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Vinterfest i Hjarup
LØRDAG DEN 1. FEBRUAR 2020 KL. 18.00
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.

Nytårs-vandring
1 . J A N U A R K L . 1 3 F R A VA M D R U P K I R K E
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.
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Nyt fra Farveladen
Farveladens ledere har igen lyst til at dele vores
begejstring over vores fantastiske og gode børneklub i Hjarup.

Efterfølgende er der aftensmad i kirkeladen, det
koster 20 kr. pr. person.
Programmet byder også på en masse spændende
forårsaktiviteter, og d. 15.-17. maj er der igen
BØRNEFESTIVAL – denne gang i Thy.

Vi mødes hver 2. fredag i Kirkeladen fra 16.0017.30, hvor vi både laver aktiviteter, hører
bibelfortællinger, leger, griner og hygger. Alle
børn fra 4 år til og med 2. kl.er velkomne – og vi
vil gerne møde flere børn. Vi er i øjeblikket en
rigtig god flok – men vi vil så gerne dele det hele
med flere.

Da vi var afsted i 2018, var vi 14 børn og 3 ledere
afsted fra Hjarup – vi håber derfor, at der er
rigtig mange, der igen har lyst at være med – og
vi sørger selvfølgelig for transport og deltagelse
med ledere.

I efteråret har vi blandt andet bygget Noas Ark
med klodser, hørt historier, bagt julesmåkager
og lavet kreativiteter til kirken.

SKRIV derfor datoen op allerede nu – og læs
mere på www.boernefestival.kfum-kfuk.dk

Forårets program er netop sendt i trykken, og
vi har opstart igen fredag d. 24. januar, hvor
vi mødes til ”Spis med Gud” i kirken kl. 17.00.
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NYT FRA HJARUP KIRKE

PROGRAM FOR

PROGRAM FOR

Farveladen · Forår 2020

HB7 · Forår 2020

24. januar	”Spis med Gud” Familiegudstjeneste
for hele familien kl. 17.00.
Vi starter i kirken, hvor vi får
besøg af en hemmelig gæst.
Bagefter går vi i Kirkeladen og spiser lasagne. Pris for maden er 20 kr.

24. januar	”Spis med Gud” Familiegudstjeneste
for hele familien kl. 17, hvor vi får
besøg af en hemmelig gæst og derefter går vi i
Kirkeladen og spiser lasagne.
Pris 20 kr. for maden.

7. februar	Vi laver flotte snemandsbilleder
med fødderne, som skal pynte i
kirken.

6. februar

20. februar V
 i slår katten af tønden. Kom gerne
udklædt, så kårer vi den mest
kreative og flotteste udklædte.

23. februar	Fastelavnsgudstjeneste for hele
familien i kirken kl. 14.00,
hvorefter vi går på Mejeriet og slår
katten af tønden.

23. februar	Fastelavnsgudstjeneste for hele
familien i kirken kl. 14,
hvorefter vi går på Mejeriet og slår
katten af tønden.

6. marts	Vi laver bolcher. Tag gerne et tomt
syltetøjsglas med.

5. marts	Bowlingaften. Vi kører til Kolding
og bowler. I skal være her 18.15, så
vi kan nå hjem til kl. 20.

20. marts	Vi laver flot påskepynt og Maria
kommer og fortæller
bibelhistorie.
3. april

Vi laver flotte fuglekasser.

13. april	2. påskedag med fælles familiegudstjeneste kl. 10.30. Herefter er der
påskefrokost i Kirkeladen ... og så
skal vi selvfølgelig på jagt efter
påskeæg.
Maden koster 20 kr.
17. april

19. marts

Vi skal på løb.

2. april

Ingen HB7 pga. ferie.

16. april	Vi skal på besøg et hemmeligt sted,
som bliver spændende :-)
Vi kører kl. 18.45.
30. april

Sanserne udfordres.

