved ”Søslette”. Herfra sørger Hans Kjeld for transport tilbage til bilerne.

Vi mennesker finder et dejligt sted at slå os ned –
dejligt hus, dejlige omgivelser, passende afstand
til arbejde, osv. – men kender vi baggrunden for
stedets historie? – Næppe ret meget!

Vi håber, at mange vil afse en aften til denne tur
og få mere viden om området, du bor i.

Det vil vi i stiudvalget gøre en indsats for. – Sidste år gjaldt det området omkring Mejeriet, i år
vil vi præsentere et stykke Hjarup i grænseområdet mod Ødis.

Arrangører af turen er Stiudvalget under Hjarup
Landsbyforening og Danmarks naturfredningsforening.

Den 9. august kl. 19.00 går turen igennem det
gamle grænsesområde, forbi ”Grænse-minde”,
hvor ejeren Peter Jensen vil fortælle om, hvad
der er sket gennem tiderne. Herfra går turen forbi det sted, hvor netop grænsen mellem Hjarup,
Ødis og Vamdrup gik. Her bliver vi lidt klogere
på, hvad det er for en kæmpe,græsbevokset
jordhøj, der ligger der! Hvad gemmer den – hvad
er historien bag? – Det hører vi nærmere om.

Nærmere annoncering af turen i næste nummer
af ”Budstikken”
Gerda Petersen

Herfra følger vi den gamle sognegrænse til ”Søslette”, hvor der er tændt bål, og her slutter vi
med hygge og pandekager bagt over bålet.

NYT FRA HJARUP VÅDOMRÅDE
Den megen regn i vinter har givet navnet ”vådområde” sin berettigelse.

Har man ikke været på Sporet, er her gode muligheder for en søndags- eller aftentur. – Der er
altid noget nyt at opdage, hvis man har ørerne
og øjnene åbne!

Vi har fra ”Spor i Landskabet ” (under landbrug
og fødevarer) fået bevilget nye oplysningstavler,
som giver gode beskrivelser af, hvad man kan se
på turen rundt gennem Vådområdet, der er et af
de smukkeste steder i Hjarup.

NB: Læs mere om Sporet ved Hjarup Vådområde
i Hjarup.dk
På udvalgets vegne Gerda Petersen
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Loppemarked
i Hjarup

Skanderup samler
sammen
Traditionen tro blev der afholdt Skraldedag
i Skanderup d. 7/4, hvor vi havde bestilt det
skønneste solskinsvejr til at få ryddet op i vores
dejlige by. Vi var ca. 25 voksne og børn på
holdet i år.
Der bliver “tabt” en del skrald på de store veje
gennem og rundt om byen, men i “midtbyen”
var det heldigvis begrænsede mængder.
Vi fik kåret årets Skraldetrolde – tillykke til:
Emma Madsen og Sigrid Bøge Sundahl Andersen og Magnus Sundahl, Cathrine Hjort og Emil
Husfeldt.
Legepladsens flagstang har tidligere på året
måttet lægge sig i stormen, men der blev også
tid til at støbe en ny fod, så den atter kan blive
rejst.
Vi havde nogle hyggelige timer, der blev afsluttet med kaffe, saftevand og kage, hyggelig
snak og leg på legepladsen.
På vegne af Landsbyforeningen: Tak for kagen,
der blev sponsoreret af Skovs Bageri, og tak for
indsatsen til alle de fremmødte.

Af Bent Ole Poulsen
Tilmelding til kræmmer og loppemarked i Hjarup lørdag d. 8 juni 9.30 til
14.00 er nu åben.
Standen er 3x3 meter og koster for
40,- kr.
Du står selv for borde, pavillon osv.
Det er Hjarup Landsbyforening, som
arrangerer og afholder markedet i år.
Markedet bliver afholdt i mejerihaven
på mejeriet i Hjarup.
Tilmelding foregår kun på mail:
Loppemarked-hjarup@hotmail.com

Nye grunde på
vej i Skanderup
Af Birgitte Kragh
Det summer og brummer af udvikling i
Skanderup.
Det vi har hørt og set for nogle uger
siden, er de arkæologiske forundersøgelser, som er starten på klargøringen af nye grunde til salg på Ejersmindevej i efteråret 2019.
Vi er mange, som allerede glæder os
til at byde nye familier velkommen til
Skanderup.

