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Julestue
HJARUP

SPEJDERNE

AFHOLDER

LØRDAG D. 30. NOVEMBER
KL. 10-14

KOM MED TIL

Juletræs
Juletræs
FEST
KOM MED TIL

FEST

29. NOVEMBER, KL. 16.00

Vi starter ved juletræet, ved krydset
Kastanie Allé – Hjarupvej, hvor vi
NOVEMBER,
KL. 16.00
synger29.
et par
sange og tænder
årets
juletræ. Derefter hygger vi i gymnastiksalen på Forbundsskolen med sang,
musik, ris á la mande, kaffe, the, slikposer til børnene osv.
Arrangementet koster 30 kr. pr. person.

HJARUP SPEJDERCENTER
ØSTERGÅRDSVEJ 10
6580 VAMDRUP

Julen skydes for alvor i gang ved Spejdernes Julestue.
Her er julehygge ude og inde:
Tombola, nissebod, amerikansk lotteri, adventskranse
og dekorationer, gran og juletræer.
Cafeen byder på æbleskiver, gløgg, vafler, ris á la
mande, kaffe, sodavand og meget andet.
De ældste spejderes sælger stegt medister med rødkål
og rugbrød fra deres bod.
Spejderne laver aktiviteter i mastesejlet foran huset og
julemanden kommer forbi ved 11-tiden.
Kom og støt spejderarbejdet i Hjarup. Alt sælges til
rimelige priser og overskuddet går til spejderarbejdet.
Vi tager imod MobilePay og kontanter.
Vi glæder os til at se jer!
KFUM-spejderne i Hjarup

Kongefasan i Fovslet Skov
Af Kirsten Rungholm
I de sidste par måneder har vi haft besøg af en
kongefasan i Fovslet skov. Den har flotte farver
og en imponerende lang hale. Den virker meget
tam og følges gerne med os, når vi løber eller
går tur i skoven. Den følger med os i helt tæt
afstand i ca. 100-500 meter, hvor efter den bliver
tilbage i skoven, når vi løber videre ud på den
åbne skovvej. Kongefasan stammer fra Kina og
hører ikke naturlig til i den danske natur. Hvor
mon den kommer fra? Og hvorfor mon den er
så tam?

Nytårsvandring
1. januar kl. 13 fra Vamdrup Kirke
Vil du med på en lille vandring på
årets første dag?
En vandring, der giver plads til at
tænke tilbage på året, der er gået:
På det, som var godt og det, som
var svært.
En vandring, der sender dig afsted
i det nye år med Guds velsignelse i
ryggen.
Vi mødes i Vamdrup kirke kl. 13: Synger
og hører en bibelfortælling. Dernæst går
vi afsted ca. 4-5 km. Langs Bønstrup sø og
rolige stier.
Vi slutter i Vamdrup kirke og nyder et glas
bobler, mens vi ønsker hinanden ’Godt
Nytår’. Tilmelding er ikke nødvendig.

Vinterfest i
Hjarup
VINTERFEST I HJARUP
LØRDAG D.1. FEB. 2020 KL. 18.00

NÆSTE DEADLINE
FOR BUDSTIKKEN ER
12. DECEMBER 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

Landsbyforeningen i Hjarup inviterer til en
festlig aften og byder op til dans og festmenu i
Mejeriet.
Festen starter kl. 18:00 med velkomstdrink,
hvorefter vi kl. 18:30 sætter os til bords og nyder
en festlig menu. Efterfølgende bydes der op til
musik og dans.
Pris 250 kr. pr. person – betales ved tilmelding,
som sker ved at overføre penge til MobilePay
86582 – Husk at oplyse antal og navn.
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Velkommen i min
frisørsalon i Ødis
Å B N I N G S T I D E R

Mandag: Lukket
Tirsdag: 09.00-17.30
Onsdag: 08.30-17.30

Torsdag: 12.00-21.00
Fredag: 08.30-18.00
Lørdag: 07.00-12.30

TIDSBESTILLING PÅ MOBIL: 3035 0003
I S A B E L L A C O I F F U R E · Ø D I S K I R K E V E J 2 , Ø D I S · 6 5 8 0 VA M D R U P

En røver, et trillebørs-æsel,
alle gode gaver og frokost
i solen med god stemning
– det er Høstgudstjeneste ved Spejderhuset i Hjarup
Vamdrup og Hjarup kirker støtter det næste
halve år KFUM´s rekreationshjem for tidligere
udsendte danske soldater, som kæmper med
svære psykiske eftervirkninger efter at
have været udsendt og deltaget i
kamp.
Ved høstgudstjenesten indsamledes 3920 kr. til projektet.

