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Vi i Budstikken er
så taknemmelige
for alle medlemmer, annoncører
og indlæg
– uden jer ingen
Budstikken

Vinderen af
Budstikkens
konkurrence

Har du ikke fornyet dit medlemsskab,
kan det nås endnu. Det koster kun
100,- og kan indbetales på en af nedenstående muligheder:
• Danske bank 1551 60001995

Det var en fornøjelse at ringe til Anna Esbensen
på Skanderup Landevej for at fortælle, at hun
havde vundet et gavekort på 500,00 til en af
vores annoncører i Budstikken.

Eller i en kuvert i min postkasse: Berit
Helth Svinget 9 i Skanderup

Da jeg kom forbi med gavekortet fra Vamdrup
Specialoptik, blev jeg budt på kaffe. En skøn kop
kaffe med hjemmebagte boller og hjemmelavet syltetøj. Vi fik en hyggelig snak om de 52 år
Anna har boet på Skanderup Landevej. Blandt
andet kunne hun fortælle, at hun har været

medlem af Budstikken siden den startede i 1987.
Jeg havde nogle hyggelige timer i selskab med
Anna og ud over en masse dejlige gode livserfaringsråd fik jeg også et glas hjemmelavet syltetøj
med mig hjem. Og det smager fantastisk. Tak.

• Sydbank 7040 1532364
• MobilePay 75614 husk at skrive navn,
vejnavn og hus nr.

B U D S TI KK EN ER DIT BLAD
Brug det – og skriv til det!
Har du en hobby, du gerne vil lade andre høre om, har du
oplevet noget særligt, eller har du gjort en sjov/skør opdagelse,
så del den gerne med Budstikken og alle vores læsere.
Det kan til tider være svært at konkurrere med Facebook på nyheder, men vi giver ikke
op! Vi oplever stadig så mange positive tilbagemeldinger på vores blad, og vi har stor
glæde ved at producere det for jer.
Det er aldrig for sent at indbetale medlemskontingentet på 100 kr.

Vi mangler
frivillige
til SHIF gymnastikudvalg
Har du lyst til at være en del af SHIF Gymnastikudvalg og dermed skabe rammerne for vores
skønne gymnaster og instruktører?
I Gymnastikudvalget har vi et godt samarbejde,
sætter pris på hyggelige møder og en god stemning. Der er højt til loftet, der tænkes kreative
tanker og vi bidrager hver især til udviklingen af
gymnastikafdelingen.
Vi ønsker at inspirere og motivere vore instruktører til at udvikle og dygtiggøre gymnasterne,
og sammen være en del af en sjov og succesfuld
forening.
Årligt er der 5-6 udvalgsmøder, hvor de forskellige opgaver drøftes og fordeles. Opgaverne er
nøje beskrevet og struktureret.
Eksempler på opgaver i Gymnastikudvalget;
• Sæsonplanlægning
• Rekruttering af instruktører
• Kommunikation og markedsføring
• Udvikling af instruktører
• Være ansvarlig for redskaber
• Planlægning af gymnastikopvisning
Hvad vil du få ud af det: Du får nogle gode
oplevelser, smil, grin, glade børn og voksne og er
med til at støtte det frivillige foreningsarbejde i
SHIF.
Alle bidrag er velkomne!

SHIF søger
træner til Volley
Til kommende sæson søger SHIF en træner
til Volley for mænd.
Typisk starter træningen med 20 minutters
opvarmning, efterfulgt af volley.
For mere information,
kontakt Bent Andreasen 2068 3071

Stærk
mand søges
Til den kommende gymnastiksæson, søger
SHIF en stærk mand til at give en hjælpende hånd på Springkidsholdet.
Som stærk mand på Springkids vil din primære funktion være at tage imod gymnasterne i løbet af træningen.
Du vil naturligvis have mulighed for at
deltage i et modtagningskursus inden sæsonopstart, hvor du sammen med de andre
instruktører lærer hensigtsmæssige springopstillinger og hvordan man giver den
bedste modtagning.
For mere information kontakt Sussanne
Brøchner (tlf. 24 65 58 17).

For mere information, kontakt
• Sussanne Brøchner (tlf. 24 65 58 17),
• Lise Maarssø (tlf. 21 73 69 10),
• Vivi Horsleben Lauridsen (tlf. 40 81 08 62) eller
• Mette Hougesen (tlf. 31 62 81 16).

Nærmere info omkring dage og tidspunkter følger ...

Konfirmation 2020
HJARUP KIRKE
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
• Nanna Dreyer Christiansen, Hjarupvej 28, 6640
Lunderskov
• Jacob Meier Teute, Hvidøre 10, 6580 Vamdrup

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
SKANDERUP SOGNEKIRKE
Søndag d. 23. august 2020
• Emil Husfeldt Johansen, Kastanie Allé 4,
Skanderup
VONSILD KIRKE
Søndag d. 23. august 2020
• Simone Mortensen, Toften 1, Hjarup
• Cecilie-Karoline Nehrkorn, Hjarup Byvej 30,
Hjarup
SKANDERUP SOGNEKIRKE
Søndag d. 30. august 2020
• Daniel Husfeldt, Kastanie Allé 12, Skanderup
• Victoria Skøtt, Gelballevej 37, Gelballe

Konfirmation i Hjarup Kirke
d.15. aug. kl.11.00

SEEST KIRKE
Lørdag d. 12. september 2020
• Magnus Junker Svendsen, Gelballevej 57,
Gelballe

Der er mulighed for at aflevere telegrammer
i “Kirkeladen” mellem kl. 10-11 på dagen.

