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S T I K K E N
BUD
Forny dit  
medlemskab nu!
Kære Budstikkenlæser
Du modtager med dette nummer af Budstik-
ken en anmodning om at indbetale 100 kr. til 
medlemskab af Budstikken.  Uden jeres bidrag 
havde vi ikke noget Budstikken. Og til alle nye 
medlemmer skal der lyde et stort Velkommen!

Igen i år udlodder vi et gavekort på 500 kr. til 
en af Budstikkens annoncører blandt alle dem, 
der betaler 100 kr. inden 1. juni.

Du kan betale på mobile pay 75614, ved  
bankoverførsel (se side 20) eller kontant til 
vores kasserer.

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen

Tiltrængt forårsvask
På en solrig lørdag i april fandt Alberte kost,  
spand og vand frem og byskiltet i Hjarup blev 
vasket. Godt set og tak, Alberte – nu kan vi alle 
finde hjem igen. 

Tennisbane
Af Rune Peitersen, Skanderup Efterskole
 
Vi har ordnet vores gamle tennisbane. 
Der er stadig et stykke vej 😅 men den kan sag-
tens bruges som den er nu.

Banen er ikke låst (lågen binder måske lidt) 
og må meget gerne bruges af alle!



3

GENERALFORSAMLING

i Budstikken 
Mandag den 18. maj kl. 19.00 på Forbundsskolen
Mød op og giv din mening til kende.
Generalforsamlingen indeholder følgende dags-
orden:
1.   Valg af dirigent
2.   Formandens beretning
3.   Kassererens reviderede regnskab
4.   Indkomne forslag (sendes til Bodil Høeg – 

boh@bciaps.dk – senest 10. maj)
5.   Valg af bestyrelsesmedlemmer 

På valg er: Ruth Jessen og Bodil Høeg
6. Valg af 2 revisorer
7. Eventuelt

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

Nyt fra  
Forbunds-
skolen
Foråret er nu godt og vel halvvejs i sin gang, 
men for Forbundsskolens vedkommende har 
tiden siden januar været alt andet end normal. 
Først landede beskeden om at Lene Brandt stop-
pede efter 7 år som skoleleder, og 14 dage efter 
hendes aftrædelse landede hele landet i en af 
de største internationale kriser i nyere tid i form 
af COVID-19. Vi fik som skole en opgave med, 
meget hurtigt, at gøre klar til at lukke skolen 
ned og få en anden hverdag til at køre – både 
for voksne og børn. Denne opgave ændrede 
sig løbende, efterhånden som retningslinjer og 
informationer kom til og blev mere klare.

Vi har som skole en klar oplevelse af, at vores 
lokale samfund ”rykkede sammen i bussen” og 
udviste det samfundssind, som har gjort opga-
ven mulig og overskuelig at løse til gavn for 
børn og voksne. Derefter fik vi igen i løbet af 
påsken en opgave om at gøre klar til at genåbne 
skolen, hvilket gav lidt sved på panden, men her 
var vores fantastiske personale endnu en gang 
klar til at løfte i flok og på rekordtid gøre hele 
skolen klar til at modtage alle de årgange, der 
måtte åbnes for.

Nu står vi i en ny hverdag, med de udfordringer 
det giver, når man skal holde afstand, vaske 
hænder og alt det andet, som er blevet en del af 
vores nye hverdag. Igen har vores lokale sam-
fund og vores forældre været rigtig gode til at 
hjælpe os på bedste vis, så nu står vi i en situa-
tion med så normale forhold som muligt.

Vi ser som skole frem til endnu mere normale 
forhold og en hverdag, hvor eleverne igen må 
være tætte på hinanden.

Bjarke V. Søndergaard, konstitueret skoleleder
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Konfirmation 2020
S I M O N  P E T E R S  K I R K E
Lørdag d. 13. juni 2020  
eller ved aflysning lørdag d. 29. august 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
•  Nanna Dreyer Christiansen, Hjarupvej 28, 6640 

Lunderskov (Ved aflysning-Hjarup Kirke d. 15. 
august 2020)

H J A R U P  K I R K E 
Lørdag d. 15. august 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

S C T.  N I C O L A I  K I R K E 
Lørdag d. 22. august 2020
•  Nabine Vang Kjær, Kastanie Allé 38, Skanderup

