Lokalblad
for
Skanderup
Hjarup
Gelballe

S TIK K EN
NR. 204/3 31. ÅRGANG JUNI 2019

• Tak for endnu en fantastisk Sportsfest
• Hilsen fra efterskolen: God sommerferie!
• Budstikkens nye bestyrelse – og TAK fra Kisser

Friluftsbad på
vej i Hjarup?

Gamle
foreningsfaner
I forbindelse med markeringen af Dannebrogs 800 års fødselsdag d. 15. juni
har Kongeaamuseet gennemgået alle
sine gamle faner. De kan ses i den gamle
FAKTA-bygning i Vamdrup hver dag kl.
14-16 frem til og med lørdag d. 22. juni.
Vi har ikke en eneste foreningsfane
fra Hjarup. Hvis nogen er vidende om
gamle faner fra Hjarupområdet, som
er gemt væk på lofter o.lign, hører vi
gerne fra jer.
M.v.h.
Kirsten Wehmüller

Af Kirsten Rungholm
Der kom som bekendt i marts måned en helt
masse regn. Og det gamle rensningsanlæg,
der ligger tæt på sporet ved vådområdet,
lignede i den periode et godt fyldt svømmebassin. Gad vide om det kan laves om til
et friluftsbad i sommermånederne? Ideen er
hermed givet videre, hvis nogen har mod og
lyst til det!

Vinder af
lodtrækning
Budstikken havde igen i år udskrevet en
lodtrækning mellem alle de husstande, der
havde fornyet deres medlemskab af Budstikken inden 1. juni. Præmien er et gavekort
på 500 kr. til en af Budstikkens annoncører.
Dette års vindere er Else Marie og Ole Hedegaard Hansen på Hjarup Byvej 29. Elsemarie
og Ole har valgt et gavekort fra Kolding
Plantecenter. Stort til lykke.
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SOGNEGRÆNSETUR
FREDAG DEN 9. AUG KL 19.00
Med start fra det gamle rensningsanlæg ved
Fløjbjergvej (skilt:”Natursti”), går vi turen, som
omtalt i sidste nummer af Budstikken, igennem
det gamle grænse-område mod Ødis. Et område,
der gemmer på en del af Hjarups historie.
Navnet på gården ”Grænseminde” kan vække
nysgerrigheden. Hvoraf navnet? Hvor gammel?
Hvor går grænsen? Osv. Det vil gårdens ejer Peter Jensen gøre os klogere på.
Herfra går turen til det sted, hvor de tre sogne
Hjarup, Ødis og Vamdrup mødtes i tidligere
tider. På dette sted er der også spændende ting
at berette!

Vi følger en del af sognegrænsen til ”Søslette”,
hvor den medbragte kaffe eller andet nydes i
forhåbentlig lunt vejr.
Turledere: Laue Lund telf. 25369292 og Hans
Kjeld telf. 61775455, der som altid har nyt at
berette om naturen netop nu.
Alle er meget velkomne. Husk at tage travesko
på og nyd en sommeraften midt i den skønne
natur.
Arrangører: Stiudvalget under Hjarup Landsbyforening og Danmarks Naturfredningsforening.

Gerda Petersen
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Guldbryllup

Vandpytter
i juni

INGE OG HANS VERNER FRIIS
Hjarupgårdsvej 4b, Hjarup

kan d. 5. juli 2019 fejre guldbryllup
Der er morgensang kl. 8.30

Kalenderen siger sommer, og vi forventer sol og
varme. Til trods er vi blevet mødt af en del regn.
Men ikke alt er så slemt, at det ikke er godt for
noget. Og som man siger, der findes ikke dårligt
vejr – blot du finder den rette påklædning.