15.-17. maj B
 ørnefestival i Thy for børn
6-12 år. Kæmpe festival
som I kan læse mere på
www.boernefestival.kfum/kfuk.dk
Nærmere info kommer senere.

Vi bygger bibelhistorie.

1. maj	Vi tager på udflugt til legepladsen
ved Mejeriet.
15.-17. maj	Børnefestival i Thy for børn
6-12 år. Kæmpe festival
som I kan læse mere på
www.boernefestival.kfum/kfuk.dk
Nærmere info kommer senere.
29. maj

Filmaften

29. maj	”Spis med Gud” for hele familien,
hvor vi fejre kirkens fødselsdag i
kirken kl. 17.00 og bagefter går vi
i Kirkeladen og spiser hotdog og
kagemand.
Maden koster 20 kr.

 Spis med Gud” for hele familien,
”
hvor vi fejre kirkens fødselsdag i
kirken kl. 17.00 og bagefter går vi
i Kirkeladen og spiser hotdog og
kagemand.
Maden koster 20 kr.
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Generalforsamling i
Skanderup-Hjarup IF

T OR SD A G D. 27. FEBRUAR 2020 KL. 20.00
P Å FO R B U NDSSKOLEN
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Valg af stemmetæller.
4. Formandens beretning.
5. Gennemgang af regnskabet.
6. Indkomne forslag.
7.	Valg af bestyrelse:
Følgende er på valg:
• Søren Maarsø, kasserer – Ønsker genvalg
		 • John Lønborg, bordtennis – Ønsker genvalg
		 • John Rasmussen, unicykling – Ønsker genvalg
8. Suppleant
Indkommende forslag som skal drøftes på
generalforsamlingen skal fremsendes til bestyrelsen
senest d. 13 februar på shifsport@gmail.com.
På vegne af
Skanderup-Hjarup IF.

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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NYT FRA SHIF
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KFUM-SPEJDERNE I HJARUP

takker vores
sponsorer for
støtten til
Julestuen 2019
• Entreprenørgården
Syd ApS
• Lavabo ApS
• Malermester Morten
Hinrichsen
• Pure Culture
• Kim Pallesen Byg
• Dall ApS
• Kastanie Allé Service
• Macværk
• Dortheasminde Avl
& Opformering
• By Rasmussen
• Krabbe Friis
Bondegårdsferie
• Lund og Mus
• Liselottes Børnehus
– privat pasningsordning
• Boleto ApS

NÆSTE DEADLINE
FOR BUDSTIKKEN ER
20. FEBRUAR 2020

selskabslokaler udlejes

Hjarup
Mejeri

• Milestone Company
ApS
• Maja´s Blomster
• Alpi Danmark A/S
• Isabella Coiffure
• Lunderskov Bageri
• Bal Invest
• Lunderskov Pizzaria
• Ikon
• Home
• Danske Bank
• Middelfart Sparekasse
• Liva
• Hans Jørgen Jørgensen
• Fynske Bank
• 3F Kongeådalen
Afd. Vamdrup
• JN Tryk

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

Tak for hjælpen til alle vore sponsorer, frivillige,
spejdere og ledere for deres fantastiske indsats.
Vi ønsker alle en glædelig jul samt et godt og
lykkebringende nytår.
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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
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Samkørsel
NABOGO
Kolding kommune har indgået en aftale
med NABOGO, som er et formaliseret samarbejde vedr. samkørsel.
Intentionerne med konceptet er at mindske miljøbelastningen, at imødegå den
stadig stigende belastning af vejnettet
(der kommer hver eneste dag flere biler i
trafikken) og ikke mindst at give os alle et
godt alternativ.
NABOGO er udviklet til app og web og anvendes derfor let via mobilen. Der vil blive
faste opsamlings-/og afsætningssteder
efter behov, lave priser og betaling straks
via mobilpay.