S K A N D E R U P  S O G N E K I R K E 
Søndag d. 23. august 2020
•  Emil Husfeldt Johansen, Kastanie Allé 4,  

Skanderup

V O N S I L D  K I R K E 
Søndag d. 30. august 2020
•  Simone Mortensen, Toften 1, Hjarup
•  Cecilie-Karoline Nehrkorn, Hjarup Byvej 30, 

Hjarup

S K A N D E R U P  S O G N E K I R K E 
Søndag d. 30. august 2020
•  Daniel Husfeldt, Kastanie Allé 12, Skanderup
•  Victoria Skøtt, Gelballevej 37, Gelballe

S E E S T  K I R K E 
Lørdag d. 12. september 2020
•  Magnus Junker Svendsen, Gelballevej 57,  

Gelballe
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Af Birgit Jørgensen, Landsbyforum

Landsbypuljens budget er i år på 2.118.000 kr. 
Fra landsbyerne var der i alt indsendt 58 ansøg-
ninger med et samlet beløb på 3,75 mio.
Steen Matschke har på landsbyforeningens 
vegne ansøgt om midler til forskønnelse af ud-
vendige opholdsarealer ved Hjarup Mejeri.
Arbejdet er fordelt over to år og der er i år an-
søgt om 150.000 kr. + moms.
Vores ansøgning blev imødekommet med et 
tilskud på 100.000 kr. og da projektet er større, 
er der medsendt oplysning om de fonde, der er 
relevante at søge.

Gårdhave på Mejeriet 
Landsbyforeningen i Hjarup har gennem vinteren arbej-
det på en plan over gårdhave- og terrasseområde, der 
hvor der i dag er asfalteret. Der har været mange idéer 
på tegnebrættet og vi er kommet frem til en løsning, vi 
alle kan være stolte af. Det vil være med flisebelægning, 
beplantning og mulighed for at sidde sammen hele byen, 
når vi kommer på den anden side af COVID-19. 
Projektet er støttet af Kolding Kommunes landspulje, 
men vi vil dog også bruge nogle af landsbyforeningen og 
Mejeriets egne midler.
Landsbyforeningen i Hjarup 

Penge til forskønnelse 
i Hjarup
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Vinterfesten 
i Hjarup

Ikke at forglemme vinterfesten på Hjarup Mejeri 
lørdag d. 1. februar 2020. På dette tidspunkt var 
der ingen, der vidste ret meget om Coronavirus 
og ingen anede, hvordan hele verden ca. en må-
ned senere nærmest blev lagt ned.
MEN den dag på Mejeriet mødte festglade 
mennesker op for at feste, snakke, spise, drikke, 
hygge, danse, grine og endda give vennerne et 
kram.  Aftenen bød også på musikquiz og auk-
tion og der var mange skønne præmier at vinde. 
Til det vil vi gerne takke alle de sponsorer, der 
har bidraget. Det er enormt flot, så en stor tak 
til jer.
Bandet ”MaryKicks” leverede musikken og det 
gjorde de med et brag! Wauuu, der var gang i 
den allerede fra start og dansegulvet var fyldt 
op. Sikke en fest!
Vinterfesten er efterhånden blevet en tradition i 
Hjarup og det er bl.a. med til at danne rammen 
om det fællesskab, vi har her i byen.
Landsbyforeningen vil gerne takke alle jer, der 
mødte op og vi håber at se jer (nye som gamle) 
igen til næste år. Hold øje med datoen på vores 
facebookside ”Hjarup” og på Hjarup.dk.
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En spejder i fokus 

Af Niels Erik Svendsen 21 år,  
KFUM-spejder i Hjarup.

Jeg har faktisk været spejder, siden jeg i år 2000 
sad i barnevognen og mine forældre var spejde-
re. Jeg har været med altid. Fulgt min far. Begge 
mine forældre har lavet et kæmpe arbejde som 
ledere ved Hjarupspejderne. Min far var ham 
med de sjove ideer, især for drengene. 
Det gode ved spejderlivet er, at der i den lille 
ende er små hverdagsaktiviteter og lege i det 
lokale spejderhus. I den store ende er der større 
aktiviteter, og man kan deltage og være hjælper 
på Landslejre. Min gejst for spejderlivet startede 
ved en kæmpe spejderlejr i Guldborgsund. Min 
familie boede på Familie Camp, så alle kunne 
deltage. 

