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FA S T E L AV N
... i Hjarup

Børn og barnlige sjæle fejrede den 23. februar
fastelavn på MEJERIET I HJARUP.
Bland deltagerne var dinosaurere, indianere,
en postkasse med arme, en ærtebælg, ninjaer,
legomand, "ordensmagten" var også til stede
og mange flere.
Tak for en rigtig hyggelig dag!
Landsbyforeningen i Hjarup

Af Rikke Hansen

... i Skanderup

Søndag d. 23. Februar blev brugt i hyggens og
fællesskabets tegn i Forbundsskolens gymnastiksal, hvor der var mødt op mod 70 veloplagte
og spændte børn og voksne.
Der blev sunget fastelavnssang, slået katten af
slikfyldte tønder i 4 forskellige aldersgrupper,
kåret kattekonger og –dronninger samt bedste
udklædning. Efterfølgende blev der hyggesnakket og solgt kage og fastelavnsboller mm. – alt i
alt en rigtig dejlig eftermiddag.
På vegne af Landsbyforeningen
skal der lyde en stor tak til Skovs
Bageri, som har sponsoreret lækre
fastelavns- og theboller samt Kastanieallé Service, der har sponsoreret
fastelavnstønder.
Også tak til de fremmødte gæster – dejligt at se så mange flotte
udklædninger og godt humør. Vi
glæder os til at gentage traditionen
og succesen til næste år igen.

Konfirmation 2020
SIMON PETERS KIRKE
Lørdag d. 9. maj 2020
• Casper Donslund Christensen, Marievænget 10,
Skanderup
• Theis Eggers Hansen, Ejersmindevej 11,
Skanderup
• Christian Hjorth-Hansen, Marievænget 12,
Skanderup
• Caroline Baltsersen, Svinget 6, Skanderup
• Jens Henriksen, Skanderup Landevej 34,
Skanderup

SKANDERUP SOGNEKIRKE
Søndag d. 26. april 2020
• Daniel Husfeldt, Kastanie Allé 12, Skanderup
SKANDERUP SOGNEKIRKE
Søndag d. 3. maj 2020
• Emil Husfeldt Johansen, Kastanie Allé 4,
Skanderup
• Victoria Skøtt, Gelballevej 37, Gelballe
VONSILD KIRKE
Søndag d. 3. maj 2020
• Simone Mortensen, Toften 1, Hjarup

S C T. N I C O L A I K I R K E
Fredag d. 8. maj 2020
• Nabine Vang Kjær, Kastanie Allé 38, Skanderup

HJARUP KIRKE
Søndag d. 3. maj 2020
• Anne Johanne Appel Frank, Østergårdsvej 18,
Hjarup
• Alberte Skov Frederichsen, Østergårdsvej 9A,
Hjarup
• Jeppe Duedahl Jensen, Ejersmindevej 15,
Skanderup
• Ida Fabrin Hjorth-Hansen, Østergårdsvej 17 C,
Hjarup
• Cathrine Vestkær Gliemann Juhl Hjort,
Svinget 1, Skanderup
• Hans Krabbe Friis, Hjarupgårdsvej 9, Hjarup
• Sibel Duusgård König, Hjarup Byvej 7, Hjarup
• Nanna Dreyer Christiansen, Hjarupvej 28,
Skanderup

SEEST KIRKE
Torsdag d. 21. maj 2020
• Magnus Junker Svendsen, Gelballevej 57,
Gelballe
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Årsberetning Skanderup Hjarup IF 2019