Af Susanne Thode Østergård
Bålhytten er pyntet op med alter og kors bygget
af spejderne i reb og rafter. Blomsterne strækker sig mod lyset og frugterne lyser op i det
regnfulde vejr.
Under mastesejlet sidder unge og gamle mellem
hinanden på bænke og halmballer klar til fejring af høstens gaver. Gaver er også medbragt:
Porrer, æbler, squash, marmelade, græskar og
georginer i overflod bæres ind. Stemningen er
sat, spejderfanerne føres ind og høstgudstjenesten kan begynde.
En røver overfalder, slår og banker en mand.
Han ligger nu på vejen alvorligt såret og kan
ikke hjælpe sig selv. Heldigvis kommer en præst
og en tempeltjener forbi, men de skal ikke nyde
noget, så de går videre uden at hjælpe. Manden reddes af en fremmed, som hjælper
den sårede op på et æsel (her et trillebørs-æsel med ”ægte” æselhoved)
hen til et hotel, hvor han betaler
for mad og pleje.
Der klappes begejstret af skuespillet. Fortællingen opfordrer
os til at gøre som den fremmede, at hjælpe andre,
også dem vi ikke kender
og som måske er fremmede for os. Den super
dejlige frokost, som
frivillige fra kirken og
spejdernes bestyrelse
stod for, blev nydt inde i
spejderhuset eller ude i
solen, som nu var dejligt
varmende.

Mange tak til alle som
bidrog til en helt igennem god formiddag.
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Nytårsvandring
1. januar kl. 13 fra Vamdrup Kirke
Vil du med på en lille vandring på
årets første dag?
En vandring, der giver plads til at
tænke tilbage på året, der er gået:
På det, som var godt og det, som
var svært.
En vandring, der sender dig afsted
i det nye år med Guds velsignelse i
ryggen.
Vi mødes i Vamdrup kirke kl. 13: Synger
og hører en bibelfortælling. Dernæst går
vi afsted ca. 4-5 km. Langs Bønstrup sø og
rolige stier.
Vi slutter i Vamdrup kirke og nyder et glas
bobler, mens vi ønsker hinanden ’Godt
Nytår’. Tilmelding er ikke nødvendig.

Vinterfest i
Hjarup
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LØRDAG D.1. FEB. 2020 KL. 18.00

NÆSTE DEADLINE
FOR BUDSTIKKEN ER
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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

Landsbyforeningen i Hjarup inviterer til en
festlig aften og byder op til dans og festmenu i
Mejeriet.
Festen starter kl. 18:00 med velkomstdrink,
hvorefter vi kl. 18:30 sætter os til bords og nyder
en festlig menu. Efterfølgende bydes der op til
musik og dans.
Pris 250 kr. pr. person – betales ved tilmelding,
som sker ved at overføre penge til MobilePay
86582 – Husk at oplyse antal og navn.
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Å B N I N G S T I D E R

Mandag: Lukket
Tirsdag: 09.00-17.30
Onsdag: 08.30-17.30

Torsdag: 12.00-21.00
Fredag: 08.30-18.00
Lørdag: 07.00-12.30

TIDSBESTILLING PÅ MOBIL: 3035 0003
I S A B E L L A C O I F F U R E · Ø D I S K I R K E V E J 2 , Ø D I S · 6 5 8 0 VA M D R U P

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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Hvad byder man uventede gæster?
Han har fravalgt Facebook og lign. og kommunikerer på mailbrev til dem derhjemme.
Han fortæller om, hvor spændende det er at
vågne om morgenen og ikke vide, hvad dagen
byder på.
Denne fredag aften får vi sammen med Nicola
kaffe og æblekage og en øl at slutte af på. Det
engelske sprog støves af og mange emner lige
fra verdens økonomi til dansk landbrug vendes.
Til slut inden sengetid går han med Peter i stalden, hvilket nok står tilbage for den unge mand
som en noget anderledes oplevelse.
Næste morgen står den på morgenkaffe, inden
Nicola skal ud på sin cykel og afsted mod Fyn,
en distance på ca. 100 km, hvilket for ham er
normal dagsdistance.
Han siger, at han har sovet rigtig godt og er frisk
og udhvilet. Alle får et kram og der vinkes farvel,
som var det én, vi kendte godt. Vi stod alle tilbage med en glad fornemmelse i kroppen.
Vi har snakket meget om ham siden. Hvilken
styrke og mod at cykle alene ud i verden og hver
dag møde nye mennesker i tillid. Være åben for
hvad dagen og natten byder.
Vi tror, at han var taknemlig for tag over hovedet denne regnfulde nat, og vi var taknemmelige for, at han bankede på vores dør.