Hvorfor er du nu spejder? 
Det er en livsstil, der hænger ved og gør det 
fremadrettet i nogle år endnu. Siden eftersko-
len har jeg boet rundt omkring i forbindelse 
med min uddannelse: EUX-landmand. Jeg var 
spejder et års tid sammen med en DDS-gruppe 
(Det Danske Spejderkorps), og har hjulpet til, 
når jeg kunne. Deres spejderaktiviteter minder 
meget om det, vi laver i Hjarup, og det er spæn-
dende at møde andre spejdere, andre rutiner, 
og at de tænker på en anderledes måde. 

Nathike 
(Hike: længere vandretur med oppakning)
Sammen med mange andre spejdere er jeg med 
til at planlægge Nathike, det er en kæmpe op-
gave at få afviklet. Jeg står på post til Nathike, 
som er Danmarks største ”nattefangeleg”, hvor 
500-600 spejdere og ca. 150 ledere deltager. Jeg 
er nu med på 7. år. Deltagerne får en bid af en 
historie, sådan lidt krimiagtigt.  Vi har engang 
lavet skyggespil som starten på en Nathike. 
Skyggespil om at ”slagte”. Seniorspejderne skal 
så fange tropspejderne og finde gemte ting i 
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tasker og på kroppen. De er meget opfind-
somme med at gemme. Det er samtidig en 
konkurrence med poster, der skal løses, og 
der gås vældig op i at finde flest ting. Ofte 
vandrer spejderne 50 km over en weekend.
Det er for mig en god udfordring at tænke 
bredt, så Nathiken rammer mange, så det 
også bliver spændende og udfordrende. 
Det er godt at kunne bruge mig selv til, at 
andre unge får en fed oplevelse og gøre mit 
bedste for, at de får en sjov oplevelse. 
Vil du se fotos og læse om Nathike så gå på 
facebook og søg på ”nathejk”

Hvad giver det dig at være spejder? 
Gode kammerater som man har noget til 
fælles med og har det sjovt med. Nattepo-
sten hvor man hygger og pjatter sammen, 
og hvor ens hjerne er helt ”skør” af at være 
træt, det giver sjov og hygge. Svagheder og 
styrke lærer man at kende. Hvor lidt søvn 
man kan klare sig med. Der sker tit noget 
uventet, det er sjovt. Man lærer også andres 
grænser at kende. Man ved hvornår man skal 
stoppe, er kørt træt.

En hård oplevelse som spejder?
Engang var jeg på et spejderløb, og vi cykle-
de rundt i to døgn, og det kan da godt være 
surt. Jeg ser det ikke som hårdt, men mere 
som en udfordring. Det går ikke over ved, at 
man synes, det bliver surt. 

Hvis du skulle anbefale spejderlivet til  
andre hvilke ord ville du så vælge? 
Afbræk i hverdagen, en måde at slappe af på 
og finde roen i det. At være spejder er udfor-
dring og ”leg”. En legeplads jeg stadig gerne 
må lege på. Den ældste, der er med til at lave 
poster til Nathike, er omkring 60 år. Spejder 
er for alle aldre. Det er en glæde. Det jeg 
lærer fra spejder, bruger jeg nok ubevidst. 
Det med at blive udfordret, løse opgaver og 
finde grænser, kan jeg bruge hele livet. 

Mange tak. 
•  Susanne Østergård, mobil 60 40 35 11 

susthode@hotmail.com
•  Nina Frank-Jessen, mobil 40 17 50 11

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!

s e l s k a b s l o k a l e r  u d l e j e s

H j a r u p 
M e j e r i

r i n g  t i l  B e n t  P o u l s e n

p å  t l f . :  2 7 1 2  2 3 1 7  f o r  f l e r e  

o p l y s n i n g e r  e l l e r  s e  m e r e  p å  

w w w . h j a r u p . d k

N Æ S T E  D E A D L I N E 

F O R  B U D S T I K K E N  E R 

2 4 .  J U N I  2 0 2 0
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BAMSEJAGT 
I SKANDERUP
Af Karina Tønder