♥

Og det var, hvad vi valgte at gøre en dejlig
junidag. På med regntøjet og støvlerne og ud
til oplevelser i en af Hjarups største vandpytter.
Sikken et pool-party vi fik holdt. Der blev løbet
og hoppet. Der blev kastet sten i vandet, så det
sagde plask. Der blev samlet vand i hænderne
og sågar var der også et par stykker, som tog en
dukkert.
Det var sjov og hygge for alle – store som små.
Og sikke noget vådt regntøj, våde strømper og
bukser vi havde med hjem. Men hvad betyder
det, når bare vi har haft en fest i de private
pasningsordninger hos Liselottes Børnehus og
hos Dorte.
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Nu kommer
Hr. Hattenheimer
på eventyrlig rejse
Historien og en børnebog, som kom
til live efter mange år i skuffen.
Af Tina Østergaard Filsø, Gelballevej 73,
6640 Lunderskov
Selve processen med at ansøge hos forlag, tager
meget lang tid – flere måneder hos hvert forlag,
kan den ligge, og det hjælper jo ikke, at man er
helt ukendt. Målgruppen er fra 9-12 år,
men som oplæsningsbog kan den sagtens læses
op for yngre børn.

Bogen er blevet testet i min datters klasse på
Skanderup Hjarup Forbundsskole, hvor underviserne Peter og Hanne har læst op af den i
spisepausen for 3 klasse, hvor min datter Agnethe går.
Hr. Hattenheimer kom til verden en regnvejrsdag
for rigtig mange år siden, og lige pludselig var
han der på papiret og kiggede på mig og indbød
til eventyr.
Hr. Hattenheimer smiler venligt til en, mens han
har gang i opfindelser af alle mulige og umulige
tingester.
En dag får han lavet den store hatteballon, og
han rejser på eventyr sammen med sin gode ven,
den frække måge Rufus. De møder en mystisk
vismand og en venlig heks.
Heksens lillebror er blevet forvandlet til en trold
og skal reddes inden 30 dage ellers bliver han
trold for evigt. Men kan man stole på venlige
hekse og hvorfor har de brug for et drageæg?

Efter ca. 25 år i skuffen udkom Hr. Hattenheimers eventyrlige rejse endelig fredag d. 07.06.
Det er en vild følelse at se på forskellige bogsider på nettet, at der er den og jeg står som
forfatter og ophavskvinde til den.
Jeg tror det handler op aldrig at give op og virkelig have meget tålmodighed og tro på at det
lykkes til sidst.
Når man har travlt med fuldtidsarbejde og familie, så kan det jo være svært at få tiden til det,
så ferier og weekender blev brugt i fantasiens
verden med trolde, hekse og drager.
I begyndelsen tegnede jeg kun med farveblyant
og pastelkridt, men nu scanner jeg tegninger
ind og fortsætter i Photoshop på min Wacom,
en slags tegnecomputer, hvor jeg tegner direkte
med en pen på skærmen.
Jeg blev uddannet fra Designskolen i 1992, linien
for Tegning & Grafik og Instituttet for Industriel
Design. Er også medlem af Foreningen Tegnerne
og det er dejligt at få sparring af andre tegnere.
Jeg har arbejdet som designunderviser på Multimedieuddannelsen på IBA i Kolding de sidste 8-9
år, men pga. nedskæringer indenfor uddannelsessektoren er jeg der ikke mere.
Nu er det spændende at se, hvordan det går
med Hr. Hats eventyr i den virkelige verden, om
hatteballonen kan svæve.

Hr. Hat er han forkortet til, da det er nemmere
at sige for børn end hele hans lange navn
Alexander Maximillian von Hattenheimer.
Hver gang jeg skulle slappe af, hev jeg projektet
op af skuffen og Hr. Hat har tålmodigt ventet i
alle disse år, mens nye tiltag og ideer kom til hen
ad vejen.
Børnebogen har taget extra lang tid, fordi jeg,
som illustrator har opfundet universet og historien, uden at være rigtig forfatter.
Heldigvis har jeg fået rigtig god hjælp både fra
forskellige skrivekyndige og det var slet ikke
gået uden det fantastiske forlag DreamLitt.
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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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Sommermøde i
Valmenighedskirken
gør os godt! De fortæller os ind i den store
historie og lægger os den i mund og hjerte.
Derfor skal det denne sommersøndag handle om
salmer, gamle som nye, måske mest Grundtvigs,
og hvad de gør ved os.