Af Dorthe Adolf Jensen
Ly for regnen, en kop kaffe og en øl.
En fredag aften i starten af september havde
roen og sofaen overmandet os, regnen stod ned
og havde planer om at gøre det natten igennem.
Der blev banket på døren og uden for i halvmørket stod en ung mand med cykelhjelm i hånden
og et stort smil og spurgte på engelsk, om han
måtte tage ly for natten i sit telt i vores have.
Det viser sig at være en ung mand fra Belgien.
Han hedder Nicola, han er 27 år og ingeniøruddannet.
Han fortæller, at han på sin cykel har været
på farten en måned op gennem Tyskland og
nu Danmark og skal nå Skt. Petersborg sidst i
oktober. Herfra skal han med den transsibiriske
jernbane til Bejing, hvor han vil studere kinesisk.
Det tager ikke lang tid at konstatere, at der
ingen tørre pletter er i haven denne aften, og
derfor inviterer vi ham ind, så han kan sove i
vores kælder. Det vil han gerne.
Det bliver en utrolig hyggelig
fredag aften med denne spændende unge mand, som har en
mission om at leve helt simpelt
og fra dag til dag.

Vi takker mange gange for jeres
støtte til Budstikken
dring til vores læsere, der tidligere har betalt
de 100 kr., det koster at støtte vores blad.
Uden jeres støtte har vi ikke noget Budstikken. Vi beklager, hvis nogle føler sig stødte
over denne opfordring.

Når vi lægger en ’reminder’ i jeres postkasse
om indbetaling til Budstikken, så er det
en opfordring til at støtte vores lokale talerør. Mange af vores læsere er faktisk glade
for at modtage reminderen, da det ofte blot
er en forglemmelse, der gør, at de endnu
ikke har betalt. Derfor har vi besluttet, at vi
en gang om året uddeler den ekstra opfor-

Med venlig hilsen
Budstikken
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Onsdagsklubben i Hjarup
til påske (i hver sæson mødes vi ca. 12 gange)
Da vi mødtes første gang i denne sæson var vi
20, men for det meste er vi 16 – 18 omkring kaffebordet.
Sidste år var vi 23 til juleafslutning.

Flere har spurgt om, hvad Onsdagsklubben i
grunden er – hvad vi laver – hvor mange vi er, og
hvad det koster.
Det vil vi rigtig gerne fortælle om.
Vi er et hold, der mødes i Kirkeladen hver onsdag formiddag klokken 9, hvor vi hygger os med
forskellige ting i de gode lokaler.

• Angående pris, så betaler alle faste brugere
100 kr. første gang, vi mødes i september, og
som tidligere nævnt betaler alle, der deltager i
kaffebordet, 10 kr.

”Overskriften” for det, vi foretager os, har gennem alle årene været: ”Du kan noget, som jeg
gerne vil lære”, så det kan være meget forskelligt.
• En del arbejder med deres medbragte bærbare
pc’er, hvor de bl.a. laver de flotteste personlige
kort til fødselsdage mm.
• Hvis der er pc-problemer, prøver vi at løse dem
– det samme gælder for Ipads og telefoner.
• Og så er det jo dejligt, hvis nogle har gode
elektroniske ”fif”, som andre kan drage nytte
af.
• Alle andre gode idéer tager vi også gerne med
hjem.
• Der bliver også strikket og givet gode råd omkring det.
• Og så bliver der spillet brætspil – dejligt og
hyggeligt.

Kaffen laver vi i Kirkeladen, og vi skiftes til at
have brød mm. med. Hvis man ikke ønsker at
medbringe brød, betaler man et beløb, der passer nogenlunde med brødudgiften.
• Vi tager også af og til ud af huset. I september
var vi på tur. Vi kørte fra Hjarup i private biler
kl. 9.00 og mødtes i Christiansfeld med en fantastisk guide (Else-Marie Hjort).
Hun gjorde os klogere på bl.a. Søsterhuset, på
kirken og på Gudsageren og på renoveringen af
samme sted.
Det var en meget vellykket dag, som vi gerne
gentager.
Vi sluttede af med et godt måltid mad på Seggelund Cafeteria.
Tidligere ture er bl.a. gået til Fole tulipanmark
og Wellings Museum, til Koldinghus, Trapholt,
Glud Museum og Bindeballe Købmandsgård.
Sidst i november tager vi til julemarked på Olivenhavens Plejecenter i Kolding, og den 4. dec.
har vi juleafslutning i Kirkeladen.
Det var vist svar på de spørgsmål, der er stillet, og
vi vil nok engang gentage, at alle er velkomne.’