Da Corona-lockdown blev en realitet her i 
Danmark, og børnene blev sendt hjem fra 
skole, havde vi pludselig meget tid til at 
gå ture rundt i Skanderup og på legeplad-
serne. Så da de også blev lukket, skulle vi 
finde på nye aktiviteter med især de mind-
ste, som ikke havde hjemmeundervisning. 
Med inspiration fra andre byer, opfordrede 
jeg ”skanderuppere” til at sætte bamser 
i vinduerne, som børnene så kunne gå 
rundt og finde - og vinke til. Mange var 
med på ideen, både børnefamilier, folk 
uden børn, samt ældre, så der blev rig mu-
lighed for at “jagte” bamser rundt i byen. 
Jeg har hørt om mellem 18-25 bamser, der 
havde fundet op i vindueskarmene, til stor 
fornøjelse for de mindste børn - og foræl-
dre. Super fint at så mange ville deltage i 
legen. 

HAR DU 

SIKRET 
DIT HUS OG HJEM MOD

TYVERI 
Mit navn er Peter Kjær og jeg bor i  

Skanderup, så jeg kender til vores lokal- 

område. 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.VERREAUX.DK ·  MOBIL 5050 5506
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Isolation! 
Har vi ikke prøvet det før?
Af Olav Kjeldsen, Hjarup 

Den situation vi netop nu oplever, bliver beteg-
net som den største forandring siden 2. verdens-
krig. Sikkert med rette på det generelle plan.
For mange giver det anledning til at sætte 
erindringen på ”søg”. Er der mon ikke lignende 
tilfælde? Finanskrisen i 07-08 bliver nævnt. Men 
den havde jo langt fra de brede konsekvenser 
som nu. Hvad så med de bilfrie søndage  først i 
halvfjerdserne? I nogen grad kan de ligne. Det 
var et stort indgreb i den personlige frihed, at 
man ikke måtte køre bil om søndagen. Men hel-
ler ikke her er vi i nærheden af det nuværende.
Jeg stopper op ved 1952. Her havde vi i Dan-
mark en mund- og klovsygeepidemi, en sygdom 
som angreb husdyrene. Også det var langt fra 
den nuværende situation, da det jo kun var på 
landet, man var berørt. Men berørt, det var vi 
så også her på landet. Når sygdommen ramte 
gårdens kvægbesætning, blev vi alle sat i karan-
tæne. 14 dages indespærring. Indkørselen blev 
afspærret med en kæde, et skilt blev sat op, og 
en balje med desinfektionsvæske blev etableret 
og skulle benyttes i de særlige tilfælde, hvor en 
fra husstanden var nødt til at forlade matriklen 
for at handle dagligvarer. At vi ikke måtte gå i 
skole, var for mig et overskueligt tab. Den første 
dag, (men kun den første), tog jeg mit legetøjs-
gevær og gik vagt langs afspærringen. 
Det var en hård tid, især for de unge, akkurat 
som nu, rent socialt. Det var jo almindeligt, at 
karle og piger fra gårdene mødtes om aftenen, 
snart her, så der, i Hjarup mest på bagerens 
trappe! Karantænen blev jo forskudt, alt efter 
hvornår sygdommen ramte de respektive gårde. 
Så alt i alt gik der måneder på en egn, inden 
tilstandene var normale igen.
Der gik da også historier om kærestefolk,(ja, 
sådan hed det dengang!) som sneg sig ud til 
stævnemøder om aftenen. Om de huskede at 
anvende karret ved afspærringen er nok tvivl-
somt! Afstandskravene var nok også suspenderet 
for en stund!