HAR DU

SIKRET

Det der bærer NABOGO er liftudbyderne
og lifttagerne.

DIT HUS OG HJEM MOD

NABOGO er allerede i gang i Smidstrup,
hvor der tidligere kun var bus til Vejle.
Med NABOGO er der nu mulighed for at
komme til alle de omkringliggende byer.

TYVERI

Skal vi være med ...
til at mindske belastning af miljø og vejnet
og tilmed få et godt alternativ til alenekørsel?

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.

Hvis du vil vide mere ...
er NABOGO teamet klar til at informere os
om konceptet her i vores område.

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

Interesserede kan give besked på
brobyg@mail.dk
Skriv om du er liftudbyder eller lifttager.
Birgit Jørgensen
Repræsentant i Landsbyforum

’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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Brugte juletræer
Mikkel Thomsen og Lasse Dejgaard Poulsen indsamler igen i år, sammen med deres
fodbold kammerater, brugte juletræer lørdag
den 4 januar i Hjarup, Skanderup, Gelballe og
omegn. Prisen er 25,-

Husk at tilmelde afhentning på 27122317
Pengene går til det sociale sammenhold på
fodboldholdet og til stævner her til foråret.
På drengenes vegne
Lone Thomsen og Bent Poulsen

Danmarks Familieklub
Kære Landsbysamfund i Kolding Kommune
Vi ser et potentiale for et samarbejde med jer
i jeres lokalområde. Hele Danmarks Familieklub opretter familieklubber i samarbejde med
frivillige som et gratis tilbud til børnefamilier. I
den sammenhæng kan vi se en mulighed for at
styrke fællesskabet i jeres lokalområde, hvor børnefamilier gennem familieklubben får et styrket
netværk og derudover også får bygget bro til
det lokale foreningsliv.

mere end velkommen til at deltage sammen
med familien. Deltagelse i familieklubben er
GRATIS for alle familier.

Hele Danmarks Familieklub er et partnerskabsprojekt mellem KFUM’s Sociale Arbejde, FDF og
KFUM Spejderne. Vi har modtaget en bevilling
fra Den AP Møllerske Støttefond til etablering af
familieklubber rundt omkring i Danmark med et
særligt fokus på, at familier som traditionelt set
har svært ved at blive en del af et netværk, får
adgang til et sådant.

HVAD GØR MAN SÅ, HVIS MAN ØNSKER
AT FÅ EN LOKAL FAMILIEKLUB?
Egentlig er det ret enkelt! Hvis I er i stand til
at samle en flok på 4-6 frivillige, så kommer vi
faktisk med resten! Alle frivillige deltager i en
uddannelsesdag hos os inden opstart, så de er
klædt rigtig godt på, så familieklubben kommer
godt fra start. Vi har erfaring, økonomi, uddannelse og koncept klar – og de nærmere detaljer
om beliggenhed, mødetidspunkt og andre lokale
hensyn kan aftales helt konkret med jer!

I familieklubben mødes man hver anden uge i
seks måneder omkring:
• Måltidsfællesskabet
• Lege og aktiviteter
• Brobygning til lokalsamfundet (lokale foreninger, fritidsaktiviteter, legepladser mv.)

Som familie forsøger vi altid at gøre vores bedste. Vi bøvler alle indimellem eller i længere tid
med forskellige udfordringer, som hverdagen
giver os. Det kan nogle gange være vanskeligt
at finde overskud til at gøre noget sammen
med vores børn eller som familie. Vi kan have
børn, der mangler gode kammerater eller af
andre årsager har det svært. Vi kan være presset
af arbejde, økonomi eller med sygdom. Vi kan
mangle netværk – og andre voksne at tale med
og være sammen med. Vi kan trænge til at være
sammen med andre som familie – for det kan
give overskud og smil på kontoen.