Et fast og meget vigtigt punkt er formiddagskaffen klokken 10, hvor vi hver gang har 2-3 gæster.
Man skal ikke melde sig på forhånd, men kan
komme, når det passer i ens program.
Alle er velkomne, og alle omkring bordet betaler
10 kr. for kaffe med lækkert tilbehør.
Vi har i løbet af året to sæsoner. Fra først i september til først i december og fra først i januar
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Renovering af 1. salen på Mejeriet
Mejeriet har været lukket i de sidste 3 uger, da vi har fået frisket 1.salen
lidt op.
Gulvtæppet er blivet skiftet, vægge og loft er blevet malet. Tak skal der
lyde til Morten Maler og Szocska Living gulve og alle de frivillige hjælpere for det fine arbejde.
På vegne af Landsbyforeningen
Bent Poulsen

Julen er liiige om hjørnet ...
Af Kirsten Rungholm
Og så skal der pyntes op! Og det er godt at
begynde i god tid – det synes i hvertfald Birgit
der bor på Hjarup Byvej 27. Hun synes, det er for
koldt for fingrene i november at pynte udendørs. Hun har længe været i gang med at pynte
huset op til jul og allerede nu her midt i oktober,
så oser hendes hus af julestemning. Det giver et
smil på læben, hver gang jeg kommer forbi og
det er altid spændende at se, hvad der er sket
siden i går. Når huset ser således ud i oktober –
hvordan kommer det så ikke til at se ud i december? Dét bliver spændende at følge med i!
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Ny bålhytte i Skanderup
Enghavens legeplads fik hen over sommeren en
ny bålhytte, som er en del større end den gamle
og meget flottere. Landsbyforeningen havde
søgt og fået penge af Landsbyforum til indkøb
af hytten og derved var grundlaget i orden for
en ny hytte.

Dernæst kommer opbygningen af hytten – og
det kunne ikke have ladet sig gøre uden den
store lokale opbakning og især hjælp fra lokale
erhvervsdrivende, som Ivan B. fra Design-El der
lavede el, Jesper Thorøe som stillede med en teleskoplæsser, bager-Morten som leverede mad til
det arbejdende folk, samt pølsebrød til st. Hans
og ikke mindst Ergemann og Munch som stillede
med to mand stærk og materialer, for at hjælpe
til i to hele dage. En masse stærke lokale mænd
hjalp også til. Og uden jer var hytten ikke blevet
til noget – så der skal lyde en kæmpe tak! Det
er fantastisk at opleve, hvordan lokale kræfter
arbejder sammen og får ting til at lykkes.
Hytten er færdig og I er velkomne til at bruge
den så meget I har lyst til – men I bedes rydde op
efter jer selv, så den også er fin til dem, der kommer efterfølgende og gerne vil bruge den.
Næste projekt vil være at opdatere legepladsen.
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Valgmenigheden
inviterer til vinterens foredragsrække
Det overordnede tema for vinterens foredrag bliver i anledning af 100 året for Genforeningen i 1920:

SØNDERJYLLAND
Til belysning af emnet er det lykkedes os at få
nedenstående interessante foredragsarrangementer ”i hus”.
Der er fri entre og alle er velkomne.
Foredragene finder alle sted på Skanderup
Efterskole.

SØNDAG D. 10. NOVEMBER KL. 19:
Tidligere generalkonsul i Flensborg Henrik
Becker Christensen:

Sønderjylland under
forandring – den nationale, politiske og
økonomiske udvikling
fra 1920 til i dag
Henrik Becker-Christensen har siden 1998 været dansk generalkonsul i Flensborg. I perioden
1976-98 var Henrik Becker-Christensen ansat ved
Institut for Grænseregionsforskning i Aabenraa,
og fra 1992-98 var han instituttets direktør.
Henrik Becker-Christensen er især kendt for sin
indsats om grænselandets problemer og historie, idet hans forskning rummer den hidtil mest
indgående undersøgelse af det tyske mindretals
forhold fra Genforeningen i 1920.
Hans bidrag betegnes som en pionérindsats, da
det er lykkedes ham at udtrykke noget væsentligt nyt om mindretalsproblemerne omkring den
dansk-tyske grænse.

SØNDAG D. 19. JANUAR KL. 14:
Fortælledrama ved Inger Marie Madsen, som vil
genfortælle:

Uddrag af Herman
Bangs roman ”Tine”
Kanonerne tordner, byen
brænder, alt bliver vendt op
og ned i den unge Tines liv i
krigen i 1864.
Inger Marie Madsen fortæller om sig selv: Jeg
har arbejdet som historiefortæller i mange år –
siden 1996 har jeg stort set levet af at fortælle.
Jeg fortæller ordret – på originalsproget. Det
er en chance for at høre vores store forfattere
fortalt. At få historierne levendegjort, som de er
skrevet.