Generelt
Skanderup Hjarup IF er stadig
generelt i en god udvikling,
hvor vi bibeholder et flot medlemstal byernes størrelse taget
i betragtning. Vi har i 2019
desværre haft en tilbagegang
i medlemmer. Det skyldes primært, at E-sport ikke har været
aktiv pga. ombygning på efterskolen. En del af vores unge
fodboldspillere er stoppet og vi
har svært ved at stille hold pga
små årgange, samt lidt tilbagegang på vores voksne gymnastikhold, hvor blandt andet
Yoga er stoppet.
Tilgengæld er der fremgang på
vores unge gymnastikhold og
på bordtennis, så det er meget
positivt.
Sportsfesten såvel som Gymnastikopvisningen var igen i år en
stor succes og vi takker meget
for den flotte opbakning.
Sportsfesten gav overskud og
pengene er blevet brugt til at
nye redskaber, bolde osv i vores
ungdomsafdelinger.
Bestyrelsen forsøgte også med
et arrangement i forbindelse
med VM i herrehåndbold, hvor
vi havde Christian Hjermind
og Thomas Mogensen ude at
fortælle om livet som professionel håndboldspiller. Om det
skyldes de dårlige resultater på
banen vides ikke, men der var
desværre ikke helt den håbede
opbakning og det gav et lille
underskud.
Samlet set er økonomien stabil
med en stærk egenkapital.
Dog kommer idrætsforeningen
ud med et underskud på minus
57.550 kr.
Det skyldes:
• Mindre kontigent pga. esport.
• Vi har investeret i nyt udstyr
til gymnastik blandt andet en

ny airtrack.
• Tilskud til projekt HAL NU
• Mindre tilskud pga. færre
medlemmer
• Øgede aktiviteter i eksterne
haller
• Lavere omsætning til sportsfesten
• Højere omkostning til vagter
og samaritter til sportsfesten
• Færre sponsorindtægter.
Men bestyrelsen har valgt
fortsat at investere i idrætsforeningen og dens medlemmer, for vi tror, at hvis vi har
det rigtige udbud er det den
eneste måde, vi kan fastholde
medlemmerne.
Gymnastik
Til Forældre/barn har vi 10
friske børn og forældre der er
klar på hop, kolbøtte, dans, løb
og lege med fart. BabyShark,
hjulene på bussen, alle mine
kyllinger kom hjem hitter stort
;-) Bane, klatre og rutsje, gå på
line – jo højere, jo mere spændende. Go' energi og sammenhold
På Minikrudt har vi haft fornøjelse af 13 gymnastikglade
børn. Der er blevet brændt en
masse energi af i opvarmning,
samt trænet styrkeøvelser,
der træner børnene til bedre
springteknik. Børnene er rigtig
engagerede, når vi træner på
redskaber.
Senest har vi arbejdet med en
lille seriesekvens, hvor vi øver
takter og det at sætte øvelserne sammen.
På Rytmepigerne hygger 11
seje piger sig hver onsdag til
rytme. Her bliver både arbejdet
med rytmisk gymnastik, dance
moves og sågar lidt akrobatik.
Rytmegirls har i år skiftet navn
til Rhythm and dance, dels for
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at give plads til evt. drenge,
dels for at markere, at der i år
ville komme lidt mere dans.
Og der er i den grad blevet
danset, svedt, svunget og hygget. Der er 14 friske piger med
på holdet, og de er bare så
ivrige og dygtige. De har også
prøvet kræfter med tøndebånd
og akrobatik.
Der er 35 børn på Springkids
i år og de løber, hopper og
springer rundt sammen med 6
instruktører hver torsdag.
Hele efteråret har vi øvet os
på at lave vejrmøller, araberspring, forlænssaltoer, baglænssaltoer, kraftspring, flik
flak og endda kraftspring med
en forlænssalto bagefter.
Fit4Fun havde for første gang
en sløv opstart på sæsonen.
Heldigvis er der nu et flot og
stabilt fremmøde. Deltagerne
er kvinder i alle aldre, der mandag aften er klar på at give
den en skalle med de øvelser,
der nu præsenteres for dem.
Timen er gerne en blanding
af opvarmning, puls og styrke
med brug af bolde, elastikker
og tunge vægtstænger.
På herregymnastik/volley
mangler der 4-6 friske mænd
mellem 25 og 90 år og snart en
ny leder, da den gamle har været i gang siden 1991. Fremmødet er meget forskelligt og kan
variere fra 4-12, men alle der
møder går op i det med liv og
sjæl og der bliver kæmpet om
hver eneste bold, når gymnastikopvarmningen er overstået.
Fodbold
Udendørssæsonen var svær for
de fleste hold, drengeholdene
har haft flere spillere, der er
stoppet midt i sæsonen, hvilket
betød, at holdene måtte låne
spillere ved hinanden for at