Mælken måtte ikke komme på mejeriet og 
kunne alene anvendes, når den var kogt!! To 
uger på kogt jerseymælk, mælkemad på mange 
måder!! Det blev ikke min livret! 
Jeg husker det, som mor i hele perioden havde 
en gryde på komfuret med havresuppe, nat 
og dag. Køerne blev jo angrebet i munden, og 
kunne ikke spise, så de fik havresuppe med en 
flaske. Det var døgnbeskæftigelse for mine for-
ældre, men vi mistede ingen køer, takket være 
mors ”havresuppegryde”. Til sidst skulle der 
gøres rent i stalden. Alt blev skuret og skrubbet 
med sæbevand og godkendes af dyrlægen.
Økonomisk var det en svær nedtur, mest fordi 
køerne jo ikke kom op i mælkeproduktion igen 
før efter næste kælvning. Der var ingen hjælpe-
pakker fra det offentlige. 
I 1952 var Danmark endnu et udpræget land-
brugsland. I et sogn som Hjarup blev langt de 
fleste berørt, direkte eller fordi de var beskæf-
tiget på gårdene. De gode tider var jo netop 
begyndt, her 7 år efter krigen. Samtidig sad 
fornemmelsen der vel stadig fra krigen af, at vi 
ikke var urørlige. Der var nok også en bredere 
erkendelse af ”at Alt og Intet er os givet”, længe 
før Benny Andersen i 1981 formulerede det i sin: 
”Hilsen til forårssolen”,
Slutsummen af tanker samler sig ved, hvilket 
fantastisk samfund vi på mange måder har 
udviklet i de snart 70 år, der er gået siden M&K-
sygen i 1952! Vel vidende at mange under den 
nuværende epidemi har det virkelig hårdt, og at 
ikke alle holdes skadesløse af nok så omfattende 
hjælpepakker, er der dog en betydelig forståelse 
for, at vi alle må yde, så de værste følger afbø-
des.
Om vi som samfund og enkeltpersoner har den 
samme robusthed, nu som dengang, når vi ram-
mes, netop på urørligheden, er så det vi kan 
grunde videre over!



AFLYSNING AF generalforsamling i  Landsbyforeningen i HjarupGrundet COVID-19 og de regler, der er om-
kring forsamlinger, er Generalforsamlingen 
i Hjarup blevet gennemført 23.04.2020, kun 
med medlemmerne af bestyrelsen.

Der er i år tre på valg: Thomas, Frank og 
Steen og de modtager alle genvalg.
Vi vil ved henvendelse på mail@hjarup.dk,  
fremsende regnskabet for Mejeriet og Lands-
byforeningen og der kan ligeledes kommes 
med kommentarer og ønsker til punkterne,  
vi vil gennemgå til et opsamlingsmøde,  
vi holder i september, hvor vi også laver  
”spissammen”.

Pas på jer selv!

MvhLandsbyforeningen

12

Kontingent Hjarup Sogns 

Landsbyforening 

Så er det blevet tid til at indbetale kontingent 

til Hjarup Sogns Landsbyforening.

Det koster kun 150 kr. pr. husstand og  

75 kr. for pensionister at være medlem af 

Landsbyforeningen.

Medlemsskabet er en vigtig indtægtskilde for 

Landsbyforeningen, der også driver Mejeriet

og afholder alle udgifter herfor.

Dit medlemsskab af Landsbyforeningen giver 

dig mulighed at deltage i alle arrangementer,

som Landsbyforeningen arrangerer.

Er du medlem af Landsbyforeningen, får du 

400 kr. i rabat på leje af Mejeriet.

Indbetaling kan ske på Landsbyforeningens 

konto i Sydbank, reg: 7040 Konto: 4125141

eller

mobilepay: 86582

eller

i en kuvert i postkassen hos kasserer  

Thomas Hill på Vænget 14 i Hjarup

HUSK tydelig angivelse af navn og adresse.

    Venlig hilsen

      Hjarup Sogns Landsbyforening

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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18. maj Generalforsamling i Budstikken 

4. maj kl. 17.00  Hjarup Runners løbetur 

11. maj kl. 17.00  Hjarup Runners løbetur 

18. maj kl.17.00  Hjarup Runners løbetur 

25. maj kl. 17.00  Hjarup Runners løbetur 

J U N I  2 0 2 0

   

2. juni kl. 17.00  Hjarup Runners løbetur 

8. juni kl. 17.00  Hjarup Runners løbetur 

15. juni kl. 17.00  Hjarup Runners løbetur 

22. juni kl. 17.00  Hjarup Runners løbetur 

24. juni  Deadline på Budstikken 

26. juni  Sidste skoledag før sommerferien  

  på Forbundsskolen 

28. juni Arbejdsdag på Mejeriet 

29. juni kl. 17.00  Hjarup Runners løbetur 
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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

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



15

INPRINT i Kolding trykker 
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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

■ Industriinstallationer

■ Programmering

■  Udvikling af 

PLC-programmer

■ Styringer

■ Robotter

AB Electric A/S
Møllebakken 14
6091 Bjert
Tlf. 75 57 27 77
www.ab-electric.dk 
post@ab-electric.dk

DØGNVAGT
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TRYK PÅ SERVICE · SERVICE PÅ TRYK

75 50 31 31 · info@inprint.dk · inprint.dk

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 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: bud-
stikken2010@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.