Af Axel Jessen
Sommermøde søndag d. 11. august kl. 14 med
provst i Kolding provsti, Grete Wiig Poulsen.
Vi begynder med gudstjeneste, hvor Grete Wiig
Poulsen prædiker. Derefter bliver vi i kirken, hvor
vi drikker kaffe inden provsten tager over med
sit foredrag over emnet:

S AL M E S A N G
Grete Wiig Poulsen anfører som uddybende
kommentar: Den10. august 1569 blev den første
fælles danske salmebog udgivet. 450 år senere
synger vi stadig salmer, der var med dengang. Vi
synger og det skal vi blive ved med, for salmer
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NÆSTE DEADLINE
FOR BUDSTIKKEN ER
22. AUGUST 2019

selskabslokaler udlejes

Efterårsfesten

Hjarup

Årets måske sjoveste fest d. 5. okt. kl.
18.00. Det koster kun 250,- pr. person.
Billetterne kan købes nu og kan jo også
gives som gave.
Book allerede nu en evt. barnepige og
ta' din veninde, nabo, søster, far, ven,
bror eller mor under armen og deltag i
efterårsfesten i Skanderup.

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.

Liveband: Kolding bandet MaryKicks
Vi ses!

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

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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Tak for endnu en
fantastisk Sportsfest
Fra d. 13. - 16. juni afholdt vi årets Sportsfest
– en årligt tilbagevendende begivenhed, som
samler lokalområdet til fællesskab og aktiviteter
for hele familien.

Vi blev skånet for de ellers varslede mængder
vand og i stedet tilsmilet af både sol og stor
opbakning til alle vores aktiviteter. Stor tak til
alle jer, der på den ene eller anden måde deltog
i Sportsfesten 2019. Og en opfordring til jer, der
ikke var forbi, til at gøre det i 2020. Det bliver d.
4. - 7. juni! Sportsfestudvalget modtager meget
gerne feedback på dette års og gode ideer til
næste års program – og så har vi altid brug for
tilbud om hjælp til stort som småt i forhold til
planlægning og afholdelse af Sportsfesten.

For tredje gang afholdt vi Sydbank Cup lørdag
eftermiddag – Sportsfestens store juniorfodboldstævne med deltagelse af mere end 400 børn!
Lørdag havde vi også motionsløb, pilgrimsvandring, gymnastikaktiviteter og uni-cykling. På
programmet havde vi torsdag og fredag banko,
tremandsfodbold for de mindste, børnerundbold, seniorfodboldstævne og selvfølgelig den
store Sportsfestaften med spisning, børnedisko
og livemusik.