I mange mindre byer giver det mening at placere
familieklubben på fx skolen, i forsamlingshuset
eller aktivitetshus/foreningslokaler.
Læs mere på www.heledanmarksfamilieklub.dk
Interesserede kan henvende sig på
Brobyg@mail.dk
Når der har været nogen tid til at melde sig i,
sender jeg en tilbagemelding til de interesserede.

Familieklubberne består af omkring 9 familier,
og det er et team af frivillige, der står for aktiviteterne, som vil være målrettet børn i aldersgruppen 2-12 år. Dog er yngre eller ældre børn

Birgit Jørgensen
Repræsentant i Landsbyforum
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Pilgrimsvandring
Maria König
Den 16. november var vi på pilgrimsvandring
med 17 deltagere i tåget novembervejr Da jeg
spurgte deltagerne, hvad de tog med fra vandringen, sagde én: “Nye mennesker”. En anden
sagde: “Blandingen af at vandre og være stille”.
En tredje sagde: ”Jeg gik afsted i novembermørke og kom tilbage med lys”. Tak for dejligt
samvær! 😊

Krybbespil
i Hjarup Kirke
Vi er i Daginstitutionen Trekløveren så heldige,
at vi hvert år bliver inviteret i Hjarup Kirke i december måned. Her må børnene være med til at
spille Krybbespil og synge julesange, og forældre
og bedsteforældre er velkomne til at være med.
Vi får julefortællingen tilsendt noget tid inden,
vi skal afsted, så vi kan øve os på både sange og
replikker, så når vi når til dagen, er det nogle
meget stolte og spændte børn, vi tager med i
kirke.
I år var vi i kirke den 10. december, og som altid
nød børnene det, og deres små øjne skinnede
om kap med julestjernen.

Frilandsbørnehaven
Enghøj
Af Heidi Møllerskov
Traditionen tro blev der den sidste fredag i november afholdt juletræsfældning i Frilandsbørnehaven Enghøj.

Der var et flot fremmøde af forældre, børn og
søskende, som alle var med i Poul’s juletræsmark,
for at fælde de tre flotteste træer til børnehaven.

Laust Bøgesvang
V O G N M A N D
Kastanie allé 43 · Skanderup · 6640 Lunderskov
Tlf. 7559 4088 · Mobil: 4050 8088
laustbogesvang@yahoo.com
bogesvangkrantransport.com
Båd- & Maskintransport · Montagearbejde
24 og 40 t/m kraner med spil og fly-jib
Fældehoved- Træfældning
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Stenhugger Erik Nielsen og søn

Mere om
Genforeningssten
I augustnummeret af Budstikken bragte Lokalhistorisk Arkiv en artikel sammen med et foto
af en sten, som står på en muret sokkel i skoven ved Hjarupgårdsvej. Vi efterlyste yderligere
oplysninger om stenen og de to personer på
fotografiet.

Vi har i den anledning haft besøg af Hans Verner
Friis, sønnesøn af den Hans Friis, som fandt stenen. Hans Verner Friis kunne fortælle mere og
samtidig korrigere oplysninger i artiklen:
Der stod i artiklen, at stenen blev fundet i Hjarup
Præstegårdsskov. Det er ikke rigtigt.
Hjarup Præstegårdsskov har man adgang til via
Østergårdsvej. Stenen blev fundet på den mark,
man kommer til, hvis man følger Hjarupgårdsvej.
Den ender nemlig blindt ude på denne mark.
(den sydligste sorte cirkel)
Stenen står opstillet ved nordligste sorte cirkel
på kortet. Hans Verner Friis medbragte det originale foto. Bag på billedet stod: Stenhugger Erik
Nielsen og Søn, så man må formode, at det er
dem, der har ladet sig afbilde ved stenen.
Hans Verner Friis medbragte yderligere en artikel fra Kolding Folkeblad fra august 1967, hvor
historien om den manglende Genforeningssten
i Vamdrup var oppe at vende i avisen. Kolding
14