Oplag: Ca. 630 stk.
Opsætning:  Lund&Mus Grafisk Design,  

Mobil 2425 2266
Trykkeri: InPrint, Kolding
Næste deadlines i 2020: 24. juni 2020, 26. august 2020
Generalforsamling:  18. maj 2020 kl. 19.00

K O L O F O N

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

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

■ Industriinstallationer

■ Programmering

■  Udvikling af  

PLC-programmer

■ Styringer

■ Robotter

AB Electric A/S
Møllebakken 14
6091 Bjert
Tlf. 75 57 27 77
www.ab-electric.dk 
post@ab-electric.dk
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Liselottes Børnehus, privat pasningsordning, luk-
kede ned, ligesom alle andre privat-  og kommu-
nale dagtilbud, da Mette Frederiksen gik på tv 
og bad os om det. 
Hos mig  bredte sig en utryghed og der blev sat 
mange spørgsmål til, hvad det ville betyde og 
hvor længe det skulle stå på. 
På forældretråden delte vi tanker og bekymrin-
ger, og forældrene var søde til at sende billeder 
af deres børn, med små hilsner.  Jeg sendte små 
hyggepakker til børnene, med krea-ting, bøger 
og gaver med udstyr til at gå på insektjagt og 
nærstudere dem sammen med mor og far, når 
jeg nu ikke kunne få lov sammen med de skønne 
børn.
Så kom Mette Frederiksen igen på skærmen. 
Denne gang for at få alle dagtilbud for de yng-
ste børn og skoleelever i gang igen. Men det var 
med mange restriktioner og retningslinjer, som i 
nuet virkede helt urimelige og næsten umulige 
at kunne indfri.
Påsken blev meget anderledes i år. Der skulle nu 
tænkes i kreative løsninger for at kunne overhol-
de retningslinjerne, så jeg kunne få godkendelse 
til at genåbne af Kolding Kommune.
I Liselottes børnehus er løsningen blevet 95% 
ude-liv den kommende lange tid. Så her er sat 
pavilloner op for skygge og læ over spiseplad-
sen og over sandkassen. Combi-camperen er 
taget i brug som puslerum og evt. legerum. Der 
er blevet lavet håndvask på terrassen. Kun hvis 
det en dag virkelig står ned i stænger, rykker vi 
indendørs.
Også udendørs gælder reglerne om, at ALT 
legetøj skal vaskes af 2 gange dagligt, flader skal 
sprittes af, sengetøj skal vaskes ofte, alt omkring 
spisebordet skal vaskes af og sprittes af, børnene 
skal vaske hænder ofte. Og vi skal i princippet 
også holde afstand. Her sætter jeg dog grænsen. 
Hvis et barn har brug for trøst, kram og for at 

holde i hånden, så er der ingen tvivl om, at så 
gør vi det! 
Alle mine bange anelser for at åbne op igen 
til en helt ny måde at køre Liselottes Børnehus 
på, er bragt til skamme. Ja, der er mange ret-
ningslinjer og rigtig megen rengøring. Men det 
gælder jo bare om at få børnene med ind over. 
De kan jo sagtens hjælpe med at vaske legetø-
jet med sæbevand en børste. De elsker den lille 
håndvask i børnehøjde i haven og synes det er 
sjovt at komme ind i ”teltet” og blive skiftet. 
Naturen er en fantastisk legeplads og hvor er vi 
da bare heldige med vejret og at foråret bare 
spirer frem alle steder. ”Mine” børn er bare 
kommet tilbage med godt humør og nyder livet i 
haven, i skoven og på ture ud i det blå.

Privat pasnings-
ordning i en  
Coronatid

På tur ud i det blå

Aktivitetsdag  med trillebør-ræs og tovtræk og bolde.
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Skanderup-Hjarup-Gelballe  
– Budstikkens bog om  
vores lokalhistorie 
B O G E N  K A N  K Ø B E S  F O R  1 0 0  K R . 

Gratis for medlemmer – kontakt en fra Budstikkens  
bestyrelse eller bestil på budstikkens mail:  
budstikken2010@gmail.com
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Vi er som familie blevet ret bidt af geocaching.