SØNDAG D. 23. FEBRUAR KL. 19:
Journalist, dokumentarist og forfatter Anna
Elisabeth Jessen vil fortælle om sin debut som
romanforfatter til bogen:

Om hundrede år
Bogen er en sønderjysk familiekrønike, som handlingsmæssigt knytter sig tæt til forfatterens egen familie og situation
i Hoptrup gennem 100 år fra
1914 til 2014.
I bogen får hvert år tildelt et kapitel
I parentes bemærket: Anna Elisabeth er samtidig
Axels (valgmenighedspræst) kusine, så det er
ikke bare Anna Elisabeths familie, det handler
om, det er også Axels.

Motionsdag
på Forbundsskolen
Dagen før skolernes efterårsferie faldt i
år fredag den 11. oktober. Rundt omkring
i landet afholdes skolernes motionsdag. I
år var motionsdagen på Forbundsskolen
planlagt til at foregå i Fovslet skov.
De yngste elever blev transporteret til
skoven i bus, mens de ældste cyklede turen
derud.
I skoven var der planlagt to ruter og på
ruten stod poster, vi var godt hjulpet af
”Grå stue”, som består af tidligere ansatte
på Forbundsskolen.
Hjemme igen var det tid til hygge i klasserne, inden alle blev sendt på ferie.
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Knæk Cancer Event
23 seje kvinder deltog i går i træningseventet,
og støttede dermed indsamlingen til Knæk Cancer.

ser blev udført i bedste stil. Til slut var der fokus
på afspænding, inden vi rundede eventet af, og
takkede for en flot deltagelse.

Tusind tak for den flotte opbakning. Vi er
taknemmelige for at så mange valgte at bruge
søndag formiddag på at deltage. 😊😊😊😊
Arrangementet blev skudt i gang med hurtige
rytmer og styrketræning, hvor deltagerne fik
pulsen op og sved på panden.
Efter en kort drikkepause blev yogamåtterne
fundet frem, og balance- og udstræknings øvel-

De bedste hilsner fra
SHIF gymnastik
Lise Sole Maarssø og
Mette Toglykke Hougesen

Danmarks Mentale Sundhedsdag
I Daginstitutionen Trekløveren har personalet
den 7. oktober fejret Danmarks Mentale Sundhedsdag.

Dernæst fik vi noget god mad og snakkede om,
hvorfor vi er glade for vores fag og for vores
arbejdsplads, inden vi gik til aftenens sidste
programpunkt, som var læseklubben. Alle
medarbejdere har fået bogen ”Flip”, skrevet af
Annette Prehn. Den sætter fokus på, hvordan vi
kan få vores hjerne til at være en god medspiller i den komplekse tid, vi lever i. Vi læste nogle
afsnit fra den og vil fremover bruge den på
personalemøder til at blive klogere
på emnet og fortsat sætte fokus på
vores mentale sundhed.

Danmarks Mentale Sundhedsdag er et initiativ
fra Velliv Foreningen. Over 500 arbejdspladser
fik bevilget op til 10.000 kr. til en event om mental sundhed på Danmarks Mentale Sundhedsdag.
I Daginstitutionen Trekløveren var overskriften
for Den mentale Sundhedsdag ”Yoga og læseklub”. Personalet fik således først en times
yogaundervisning for at sætte fokus på,
hvor vigtigt det er for den mentale sundhed
at sætte tempoet ned, være god ved sin krop
og fokusere på sit åndedræt. Specielt i en travl
hverdag.

Vi takker Velliv Foreningen
for bevillingen og opfordrer
andre arbejdspladser til også
at sætte Mental sundhed på
dagsordenen.
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Laust Bøgesvang
V O G N M A N D
Kastanie allé 43 · Skanderup · 6640 Lunderskov
Tlf. 7559 4088 · Mobil: 4050 8088
laustbogesvang@yahoo.com
bogesvangkrantransport.com

Hvor kan man
overnatte, når
man skal til fest
i Hjarup Mejeri?