kunne stille hold.
Det lille pigehold klarede
sig godt, dog med mere
modstand end tidligere.
Det store pigehold prøvede kræfter med 8 mands
kampe, som krævede
en del tilvænning, men
de kæmpede godt i alle
kampe.
Indendørs spiller de små
drenge og piger pt i Ødis
sammen med holdet fra
Ødis. De store drenge og
piger træner i Vamdrup.
Fodboldudvalget er i gang
med at finde trænere til
den kommende sæson,
lidt op ad bakke da mange
trænere har meldt fra.
Vi mangler i øjeblikket 3
trænere, så er der nogen,
der har lyst, så meld meget
gerne tilbage.
Der har været god opbakning til såvel vores herre
seniorhold, som er gamle
lokale drenge, som delvist
er flyttet tilbage eller som
har boet her. De spiller i
hverdagsrækken og spiller
kampe hver torsdag.
Ligeledes har Old Girls
holdt benene i gang
henover efterårssæsonen
og igen har der været stor
opbakning såvel på og
udenfor banerne.

motionsløb. Senere i september viste vi cyklerne
frem til Kirkedag i Lunderskov. Og Jyske Vestkysten
kiggede forbi til træning
og skrev en artikel.
12. oktober havde vi besøg
af trænere fra en sjællandsk klub. Bagefter tog
vi ud på Grønholtsporet.
Samme trænere besøgte
os til en træning efter jul.
Vi cykler som regel i gymnastiksalen, men har siden
nytår brugt Pulzion nogen
gange for at træne til gymnastikopvisningen og DM,
hvor vi udover opvisning
også stiller 2 hockeyhold.
E-sport
Pga. ombygning på efterskolen har vi ikke haft et
E-sport hold i 2019. Aktiviteten genoptages i løbet
af 2020.

Badminton
Badminton har 7 x baneudlejning i ugen med
glade medlemmer. Udfordringen er, at der kun er
ledige tider i gymnastiksalen i weekenden, hvilket
knap er så attraktivt.

Bestyrelsen
Til sidst skal der på vegne
af formanden lyde en tak
til bestyrelsen. Vi har nu
de seneste 4 år haft den
samme bestyrelse og der
er en god kemi og lyst til
at videreudvikle idrætsforeningen.
Men vi skal tilsikre ,at vi tilbyder så mange aktiviteter
som muligt for lokalsamfundet. Derfor er vi også
interesserede i at høre fra
borgere, som gerne vil
være med til at være en
del af foreningen og specielt mangler vi pt. forældreindragelse i forbindelse
med træning.