Geocaching er en sport, hvor man ved hjælp af 
en GPS-modtager kan finde "skatte" i naturen.
Sporten består i, at en person gemmer en cache 
(skat) et sted og offentliggør koordinater og 
beskrivelse af stedet på www.geocaching.com

Cachen er typisk en vejrbestandig plasticbøtte 
eller metalbeholder som indeholder en blyant, 
en logbog og forskellige "gaver" af typisk ingen 
eller ringe værdi.

Idéen er, at man skal finde cachen, skrive i log-
bogen, tage nogle af tingene og lægge nogle 
andre. Man logger sit besøg på websitet, så 
udlæggeren og andre interesserede kan se, man 
har været der.
                                                    
Det er en fantastisk måde at komme ud i natu-
ren på. Man besøger steder, som man ikke ville 
have oplevet, hvis ikke der var lagt cacher ud i 
området. 

Alle kan være med enten via en GPS-modtager 
eller via GPS-app på telefonen. Når koordina-
terne er indtastet, er det bare med at følge pilen 
og lede. 

Langt de fleste cacher er gemt i områder, der er 
lige til at gå til. Skjult i et hult træ, ved en sevær-
dighed, langs en natursti. Andre cacher er gemt 
rigtig godt. De kan hænge højt i et træ, være i 
en å, eller lukket i en boks, hvor der skal løses en 
kode/opgave for at åbne cachen. Det vil så være 
nævnt i beskrivelsen af cachen, så man får de 
lange gummistøvler på og redskab til af udføre 
fundet af cachen.

Det som er meget vigtigt, er at sætte ”skatten" 
tilbage på nøjagtigt samme sted og på samme 
måde, som den er fundet. 

Man kan også selv lave skatte og lægge ud, disse 
skal dog godkendes, inden de bliver gjort offent-
lige og andre kan finde dem.

Lige før påske fik vi godkendt 4 cacher i Fovslet 
skov, de er i den nemme kategori og kunne være 
fine at finde for jer som er nybegyndere, eller 
for jer, der skal ud på tur i skoven og gerne vil 
lave en aktivitet samtidigt. 
Vi håber, at flere af jer kunne blive fanget af 
sporten.

Bent og Liselotte Dejgaard Poulsen

Geocaching

SANKT HANS I SKANDERUPSANKT HANS I SKANDERUP
I skrivende stund ved vi desværre ikke om vi har  I skrivende stund ved vi desværre ikke om vi har  

mulighed for at afholde Skt. Hans.mulighed for at afholde Skt. Hans.
Vi informerer yderligere, hvis der bliver åbnet op for  Vi informerer yderligere, hvis der bliver åbnet op for  

arrangementer over 10 personer.arrangementer over 10 personer.



L O D T R Æ K N I N G
Betal inden 1.6.2020 og deltag i lodtrækningen om 
et gavekort på 500 kr. til en af Budstikkens annoncører. 

Mange tak for din støtte ☺

Kontingent 2020/2021: KUN 100 kr.

Du kan indbetale til • Danske Bank: Reg.  1551 kontonr.  60001995 
 • Sydbank. Reg. 7040 kontonr. 1532364
 •  Til kasserer Berit Helth i en kuvert i postkassen på Svinget 9 i 

Skanderup
 • Mobilepay til 75614– skriv din adresse i kommentarfeltet

HUSK tydelig angivelse af navn og adresse.

Påskeharen siger tak ...
fordi der var så mange, der ville lege med i påsken

Hvor er det bare fantastisk at lave et påskeløb for børn/familier rundt 
i Hjarup, hvor det er frivilligt at deltage i og at så mange valgte at delta-
ge, gør det hele værd at lave. 
Børnene har været vildt kreative og det har væltet ind med glade bille-
der af børn og deres flotte kreativiteter ... flotte påskeblomster, påske-
æg, påsketegninger, gækkebreve osv.

En tid hvor vi ikke kan være sammen i børneklubberne er svær og vi 
savner hinanden. Så blev det endnu mere fantastisk at se og mærke, at I 
alle gerne vil være en del af fællesskabet stadigvæk. I er alle så savnede 
og vi glæder os til, vi igen kan starte klubberne og nyde hinandens fæl-
lesskab.
Vi må nyde det dejlige forårsvejr og glæde os til vi igen må være sam-
men ... indtil da må vi vide at vi er i hinandens tanker og hjerter.
Tak til jer alle :)  Vi ses Jytte
 