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

Af Anja Bramsløw
Det er ikke hver dag, man bliver inviteret til stor
bryllupsfest i Hjarup Mejeri. Men når man nu
som jeg og min bedre halvdel sætter stor pris på
lidt mere end bare ét godt glas vin, en lille avec
med mere og samtidigt bor så langt væk at der
skal en bil til er det svært at forene.
Vi ville derfor gerne overnatte i nærheden, men
hoteller med gå afstand til Hjarup er der ikke
mange af. Hvad der derimod er, er Enghøjgard
Bondegaardsferie, der ligger lige lidt nede ad
vejen 4 minutters gang fra Mejeriet. Vi skrev
derfor en mail til ejeren af Enghøjgaard og fik
hurtigt svar fra Nina og Poul Krabbe Friis om, at
det var muligt at booke et værelse for én overnatning. Linned og håndklæder kunne tilkøbes.
Da vi ankom, blev vi indlogeret i et skønt stort
lyst værelse med eget bad og toilet placeret på
1. salen i en længe af gården. Nu var vi kun to,
men der var rigeligt plads til 4. Værelset var indrettet med senge, spisebord og stole til 4 samt
skab, tv mm.
Næste morgen kiggede vi os lidt omkring på 1.
salen. Der var 4 værelser foruden vores. Adgang
til værelserne skete gennem et stort fællesrum
med to sofakroge og et fælleskøkken i den ene
ende med køleskab, komfur, microovn og meget
mere.
Så er I en familie på 4 eller flere familier sammen, som skal til fest i Hjarup Mejeri, kan I roligt
kontakte Enghøjgaard for overnatning.

Skanderup-HjarupGelballe
– 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
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Hold dig opdateret
med Budstikken
NOVEMBER 2019

DECEMBER 2019

D AT O

TIDSPUNKT

ARRANGEMENT

D AT O

04.

17.00

Løbetur fra Mejeriet

05.

17.00

Gå-tur fra Mejeriet

06.

09.00

Onsdagsklubben

10.

19.00

Foredrag i Valgmenigheden –
Henrik Becker Christensen

11.

17.00

Løbetur fra Mejeriet

12.

17.00

Gå-tur fra Mejeriet

13.

09.00

Onsdagsklubben

09.

17.00

Løbetur fra Mejeriet

14.

18.30

Juleafslutning i HB7

10.

17.00

Gå-tur fra Mejeriet

15.

16.00

Farveladen – bag og smag

12.

18.

17.00

Løbetur fra Mejeriet

12.

19.30

18.

19.30

Skanderup-Hjarup Husholdningsforening – Ældresagen
ved Jørn Høeg Nielsen

Skanderup-Hjarup Husholdningsforening Adventsmøde
hos Mette, Rørkjærgård

13.

18.00

Julefrokost spis sammen på
Mejeriet i Hjarup

TIDSPUNKT

ARRANGEMENT

01.

14.00

Julegudstjeneste og efterfølgende juletræstænding
og æbleskiver på Mejeriet

02.

17.00

Løbetur fra Mejeriet

03.

17.00

Gå-tur fra Mejeriet

04.

09.00

Onsdagsklubben juleafslutning i Kirkeladen i Hjarup

05.

Adventsfest på forbundsskolen

Deadline på Budstikken

19.

17.00

Gå-tur fra Mejeriet

16.

17.00

Løbetur fra Mejeriet

20.

09.00

Onsdagsklubben

17.

17.00

Gå-tur fra Mejeriet

25.

17.00

Løbetur fra Mejeriet

28.

14.00

Nytårsløbet i Hjarup

26.

17.00

Gå-tur fra Mejeriet

27.

09.00

Onsdagsklubben

29.

16.00

Juletræsfest i Skanderup

30.

10.00

Spejdernes julestue i Hjarup
Spejderhus

16

HAR DU

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

SIKRET

HJARUPGÅRDSVEJ 4 · DK-6580 VAMDRUP

DIT HUS OG HJEM MOD

TYVERI

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

Taulov:

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

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.

Vamdrup:

Fabriksvej 17 • 6580 Vamdrup
Tlf. 75 58 28 55

www.alpedalens-vvs.dk

Kontakt mig for en uforpligtende snak
om løsninger, der passer til dit hjem.