Unicykling
I juni deltog Unicykel i
årets sportsfest og dets

På vegne af bestyrelsen i
Skanderup Hjarup IF
Morten H. Nielsen
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Hjarupspejderne afprøver
forskellige jobs
I weekenden den 17.-19. januar var
spejderne på gruppeweekend. Ulve og
trop-spejdere startede fredag aften.
Efter indkvartering samledes vi foran den
tændte pejs til et hyggeligt lejrbål, hvor
trop-spejderne stod for underholdningen.
Herefter tog alle overtøj på, for vi skulle
ud til et aftenløb, som Lars Erik havde
planlagt. Inden vi skulle i soveposerne, var
der boller og saftevand og så godnat.
Lørdag startede med morgenmad og så
kom Bæverne. Flaget blev hejst og vi var
klar til dagens aktiviteter. De store spejdere fik lov til at prøve at smede ved den
varme esse. Alle spejdere prøvede at være
1. hjælper, bager som bagte brød over bål,
snedker som lavede fuglekasse, bil eller
noget helt andet, elektriker som lavede
små lygter, syerske som lavede dyr af slips,
frisør som farvede hår, satte hår, lavede
hårpynt m.m. brandmand som lærte at
slukke ild på forskellige måder og som
kok skulle vi lave vores egne madpandekager til frokost.
Som altid går spejderne til aktiviteterne
med godt humør og stor interesse. Sidst
på eftermiddagen tog vi en velfortjent
pause, inden vi fik serveret aftensmad
lavet af vores fantastiske ”køkkentanter”
(hjælpere i køkkenet). Traditionen tro
sluttede vi dagen af med igen at mødes
foran den tændte pejs til lejrbål, hvor seniorspejderne stod for underholdingen og
Anja stod for andagten. Vi sluttede dagen
af med vores traditionelle lygteleg ude på
skrænterne ved hytten.
Søndag startede med morgenmad og så
fik vi pakket alt sammen igen og båret
bagagen ud, så hytten kunne gøres klar til
rengøring. Kl. 9.30 blev vi kørt til
Hjarup, hvor vi gik Nytårsparade fra
spejderhuset og ned til kirken.
Vi deltog i gudstjenesten, hvorefter vi gik samlet tilbage til spejderhuset, hvor vi sluttede af efter
en rigtig dejlig weekend.

En skoleleder takker af

Lene Aagaard Brandt har efter
7 år på Skanderup-Hjarup
Forbundsskole søgt og fået nye
udfordringer. Hun skal fremover være distriktsskoleleder på
Auraskolen i Esbjerg Kommune.
At stå i spidsen for Forbundsskolen har været en fornøjelse.
Umiddelbart efter min ansættelse 1.februar 2013 skete der
utrolig mange ting. Først kom
lockouten af alle lærere og
deraf følgende reduceret eller
slet ingen skoledag for børnene.
Vi var med i projekt ”Drøn på
skolegården” og fik etableret
”Kratskolen”. Og sidst men ikke
mindst havde skolen 50 års jubilæum, hvilket blev fejret i stor
stil med morgenmad, reception,

og stor fest i efterskolens hal.
Jeg oplevede derfor straks, hvad
sammenhold i lokalområdet
og stor opbakning kan bidrage
med til en i forvejen god skole.
Det sammenhold og den opbakning har Forbundsskolen og
jeg nydt godt af i mine 7 år som
skoleleder. Det skal I alle have
stor tak for.
Forbundsskolen er en skole
med rigtig gode resultater i de
forskellige målinger, der hvert
år foretages både nationalt og i
Kolding Kommune. Det er faglige resultater langt over, hvad
der kunne forventes og trivselsmæssige resultater i den rigtig
gode ende af skalaen. Som
skoleleder har det været nemt
at være stolt af og ”prale” med
resultaterne. Jeg vil på den baggrund sige stor tak til alt personale på Forbundsskolen, fordi

W W W. L AVABO.DK
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de hver dag møder op og gør et
rigtig flot stykke arbejde for at
tingene lykkes for de børn, det
hele handler om.
Jeg vil også gerne takke forældregruppen på Forbundsskolen.
I er medvirkende til at børnene
lykkes i deres skolegang. Jeg har
oplevet et godt og konstruktivt
samarbejde i skolebestyrelsen
og med jer forældre generelt
om børnenes læring og trivsel.
Jeg vil også gerne takke for den
store opbakning I altid kommer
med, når vi afholder arrangementer. Det er af stor betydning
for Forbundsskolen, at I bakker
talstærkt op. Tak skal I have.
Jeg håber, I alle vil fortsætte
med at passe rigtig godt på
Forbundsskolen og hinanden.
Afslutningsvis vil jeg sige TAK
for samarbejdet gennem de
seneste 7 år.