Fakta: Til Sportsfesten 2019 blev der solgt 270
sandwich, 625 franske hotdogs og 1.375 fadøl
På vegne af Sportsfestudvalget
Christian Aagaard Christensen
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Skolebestyrelsens
årsberetning
omkringliggende samfund, har været centralt. Et
udbytterigt samarbejde, som vi ønsker at bevare
i årene frem.
Den 5. oktober blev personalet fejret til Personalets dag. En dag, hvor skolebestyrelsen sætter
Forbundsskolens engagerede personale i centrum og husker hinanden på, at de små ekstra
indsatser i hverdagen, præcis er dem, der hver
eneste dag gør en ualmindelig stor forskel for
hver enkelt af Forbundsskolens elever og personaler. At vores fagligt stærke personale med
smil, omsorg og faglig kunnen hver eneste dag
imødekommer den enkelte elevs behov for udvikling både fagligt og socialt.
En af årets helt særlige og traditionsrige begivenheder er Adventsfesten i december. En aften
fyldt med forventning og spænding, der bidrager til sammenhold imellem børn og voksne, og
hvor eleverne hvert år imponerer med sang og
skuespil.
I skolebestyrelsen har vi i dette skoleår haft en
spændende faggennemgang af faget madkundskab, der tilbydes i 6. klasse og i 4.S, af Charlotte
Gormsen. Vi har haft en drøftelse med Connie
Frejvald Nielsen omkring SFO’ens målrettede
lærings- og trivselsindsatser og frugtordningens
udvikling. Vi har desuden fået en præsentation
af indsatsområdet ”Kroppen som kognitiv ressource” af konsulent Martin Gertz; et indsatsområde, der forløber på tværs af alle skolens fag og
klasser, og som har til formål at øge elevernes
parathed til læring. Et spændende indsatsområde, som også var i fokus på skolebestyrelsens
forældrearrangement i februar måned, hvor de
fremmødte forældre og personaler fik afprøvet
kroppens ressourcer og samtidig fik inspiration
til at arbejde med kroppens ressourcer i den daglige leg med børnene i hjemmet.
Forbundsskolens deltagelse i nationale trivselsundersøgelser og test viser, at eleverne på
Forbundsskolen generelt trives socialt og har et
højt fagligt niveau – også i klasser med 31 elever

Skoleåret 2018/2019 på Skanderup-Hjarup Forbundsskole
De lune lyse sommerdage har omfavnet os alle.
Skoledagen summer af liv og af aktiviteter, der
positivt udfordrer elevernes kognitive ressourcer
og samtidig bidrager til dannelsen af fællesskaber. Skoleåret 2018/2019 nærmer sig sin afslutning, og sommerens ferieoplevelser i familiens
nærhed venter forude.
Ved skoleårets start bød skolebestyrelsen velkommen til to nye elevrådsrepræsentanter og en
ny forældrerepræsentant. At være nyt medlem
i en skolebestyrelse med mange samarbejdsrelationer både internt og eksternt kan opleves som
omfattende og drøftelsen af, hvordan vi bedst
kan hjælpe nye skolebestyrelsesmedlemmer ind
i skolebestyrelsens ansvarsområder har derfor
været i fokus.
Skolebestyrelsen bød i august skolens nye kontaktperson i Børne- og Uddannelsesudvalget,
Jakob Ville, velkommen med en rundvisning
på skolen og til en drøftelse af budgetudvidelsesforslag og ønsker til forbedringer af skolens
eksisterende bygninger. Desværre har kommunale besparelser på skoleområdet betydet, at
ønskerne endnu ikke har været mulige at imødekomme.
Skolebestyrelsen har kontinuerligt og systematisk arbejdet med skolens principper og budgetter, deltaget i brugernævnsmøder med de øvrige
skolebestyrelser i Kolding Kommune og deltaget
i fælles kursus med fokus på skolebestyrelsernes
ansvarsområder.
Samarbejdet med Kongsbjergskolens skolebestyrelse har i år udmøntet sig i flere fælles aktiviteter, der bidrager til et øget kendskab til hinanden skolerne og eleverne imellem; herunder
fælles motionsdag, åbent hus, overskolingsdag
og gensidige besøg på de to skoler. Drøftelsen
af, hvordan vi bedst formidler elevernes og
skolernes meget positive resultater, samt skoledagenes udviklings- og læringsoplevelser, til det
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udviser eleverne trivsel og et højt fagligt niveau.
Engagerede, motiverede og læringsivrige elever
kombineret med en ledelse og et personale, der
brænder for deres fag og for elevernes positive
udvikling, bidrager til, at eleverne hver dag mødes med nærhed og udfordringer, der øger den
enkeltes trivsel og faglige kunnen.
Tak til ledelsen, personalet, forældre, elever og
bedsteforældre for opbakningen til Forbundsskolen og til hinanden, for smilene og for jeres
optimisme, gåpåmod og imødekommenhed i
skoleåret, der er gået. Jeg ønsker jer alle en rigtig dejlig sommer.
På skolebestyrelsens vegne
Chalotte Fagan
Skolebestyrelsesformand