’Når du ikke kan være der selv’

W W W.V E R R E AUX. D K · M O B IL 5 05 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
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KOLOFON
Bestyrelsen:
Formand: Bodil Høeg, Hjarupgårdsvej 5, 6580 Vamdrup,
tlf: 6074 4550
Kasserer: Berit Helth, Svinget 9, tlf. 5189 0634
Medlemmer: Ruth 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: Lund&Mus Grafisk Design,
Mobil 2425 2266
Trykkeri: InPrint, Kolding
Deadlines i 2019: 12. december 2019
Generalforsamling: Maj 2020

MODETØJ
TIL ALLE
KVINDER

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

STR. 34 - 56
Torvet 8 · 6580 Vamdrup

✆ 2872 3822 ✉ info@berg-bove.dk

BERGogBove

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

ØSTERGADE 11 • 6580 VAMDRUP • 75 58 10 28
www.tonnesen-herretoj.dk
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SØNDAG D. 01. DECEMBER 2019 KL. 14
Vi starter vi med Gudstjeneste i Hjarup Kirke.
Efterfølgende kl. ca. 14.45 tænder vi juletræet
ved Mejeriet. Bagefter danser vi rundt om
juletræet og synger julesange.
Vi skal selvfølgelig også have vækket julemanden ...
Bagefter er der slik, kaffe/the, hjemmelavet
gløgg, sodavand og æbleskiver.
Prisen er 35 kr. pr. person
Vi glæder os til at se jer.
Venlig hilsen
Landsbyforeningen i Hjarup
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Til bryllupper, børnefamilier, mødregrupper eller lignende
kører jeg gerne ud, når der skal styles/klippes/farves hår
eller lægges make-up. Ring for tidsbestilling

By Rasmussen

Juletræstænding i Hjarup

tlf. 2040 1668, by-rasmussen.dk

Malene Rasmussen
Ejersmindevej 5, Skanderup 6640 Lunderskov

Temaet er: Livet som en
vandring fra fødsel til grav.
Vi mødes i Vamdrup kirke til
en lille andagt og går derefter
til Hjarup kirke af rolige veje
og stier.
Turen er på 11 km.
Tilmelding til sognepræst
Maria König på sms 20 46 42
95 senest fredag d. 15. nov.
Medbring madpakke og tøj
efter vejret.
Vi slutter med kaffe i Kirkeladen
Der koordineres kørsel tilbage
til Vamdrup for dem, der har
bil stående dér.

Hair & Make-up
Nyeste hårtrends

Eller længes du efter stilhed? Nyder du at gå i naturen og møde
nye mennesker? Så findes det alt sammen på en pilgrimsvandring.

Baggrund som teknikker ved Sassoon Professionel • Håndværkstradition

L Ø R D A G D . 1 6 . N O V. K L . 9 . 0 0 - 1 4 . 3 0

Individualitet • Professionel rådgivning • Helhedsbetragtning af dit personlige look

Pilgrimsvandring

SkanderupHjarup
Husholdningsforening
VINTEREN 2019-2020
■ 18-11-2019 kl.19.30
Formand for ældresagen Jørn Høgh Nielsen
fortæller om Ældresagen. Kaffe medbringes.
Vi mødes på Forbundsskolen.
■ 12-12-2018 kl.19.30
Adventsmøde hos Mette, Rørkjærgård.
Underholdning v/ Maria König, Hjarup.
Gløgg, æbleskiver og kaffe 40 kr.
Tilmelding senest 30.11.19 på 75594082
el. 40875082.
■ 14-01-2020 kl.18.00
Bestyrelsen laver mad.
Pakke medbringes til pakkespil. Tilmelding på
75594082 el. 40875082 senest 04.01.2020.
Vi mødes på Forbundsskolen.
■ 17-02-2020 kl.19.30
Sangaften ved Svend Damgaard.
Kaffe medbringes.
Vi mødes på Forbundsskolen.
■ 15.04.2020 kl.14.00
Skolemuseet i Farris.
Kom og få en undervisningstime fra
begyndelsen af det forrige århundrede,
samt rundvisning.
Pris kr. 30,00
Tilmelding på 75594082 el. 40875082
senest den 06.04.2020.
Kaffe medbringes.
Vi mødes på Forbundsskolen kl. 13.30.
■ 12-05-2020 kl.?
Udflugt. Nærmere følger.

Soccerm
Af Berit Helth
Jeg kan godt lide fodbold, men helst som
tilskuer. Jeg forstår ikke helt spillet, men er
fascineret af spillernes udholdenhed og engagement i spillet. Så jeg tænkte, at jeg da lige
skulle tage en snak med vores lokale soccermoms.
Jeg havde lavet en aftale med damerne om at
kikke forbi til årets sidste hjemmekamp. Og
sikke en oplevelse.
Jeg talte lidt med dem inden kampen. Jeg ville
selvfølgelig gerne høre, hvordan det hele begyndte for damerne, hvad der fik dem i gang.
En efterårsfest i Skanderup satte gang i planlægningen. Tre af spillerne havde overhørt /
måtte lytte til deres mænds snak om, hvor
gode de var til at spille fodbold. De besluttede
sig for, at de ville vise, at de også kunne spille
fodbold og vinde. Soccermoms kom i støbeskeen, og i dag er de et godt hold på 14-15
spillere. De træner hver tirsdag og torsdag og
kampene er oftest om torsdagen. Lige nu ligger de som nr. 6 ud af 10 hold i K+29 ligaen.
De spiller for at vinde, men helt sikkert også
for at have det sjovt. Ordene som sjov, sammenhold, grin, og bare 1 mål kom grinende fra
alle spillerne. De oser af gå på mod, engagement, vilje, fis og ballade.