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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Familiegudstjeneste
med påskefrokost
2. påskedag
2. påskedag er der Familiegudstjeneste i
Hjarup Kirke kl. 10.30
Efter gudstjenesten er der frokost for hele
familien i Kirkeladen og æggejagt for
børnene.
Pris 20 kr. pr. person

Affalds- og re
ngøringsdag i Hjarup
Søndag d.19.
april kl.10.00
afholder vi den år
lige affaldsin
d
sa
mling. En aktivi
tet for hele fa
milien. Vi mødes
på Mejeriet,
h
vor
vi deler os op
og går en tu
r
rundt
i byen. Håber
vi ses.
På vegne af H
jarup
Landsbyforen
ing
Bent Poulsen

Nye containere
Af Susanne Thode Østergård, Skanderup.
Der er opstillet otte nye containere til
genbrugsaffald i Enghaven ved Friskolens
indkørsel. Metal, hård plast, glas og papir.

Nytårsløbet i
Hjarup
2 8.

DEC E M B E R

2 0 1 9

Af Kirsten Rungholm
Tak til alle fremmødte børn, unge, voksne
og ældre for en meget dejlig skovtur! Det
er altid dejligt at få sig rørt og især også
dejligt at få
en dosis udendørs dagslys på denne tid af
året.
Hyggen på Mejeriet efter skovturen er –
ja, mega hyggelig!
Mange Tak til alle der hjalp med at guide,
bage, dække bord og rydde op.
Det var trettende gang Nytårsløbet i
Hjarup blev afviklet, så nu må det siges
at være en tradition der hører sig til.
Traditioner er gode at holde fast i. Gode
traditioner bidrager ofte til tryghed og
fællesskab og kan samtidig være bindeled
mellem generationer. Samtidig så behøver
det ikke betyde, at der ikke kommer nye
og anderledes ting til. Så altså, traditionen tro, så afholder vi igen Nytårsløbet
i Hjarup den 28. december 2020, måske
denne gang med en lille smule fornyelse?
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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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En spejder i fokus
Frederik Frank-Jessen 20 år, 14 år som KFUM-spejder i Hjarup heraf 6 år som leder:
"Jeg gik i børnehaveklasse, da jeg startede til spejder og har ikke kigget tilbage siden,
de reklamerede for spejderne på skolen."
stant bliver udfordret og ikke når at slappe af
igen, bliver det hurtigt hårdt.

Hvilke aktiviteter synes du er sjove
ved spejderlivet?
Når man får lov til at lave noget, man ikke rigtigt kan andre steder. Som at lave en båd af en
presenning og nogle kviste eller bygge et tårn,
man så sover på.

Har du et mærke på uniformen, du er specielt
glad for?
Det må så være mit Diamant-mærke. Dette er et
mærke, man får, når man har fuldført Diamantkurset, som for mig var en hel uge med udfordringer, dårligt vejr, småskader og ekstremt pres.
Men det er hele meningen. ”Under pres skabes
diamanter”.

Hvad giver det dig at være spejder?
For mig er det en rar følelse af fælleskab. En
følelse af at være sammen med mennesker på
en anden måde, at udfordre sig selv og udfordre
min egen måde at være på sammen med andre.

Har du mødt spejdere fra/i andre lande?
Det har jeg i hvert fald. Der har flere gange været udenlandske spejdere på de forskellige landslejre. Hjarup Spejderne har haft en udvekslingsstudent fra Tyskland, og så ellers 3 spejdere fra
Australien, som har boet hos mig i min familie.

Spejdere er meget udendørs, ligger i telt og
laver mad over bål. Hvad synes du om det?
Jeg elsker det. Jeg har altid nydt at tænde bål,
lave bålmad og hygge sammen med venner. Og
så at hoppe i teltet om natten for at få en god
nats søvn. Ja tak. Det er fantastisk at vågne op
og rulle teltdøren op for så at se den nye dag.