MODETØJ
TIL ALLE
KVINDER
STR. 34 - 56

Skanderup-HjarupGelballe – Budstikkens bog om
vores lokalhistorie

Torvet 8 · 6580 Vamdrup

✆ 2872 3822 ✉ info@berg-bove.dk

BERGogBove

BOGEN KAN KØBES FOR 100 KR.
Gratis for medlemmer – kontakt en fra Budstikkens bestyrelse eller bestil på budstikkens
mail: budstikken2010@gmail.com

LUND&MUS GRAFISK DESIGN APS
W W W. L U N D - M U S . D K · M O B I L 2 4 2 5 2 2 6 6
HJARUPGÅRDSVEJ 4 · DK-6580 VAMDRUP
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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

HAR DU

SIKRET
DIT HUS OG HJEM MOD

TYVERI
Mit navn er Peter Kjær og jeg bor i
Skanderup, så jeg kender til vores lokalområde. Og så ved jeg alt inden for moderne
sikring mod tyveri og andre skader i
virksomheder og private hjem.
Kontakt mig for en uforpligtende snak
om løsninger, der passer til dit hjem.

’Når du ikke kan være der selv’

WWW.V E R R E AUX. DK · MOBI L 5 0 5 0 55 06
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post@ab-electric.dk

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

n184_Februar2016_02.indd 22

06/03/16 16.55

KOLOFON
Bestyrelsen:
Formand: Bodil Høeg, Hjarupgårdsvej 5, 6580 Vamdrup,
tlf: 6074 4550
Kasserer: Berit Helth, Svinget 9, tlf. 5189 0634
Medlemmer: R
 uth Lassen Jessen, Kastanie Allé 47,
tlf. 4076 4682
Helle Nygaard-Lund, Hjarupgårdsvej 4,
tlf. 2425 2266
Dorthe Adolf, Fløjbjergvej 31, tlf. 4017 7064
Har du ikke fået Budstikken? Ring straks til Bodil Høeg på
tlf. 6074 4550 (eller en anden i bestyrelsen), så det kan blive
bragt i orden hurtigst muligt. Bladet kan også læses på
hjarup.dk
Indsendelse af materiale: 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.
Annonce i Budstikken: Vil du tegne en annonce i bladet?
Så send os en mail på budstikken2010@gmail.com.
Vi siger mange tak for støtten.
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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.
Eller i en kuvert i postkassen hos kassereren

Oplag: Ca. 630 stk.
Opsætning: L und&Mus Grafisk Design,
Mobil 2425 2266
Trykkeri: InPrint, Kolding
Deadlines i 2019: 22. august
Generalforsamling: M
 aj 2020

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

Kære alle i Hjarup
og Omegn!

DESIGNPROJEKTERING
DOKUMENTATION
BELYSNING

Da jeg flytter, vil jeg hermed sige stor tak til jer alle, store
som små, for al støtte, hjælp og omsorg; -specielt efter
jeg blev alene. Også stor tak for, at I har trukket mig
med ind i fællesskabet ved mange forskellige lejligheder.
Jeg har følt mig som en stor del af det sociale, daglige
liv her i Hjarup. Jeg har været meget glad for at bo her i
landsbyen. Og det er jer indbyggere, der har medvirket til
dette.
Af hjertet tak fra Maria Nielsen.