moms
Da jeg spurgte ind til, om der var nogle af spillerne, der havde spillet før, var der ca. 5 hænder
der røg i vejret. En fortalte, at hendes baggrund
var sportsdanser. Tja, flytte fødderne det kunne
de alle sammen, og det er vel en del af spillet.
Det var de alle gode til.
Der er helt klart sammenhold både på og udenfor banen, klap på skuldrene og rosende ord,
både når der rammes korrekt og knap så korrekt. Der er støtte fra deres børn, mænd og forældre uden for banen. ”Kom så mor”, blev råbt
flere gange. Lune og søde bemærkninger fløj fra
flere vinkler. Vinderbamsen Nova Ida, var også
med for at heppe på dem alle.
John og Mette er trænere for Soccermoms, og
de fortæller stille og roligt, hvad der forventes
af spillet denne sene septemberaften. Der gives
løbende gode råd, mens kampen spilles.
John fortæller, at der er 7 hold i SHIF regi og det
er da rigtig godt. De årgange, der ikke er hold til
i SHIF, spiller i Lunderskov, Vamdrup og KB.
Selvom der var en del publikummer, kunne de
godt tænke sig lidt flere. Men hvad skal der til
for at få flere publikummer til damernes hjemmekampe? Denne aften var der pølser, øl og
vand, det kunne selvfølgelig være en mulighed,
men hvem kunne tænke sig at sponsorere det?
Eller vil man give en skilling for lidt kaffe og
kage? Jeg er sikker på, at holdet gerne tager
imod tilbud og flere publikummer.

Aftenens kamp skulle spilles fra 19-20 men på
grund af, at banen ikke har lys, var kampen flyttet til 18.30-19.30.
Damerne gav den gas lige fra start. Der var
ingen der holdt sig tilbage. 1 mål blev scoret små
10 min. inde i første halvleg af Soccermoms, men
Ammitsbøl/Egtved udlignede kort efter. Der var
gode chancer til begge hold og meget spændende. Det var først i anden halvleg, bolden kom
i nettet igen, men det gjorde den så til gengæld
også hele fem gange. Soccermoms var foran med
2-1, 3-2 og kampen sluttede 4-3 til Soccermoms.
En dejlig målfest og kæmpe klapsalver fra tilskuerne.
Jeg forsøgte at tage lidt billeder af det vindende
hold, men det var ved at være mørkt, da de
var færdige. Det var godt modstanderne havde
orange veste på, de var tydelige, og risikoen for
at spille til en modspiller var mindre. En selvlysende bold og pandelamper kunne klart gøre
en forskel, når der nu ikke er mulighed for at
få lys på banen. Jeg ved at
der fra SHIF´s side kæmpes
med at få lyset tilbage.
Er du kvinde +29 og kan
bevæge benene, kan lide
at have det sjovt med en
bold, er jeg sikker på at
soccermoms nok skal finde
en plads til dig på holdet.
Og hvis ikke du selv kan
spille med bolden, så kik
forbi som tilskuer næste
gang, der annonceres
hjemmekamp, det er så
hyggeligt. En lille sportsfest på et par timer.
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EFTERÅRSFESTEN

Den første lørdag i oktober var 96 glade mennesker
fra Skanderup, Hjarup og Gelballe samlet til fest – og
hvilken fest! Der var god stemning fra start og da
Marykicks gik på scenen og skruede op for musikken,
var dansegulvet fyldt.
Landsbyforeningen vil gerne takke for den store opbakning til festen og sende en ekstra tak til dem der
dukkede op fredag og gav en hånd med – da forberedelserne var i fuld gang. Tak til pigerne der hjalp til i
køkkenet og barpersonalet. Og ligeledes dem der var
så søde og hjælpe til søndag formiddag, trods hovedpine og træthed. Det tog ingen tid med oprydningen,
takket være jer!
Med årets kæmpe opbakning tror vi på en endnu
større fest i 2020, hvor vi igen vil lægge alle kræfter i,
for at vi skal hygge og have det sjovt sammen i Skanderup, Hjarup og Gelballe.
Sæt kryds i kalenderen ved den 3. oktober 2020
Hilsen Landsbyforeningen