Hvis du skulle anbefale spejderlivet til andre,
hvilke ord ville du så vælge?
Det er den bedste måde at lære sine egne og
andres grænser at kende.

Sommerlejrlivet, hvad er godt ved det?
Et fællesskab med mennesker. Udfordringer om
hvert et hjørne. Sammenhold og teamwork. Det
at leve sammen i naturen giver en følelse af at
leve tættere på naturen, end man ellers får.
En hård oplevelse som spejder. Udfordringerne...
det er nok noget af det hårde. Hvis man kon-

Hvor i din hverdag bruger du det,
du har lært til spejder?
Tæt på hver dag. Jeg er lærerstuderende, og der
bruger jeg tit den viden om andre mennesker,
10

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

Skanderup-HjarupGelballe
– Budstikkens bog om
vores lokalhistorie

som jeg har lært gennem spejder. Teamwork,
arbejdsfordeling og overblik. Jeg har en langt
bedre forståelse for, hvad man kan byde andre
mennesker. Hvilke udfordringer man kan stille
dem, og hvordan man skal motivere. Det virker
super effektivt både med børn, men også med
voksne mennesker.

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

Hvilke spejderegenskaber er en fordel for dit
fremtidige job?
Det at kunne holde overblik i vanskelige situationer er super vigtigt. Og det at kunne håndtere
uforudsigelige situationer eller holde hovedet
koldt er også en kæmpe fordel.
En spejder er kendt for at overskride sine grænser og vise tillid. Vi husker ofte, når vi har overskredet vore egne grænser. En af de situationer,
jeg selv kan huske, var en gang med seniorspejderene (de lidt ældre), hvor vi skulle klatre og
rapelle. Det var en kæmpe udfordring for mange
af os, men vi vidste, at vi kunne stole på hinanden, så vi ”sprang ud” i det.
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Hold dig opdateret med Budstikken

M A R T S 2 0 2 0 		
2. marts kl. 17.00

Hjarup runners løbetur

5. marts

HB7 – Bowlingaften

6. marts

Farveladen – Vi laver bolcher

9. marts kl. 17.00

Hjarup Runners løbetur

12. marts kl. 19.00

Borgermøde i Vamdrup om ny motorvej

16. marts kl. 17.00

Hjarup Runners løbetur

19. marts

HB7 – Vi skal på løb

20. marts

Farveladen – Vi laver påskepynt

23. marts kl. 17.00

Hjarup Runners løbetur

29. marts kl. 10.00

Gymnastikopvisning i SHIF på Skanderup Efterskole

30. marts kl. 17.00

Hjarup Runners løbetur

A P R I L 2 0 2 0 		
3. april

Farveladen – vi laver fuglekasser

5. april kl. 9.00

Fællesgudstjeneste Hjarup/Vamdrup + pilgrimsvandring

6. april kl. 17.00

Hjarup Runners løbetur

16. april

HB7 – På besøg et hemligt sted

17. april

Farveladen – Bibelhistorie

19. april kl. 10.00

Affaldsindsamling i Hjarup

20. april kl. 17.00

Hjarup Runners løbetur

23. april

Deadline på Budstikken

23. april kl. 17.00	Spis-sammen og generalforsamling i Hjarup sogns Landsbyforening
23. april kl. 17.00