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
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Høstgudstjeneste
i Hjarup
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Af Maria König

Hyldeblomst
saft
DU KAN NÅ DET ENDNU

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

• 20-30 hyldeblomstskærme
• 2 økologiske citroner
• 2 spsk. citronsyre
• 650 g. sukker (evt. rørsukker)
• 1 l vand
Sådan laver du hyldeblomstsaft
1. Skyl og rens skærmene, og put
dem i en stor gryde el.lign. beholder med låg.
2. Skyl citronerne, og skær dem i
skiver. Læg citronerne i gryden.
3. Bland citronsyren med sukkeret, og
opløs blandingen i kogende vand.
Hæld sukkerlagen over skærmene,
læg låg på gryden, og lad saften
trække i køleskabet i 4 dage.
4. Si saften, og hæld den på rengjorte
flasker.
NB. Da denne hyldeblomstsaft ikke er
tilasat konserveringsmiddel, holder
den sig bedst på køl – holdbarhed i
køleskab er ca. et par måneder. Men
hold godt øje med, om saften begynder at gære.
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Hair & Make-up
Nyeste hårtrends

(ca. 1,5 l)

By Rasmussen

Søndag d. 15. september kl. 10.30 er der
udendørs høstgudstjeneste hos spejderne,
Østergårdsvej 10 i Hjarup.
Medbring gerne frugt og grøntsager fra haven:
De bæres ind i begyndelsen af gudstjenesten
og sælges efterfølgende. Pengene går til kirkens indsamlingsprojekt. Efter gudstjenesten er
der frokost, som koster 20 kroner pr. person.

tlf. 2040 1668, by-rasmussen.dk
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Malene Rasmussen
Ejersmindevej 5, Skanderup 6640 Lunderskov
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Baggrund som teknikker ved Sassoon Professionel • Håndværkstradition
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SHIF Gymnastik har
brug for din hjælp!!!
Vi mangler instruktører
på følgende hold den
kommende sæson;
Voksne søges til
;
n
o Forældre/ barn (2‐3 år)

Individualitet • Professionel rådgivning • Helhedsbetragtning af dit personlige look
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Hold dig opdateret
med Budstikken

Medhjælp
søges

Uge 26

til smågriseproduktion
PÅ GRÆNSEMINDE
Bedriften består af 250 årssøer med produktion af
30-kgs-grise.
Erfaring i pasning vil være godt, men ikke en
nødvendighed, bare du har lysten og er grundig
og omhyggelig af natur.
Vi bliver et lille team på tre mand, m/k, så derfor
er flexibilitet i forhold til arbejdstid vigtig – gælder selvfølgelig begge veje.
• Ca. 25 timer pr. uge
• Opstart: September/Oktober
• Er du interesseret og gerne vil høre mere,
så ring til mig:
Peter B. Jensen,
'Grænseminde', Fløjbjergvej 31, 6580 Vamdrup
Mobil på 2042 7016.

Mandag

d. 24.06.

Tirsdag

d. 25.06.

Onsdag

d. 26.06.

Torsdag

d. 27.06.

Fredag

d. 28.06.

Lørdag

d. 29.06.

Søndag

d. 30.06.

Kl. 17.00 Løb fra Mejeriet med
Hjarup Runners

Sommerferie skolebørn

Uge 27-32
Sommerferie skolebørn

Uge 32
Fredag

d. 09.08.

Kl. 19.00 Sognegrænsetur

Søndag

d. 11.08.

Kl. 14.00 Sommermøde i
Valgmenighedskirken

Mandag

d. 12.08.

Opstart efter skoleferien
Kl. 17.00 Løb fra Mejeriet med
Hjarup Runners

Tirsdag

d. 13.08.

Onsdag

d. 14.08.

Torsdag

d. 15.08.

Fredag

d. 16.08.

Lørdag

d. 17.08.

Søndag

d. 18.08.