Sætternisse
på spil i
Hjarup

Folkeblad skriver: ”En vognmand fra Kolding blev
engageret til at flytte den, og der blev forberedt
en særlig festlig modtagelse i Vamdrup, hvor
ungdommen skulle trække stenen det sidste
stykke vej gennem byen ud til kirken. Her var
den plads, der var blevet ledig efter fjernelsen
af klokkestablen på højen ved kirkens vestende,
blevet reserveret til genforeningsstenen. Vognmanden fik imidlertid visse vanskeligheder med
transporten: Efter sigende brød vognen sammen
under dens vægt på vej gennem skoven. Han opgav at bringe stenen videre og lod den ligge på
kanten af skovvejen ... Hans Friis lod stenen rejse
ved vejkanten med en lun bemærkning om, at nu
kunne den stå her som et minde om Vamdrups
afmagt”

Af Bodil Høeg
Har du lagt mærke til, at der har været
en sætternisse på spil i Hjarup, nemlig
på vejskiltet på Sidselbank(e)vej??
Er der nogen, der ved, hvornår nissen
har været forbi?
Jeg har talt med Kolding Kommune, og
det korrekte vejnavn er Sidselbankvej.
På fotos på streetview, optaget i 2010,
kan man se, at der er korrekte vejskilte i
begge ender, så på et tidspunkt har nissen været forbi. Den flinke mand i Vej
og Park i kommunen mente nu, at der
var en medarbejder, der har sovet lidt i
timen og ikke har haft tid til korrekturlæsning.

Var det måske passende her i 100-året for genforeningen at give stenen en indskrift?
1920-2020
Grænsen ligger fast.

Hans Verner Friis havde endnu et fotografi, som
knytter sig til marken, hvor stenen blev fundet.
Her lå lige i skovbrynet (ved midterste sorte
cirkel) en lille bindingsværkshytte med stråtag,
som havde det noget pompøse navn: Kronborg.
Her blev hestene bragt til, når de skulle have en
pause i markarbejdet. Mange besøgende ridsede
deres navne i træværket, men da det fik en ende
med hestene som arbejdskraft i landbruget, fik
hytten lov til at forfalde og er nu helt forsvundet.
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Varmeanlæg • Badeværelser
Fjernvarme • Blikarbejde • Solvarme
Nybyggeri • Alt i renovering

Taulov:

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

Vamdrup:

Fabriksvej 17 • 6580 Vamdrup
Tlf. 75 58 28 55

www.alpedalens-vvs.dk

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

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
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Hold dig opdateret
med Budstikken
DECEMBER
28. kl. 14

Nytårsløbet

31. kl. 23

Midnatsgudstjeneste i Valgmenighedskirken

J A N U A R 		
1. kl. 13

Nytårsvandring

4. 		

Fodbold/SHIF indsamler juletræer

6. kl. 17

Løbetur fra Mejeriet

8. kl. 9

Onsdagsklubben

12. kl. 17

Løbetur fra Mejeriet

14. kl.18

Skanderup Hjarup Husholdningsforening – Bestyrelsen laver mad

14. kl.19

SHIF inviterer til foredrag om de danske håndboldherrer

15. kl. 9

Onsdagsklubben

19. kl. 14	Foredrag i Valgmenigheden – Inger Marie Madsen om 'Uddrag af Herman Bangs roman "Tine"
20. kl. 17

Løbetur fra Mejeriet

22. kl. 9

Onsdagsklubben

24. kl.17

Farveladen 'Spis med Gud'

27. kl. 17

Løbetur fra Mejeriet

29. kl. 9

Onsdagsklubben

31. kl. 14

Indvielse og rundvisning på Skanderup Efterskole

F E B R U A R 		
1. kl. 18

Vinterfest i Hjarup

3. kl. 17

Løbetur fra Mejeriet

5. kl. 9

Onsdagsklubben

10. - 14.