Pizzagudstjeneste i Skanderup Valgmenighed

26. april

Konfirmation i Skanderup Sognekirke

26. april kl. 13.00

Skraldedag i Skanderup

27. april kl. 17.00

Hjarup Runners løbetur

30. april

HB7– Sanserne udfordres

M A J 2 0 2 0 		
01. maj kl. 16.00

Farveladen

–		

Generalforsamling i Budstikken

–		

Forårskoncert på Forbundsskolen

1. maj

Farveladen-udflugt til legepladsen

3. maj

Konfirmation i Hjarup Kirke og Skanderup Sognekirke

4. maj kl. 17.00

Hjarup Runners løbetur

10. maj kl. 9.00

Fællesgudstjeneste Hjarup/Vamdrup + pilgrimsvandring

11. maj kl. 17.00

Hjarup Runners løbetur

12. maj

Skanderup-Hjarup Husholdningsforening – Udflugt

15-17. maj

Farveladen og HB7 – Udflugt til Thy børnefestival

18. maj kl.17.00

Hjarup Runners løbetur

25. maj kl. 17.00

Hjarup Runners løbetur

29. maj

Farveladen og HB7 – Spis med Gud
12

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: 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
Næste deadline i 2020: 23. april 2020
Generalforsamling: M
 aj 2020

Hærvejsmotorvejen
ring øst eller vest om Vamdrup, der optager – og
bekymrer – os.

Af Jens Staugaard Holdt
Regnefejl har forsinket den længe ventede
VVM-undersøgelse af Hærvejsmotorvejen,
der skulle have været færdig i sommers.
Men nu er den her.

For specielt linjeføringsforslagene Øst 2 og Vest
2 pløjer meget tæt forbi både Hjarup, Skanderup og Gelballe. Og forslagene Vest 3 og Øst 3
går voldsomt ud over Svanemosen, men skåner
Hjarup og en del af Skanderup.

Formålet med VVM-undersøgelsen er at belyse
vejprojektets mulige påvirkning af omgivelserne
og at tilpasse vejprojektet til landskabet, så
påvirkningen af omgivelserne bliver begrænset.
Desuden skal VVM-undersøgelsen skabe et sagligt grundlag for en offentlig debat og senere en
politisk beslutning om motorvejsprojektet.

Vejdirektoratets hjemmeside indeholder et
separat 3D kort, hvor kan man se visualiseringer,
der viser motorvejens placering i landskabet og
mulige visuelle påvirkning af omgivelserne.
Hårdest ramt bliver de hus- og gårdejere, der får
eksproprieret deres ejendomme helt eller delvist
og de landmænd, der får deres marker delt. Men
lige så slemt kan det være for dem, der får lov at
blive boende som naboer til støjen.

Nu er den her og det er et omfattende materiale, for Vejdirektoratet blev bedt om at undersøge ikke mindre end 6 alternative linjeføringer.
1.689 sider fylder det samlede sæt rapporter. Synes man det er lige rigeligt som godnatlæsning,
kan man nøjes med at læse den sammenfattende rapport på 146 sider – eller kortlægningen af
forekomsten af birkemus, som klares på 36 sider.

For sammen med ærgrelsen over ødelæggelse
af landskabsmæssige værdier er støjen fra den
nye motorvej – hvis den kommer – nok det, der
bekymrer flest i lokalsamfundene.

Regionalt kommer diskussionen om, hvorvidt
der skal vælges en linjeføring øst eller vest om
Billund til at fylde mest. Lokalt i BUDSTIKKENS
udgivelsesområdet er det i stedet valget af linfø-

Miljøkonsekvensrapportens del 3 beskriver
støjgenerne for de berørte ejendomme og
mulige afværgeforanstaltninger – f.eks. en 5 høj

Forslag til linjeføringer

Offentlig høring
VVM-undersøgelsen er frem til den 13.
april i offentlig høring, og i løbet af hele
høringsperioden har borgere mulighed for
at lufte sine bemærkninger til den omfattende rapport. Det skal ske på
www.vejdirektoratet.dk/midtjysk
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Borgermøde om
Hærvejsmotorvej
Fagfolk fra Vejdirektoratet står klar til
at svare på spørgsmål om Hærvejsmotorvejen
torsdag d. 12. marts klar i Arena Syd, når der bliver holdt borgermøde.
Borgermødet i Vamdrup er det eneste i Kolding Kommune
og varer to timer fra klokken 19.00 til 21.00.
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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

Det er tvivlsomt om motorvejsbyggeriet nogensinde realiseres og i givet fald
bliver det nok ikke de næste mange
år. Men man skylder i det mindste de
berørte lodsejere en hurtig udmelding om valgt linjeføring, så de, der er
heldige at bo langs de 5 fravalgte, kan
ånde lettet op og de ramte kan træffe
deres forholdsregler.