Uge 33

Budstikkens nye
bestyrelse
Budstikken afholdt generalforsamling den 14.
maj på Forbundsskolen. Generalforsamlingen blev
ledet af Axel Jessen, og dagsordenen var hurtigt
overstået. Formandens beretning og kassererens
fremlæggelse af regnskabet gav ikke anledning til
spørgsmål eller stridigheder!!
Der var valg til bestyrelsen, da både Kisser
Rungholm, Inge Friis og Alice Stub udtrådte af
bestyrelsen. Der lød stor, stor tak for deres indsats
igennem mange år.
Helle Nygard-Lund og Dorthe Adolf Jensen trådte
ind i stedet i Budstikkens bestyrelse, og efter generalforsamlingen konstituerede den nye bestyrelse
sig. Formand Bodil Høeg, kasserer Berit Helth,
sekretær Ruth Jessen, medlem Helle Nygard-Lund
og suppleant Dorthe Adolf Jensen.

Uge 34
Mandag

d. 19.08.

Tirsdag

d. 20.08.

Onsdag

d. 21.08.

Torsdag

d. 22.08.

Fredag

d. 23.08.

Lørdag

d. 24.08.

Søndag

d. 25.08.

Kl. 17.00 Løb fra Mejeriet med
Hjarup Runners

Deadline Budstikken

Uge 35

18

Mandag

d. 26.08.

Tirsdag

d. 27.08.

Onsdag

d. 28.08.

Torsdag

d. 29.08.

Fredag

d. 30.08.

Lørdag

d. 31.08.

Søndag

d. 01.09.

Kl. 17.00 Løb fra Mejeriet med
Hjarup Runners

Af Steen Matschke

Landsbyforeningen i Hjarup siger tak for opbakningen til
loppemarkedet og håber på, at vi ses til næste år igen.

Hygge for store
og små
I Daginstitutionen Trekløveren har vi her i forsommeren afholdt vores årlige bedsteforældredage. Både for vuggestuen og for børnehaven.
Det er altid nogle utroligt hyggelige dage med
stor tilslutning og alle – store som små – har
det dejligt sammen. Børnene er stolte af at vise
”deres” sted frem og bedsteforældrene bidrager med godt humør og stort nærvær. Vi takker mange gange for den store opbakning og
glæder os allerede til næste år.

Tak for opbakning

I børnehaven bagte de småkager sammen, som
de senere nød og de klippede og klistrede. I vuggestuen var de også kreative sammen, legede
med kartoffelmel og nød en tur på legepladsen.

Af Kirsten Rungholm
Efter en lang årrække som formand for Lokalbladet Budstikken (det blad du her holder i hånden
;-)) er jeg ved foreningens generalforsamling i
maj måned udtrådt af bestyrelsen.
Det har været gode, spændende og lærerige år.
Mange Tak til alle medlemmer, skribenter og læsere for utrættelig opbakning og alle de mange
tilsendte indlæg gennem tiden.
Jeg ønsker den nye bestyrelse rigtig god arbejdslyst og ligeså stor opbakning også i fremtiden.
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God
sommerferie!
Dejlig Skt. Hans
aften i Hjarup

Smukt Skt. Hans bål
i Skanderup

Der er gang i den på Skanderup Efterskole!
I skrivende stund er eleverne i gang med de
sidste afsluttende prøver. Samtidig er vi omgivet
af dygtige håndværkere, der hamrer og banker
ude, inde, oppe og nede.
Vi er i fuld gang med en større renovering og
nybygning på den gamle efterskole. Der kommer
flere ny undervisningslokaler, fitnessrum, teknologiafdeling, biografhjørne, opholdsstue og
mere plads til vores ansatte. Vi forventer at være
færdige med det meste i løbet af september. Vi
glæder os til at vise jer, hvor fint det bliver.
Byggeriet fortsætter på nedsat kraft hen over
sommeren, hvor skolen også er udlejet til sommercamp for 100 skakspillende børn og unge.
Vi starter med 135 nye unge mennesker til
august. Der kommer også et par nye lærere til,
hvoraf to er bosiddende i Kolding og en enkelt
fra Fyn.
Tak for jeres gode måde at møde vores elever på
rundt i landsbyen.
God sommer til jer alle fra os på efterskolen!
Matilde og Rune