Vinterferie på Forbundsskolen

10. kl. 17

Løbetur fra Mejeriet

12. kl. 9

Onsdagsklubben

17. kl. 17

Løbetur fra Mejeriet

17. kl.19.30 Skanderup Hjarup Husholdningsforening – Sangaften ved Svend Damgaard
19. kl. 9

Onsdagsklubben

23. kl. 19

Foredrag i Valgmenigheden – Anna Elisabeth Jessen om bogen 'Om hundrede år'

24. kl. 17

Løbetur fra Mejeriet

26. kl. 9

Onsdagsklubben

27. kl. 20

Generalforsamling SHIF
17
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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: R
 uth Lassen Jessen, Kastanie Allé 47,
tlf. 4076 4682
Helle Nygaard-Lund, Hjarupgårdsvej 4,
tlf. 2425 2266
Dorthe Adolph, 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
Næste deadlines i 2020: 20. februar og 23. april 2020
Generalforsamling: M
 aj 2020

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

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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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

Malene Rasmussen
Ejersmindevej 5, Skanderup 6640 Lunderskov

Hair & Make-up
Nyeste hårtrends

By Rasmussen

Fredag d. 13. december var der julefrokost spis-sammen på Mejeriet. 90 glade børn
og voksne, unge og ældre var samlet til nogle hyggelige timer med sild, snaps,
frikadeller, salat og mange andre julelækkerier. Stor tak til alle hjælperne, borddækning, madtanter og opvaskere. De unge piger i byen var hurtig med på ideen,
om der selvfølgelig skulle være luciaoptog, nu da det netop var på Lucia dag. Tak
for endnu en dejlig spis-sammen aften på Mejeriet.

Baggrund som teknikker ved Sassoon Professionel • Håndværkstradition

Af Bent Poulsen

Individualitet • Professionel rådgivning • Helhedsbetragtning af dit personlige look

Jule-spissammen

Adventsfest på
Forbundsskolen
Traditionen tro var efterskolens hal fyldt til
bristepunktet, da skolebestyrelsen på Forbundsskolen inviterede til året adventsfest. Alle klasser
var på scenen og synge eller spille skuespil og
6.klasse afsluttede en dejlig aften med Luciaoptog.
Tak til alle fremmødte for den store opbakning.
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Juletræsfest i
Skanderup
Af Rikke Hansen

Hilsen fra
Landsbyforeningen
i Hjarup
Af Steen Matschke
Landsbyforeningen i Hjarup ønsker alle en
glædelig jul og et godt nytår.
Tak for opbakningen i 2019, vi ses
til flere nye arrangementer i 2020.

På vegne af Landsbyforeningen vil jeg gerne
sige tak til de voksne og børn, der trodsede
julefrokoster og Black Friday og mødte op til
fortællingen om julenisserne, der for mange
år siden lavede juleløjer med skorstenen på
kirken og hjalp til med at få råbt de nuværende nisser op, så juletræet i krydset ved
Kastanieallé og Hjarupvej, traditionen tro,
kunne blive tændt.
Efterfølgende gik turen hen i Forbundsskolens gymnastiksal, hvor der blev spist æbleskiver og ris a’la mande og drukket saftevand,
kaffe og glögg, alt imens hyggesnakken gik
og børnene løb rundt og legede. Ligesom de
foregående år spillede Hans Otto og Ida op
til dans om juletræet. Midt i det hele kom
selveste julemandens skikkelse til syne i et af
vinduerne højt oppe i gymnastiksalen til stor
overraskelse for børnene. Rensdyrene havde
sat ham af på taget, så han kunne komme til
juletræsfest, imens de selv tog ned til åen for
at drikke vand. Julemanden dansede i hopla
med rundt om træet og sluttede eftermiddagen af med at dele slikposer ud til alle
børnene.
Tusind tak for en dejlig eftermiddag
Glædelig Jul og vi ses igen til næste år!