By Rasmussen

VVM-undersøgelsen er i offentlig høring frem til mandag d. 13. april 2020
og Vejdirektoratet afholder et borgermøde i Arena Syd i Vamdrup onsdag d.
12. marts 2020, kl. 19.00 - 21.00.

Vejdirektoratet fremsender derefter
høringsnotat og indstilling (anbefaling)
til Transportministeren i løbet af forår/
sommer 2020.

Baggrund som teknikker ved Sassoon Professionel • Håndværkstradition

støjskærm ved Møllevang. Hjemmesiden indeholder lytteeksempler, hvor
man kan høre eksempler på, hvordan
en fremtidig motorvej vil lyde i forskellige afstande til vejen.

Individualitet • Professionel rådgivning • Helhedsbetragtning af dit personlige look

Vejdirektoratets hjemmeside indeholder et separat 3D kort, hvor kan man se visualiseringer, der viser
motorvejens placering i landskabet og mulige visuelle påvirkning af omgivelserne.

selskabslokaler udlejes

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

Hjarup
Mejeri
Af Budstikkens bestyrelse

VAMDRUP SPECIALOPTIK
Telefon 7558 1086 – Telefax 7558 1543

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

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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Pilgrimsvandringer
i foråret

PALMESØNDAG D. 5. APRIL KL. 9.00
er der fællesgudstjeneste i Vamdrup kirke. Efter
gudstjenesten er der mulighed for at komme på
pilgrimsvandring: Vi fylder bilerne op og kører til
Jels sø. Her går vi på pilgrimsvandring ca. 8 km
med et påsketema. Husk madpakke. Tilmelding
til Maria König på sms 20464295 eller Facebook
senest d. 3. april: Så sikrer jeg mig, at vi har biler
nok. Vi er hjemme før kl. 14.
SØNDAG D. 10. MAJ KL. 9.00
er der fællesgudstjeneste i Vamdrup kirke med
efterfølgende pilgrimsvandring. Turen går til
Harte kirke, hvor vi går Hartesløjfen på 11 km.
Vi går ad skovstier og landeveje til Ferup sø og
tilbage igen. Tilmelding til Maria senest d. 8.
maj. Vi er hjemme kl. 15
Man kan altid deltage i gudstjenesterne uden at
gå med på vandring!
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GYMNASTIKOPVISNING2020

Sæt X i kalenderen d. 29. marts 2020
Nu varer det ikke længe før gymnaster og
cyklister i Skanderup-Hjarup Idrætsforening
er klar til at vise, hvad de har gået og øvet
sig på henover vinteren.
Det vil derfor glæde os at se alle gymnaster,
cyklister, forældre, søskende, bedsteforældre
og naboer til vores årlige gymnastikopvisning.

Udover opvisning fra vores egne dygtige
gymnaster kommer eleverne fra Skanderup
Efterskole også på gulvet og viser et udpluk
fra deres opvisning.
Vi er desuden stolte af at kunne byde velkommen til Mini Mix Syd, der vil vise deres
resultat af glæde ved socialt fællesskab,
bevægelse, musik og rytme.

Opvisningen finder sted
Søndag d. 29. marts 2020 fra kl. 10.00-13.00
i hallen ved Skanderup Efterskole

Inden opvisningen, vil der blive taget holdfoto.
Billederne kan bestilles og købes på dagen.
Mange hilsner og vel mødt
Gymnastikudvalget og Unicykler ved
Skanderup-Hjarup Idrætsforening