STORT TILLYKKE
Til alle konfirmander der allerede
er blevet konfirmeret
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Menighedsrådsvalget 2020
Alle projekter er kommet i gang, nogle er fortsat i støbeskeen, andre er i gang og nogle er
afviklet.

Menighedsrådsvalget står for døren og også i
Hjarup skal der vælges et nyt råd for de kommende 4 år. Arbejdet i menighedsrådet er spændende og igennem den seneste periode har vi
haft mange projekter i gang.

Menighedsrådsarbejdet spænder bredt over
personaleledelse, bygningsvedligeholdelse,
økonomi, gudstjenesteindhold, børneklubber
etc. Vi har et godt samarbejde i rådet mellem
hinanden, ansatte og præsterne.

I begyndelse af perioden stod menighedsrådet
for en Spis Sammen på Hjarup Mejeri, hvor vi
benyttede pausen til at få nogle input til, hvad
landsbyen ønskede, at vi skulle arbejde med.
Her kom ideen bl.a. om et lejlighedskor og et
gospelarrangement. Menighedsrådet havde herefter selv en visionsaften, hvor vi arbejdede med
hvilke drømme og mål vi skulle arbejde med.
Det resulterede bl.a. i nedenstående projekter

Den 15. september klokken 19:30 er der opstillingsmøde i Kirkeladen, hvor alle er velkomne
til at deltage. Her opstilles der kandidater til det
kommende menighedsråd og vi har som sogn
et fælles ansvar for, at der bliver fundet nogle
interesserede kandidater.

•A
 t strikke dåbsklude, -et projekt hvor frivillige
strikkede for kirken.
•A
 t stable et gospelarrangement for alle på
benene med efterfølgende koncert/gudstjeneste i kirken.
•A
 t oprette en mandeklub hvor vi kunne mødes
og skabe et netværk til personer, vi ikke så tit
ser i og omkring kirken.
•A
 t lave et opholdssted på kirkegården hvor
der var mulighed for eftertanke, samtaler og
grupper og hvor byen blev inviteret ind på
kirkegården.

Flg. har allerede tilkendegivet at de ønsker at
stille op.
• Susanne Frank, Østergårdsvej
• Connie Navne, Østergårdsvej
• Karen-Marie Friis, Svanemosevej
• Nikolaj Hansen, Hjarup Byvej.
Skulle du have spørgsmål til menighedsrådets
arbejde, er du velkommen til at tage fat i menighedsrådsformand Nikolaj Hansen, 30179978.
Vel mødt den 15. september.
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Sommermøde i
Valgmenigheden
Sommermøde søndag d. 9. august kl. 14
med Valgmenighedens tidligere kirkesanger
og nu præst i Brændkjærkirken i Kolding: Maja
Lomholt.
Vi begynder med gudstjeneste, hvor Axel prædiker. Derefter bliver vi i kirken, hvor vi drikker
kaffe inden Maja tager over med sit foredrag
over emnet:

Det finder vi sammen ud af,
mens Maja fortæller historier
fra både virkelighed og
fantasi og ender ved den
største historie af dem alle
– den om Jesus.

”Humor og evangelium”
Hvad betyder det for os som mennesker, at humoren og latteren findes?
Og hvorfor passer humor og kristendom så godt
sammen?

Arrangementet
er offentligt og
alle er velkomne.

W W W. L AVABO. DK
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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

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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FARVELADEN

HB7

PROGRAM EFTERÅR 2020

PROGRAM EFTERÅR 2020

Fredage kl. 16.00 til 17.30

Torsdage kl. 18.30 til 20.00

AUGUST

AUGUST

21. august	
Velkommen til alle nye og gamle.
Vi skal lære hinanden at kende og lege nogle
sjove lege. Vi skal også møde vores 2 nye venner Tommy og Molly.

20. august
Velkommen til alle nye og gamle.
Vi fejre 4 års fødselsdag for HB7, med leg,
konkurenser og hotdog ;)
SEPTEMBER

SEPTEMBER

5. september	
“Stormestrene”

4. september	
Vi skal bygge et kæmpe højt tårn og høre
historien om Babeltårnet.

13. september	
Høstgudstjeneste i Spejderhuset kl. 10.30 for
hele familien. Efter Gudstjenesten er der stort
frokostbord. (20 kr.)

13. september	
Høstgudstjeneste i Spejderhuset kl. 10.30 for
hele familien.
Efter Gudstjenesten er der stort frokostbord. 		
(20 kr.)

17. september	
Vi skal på løb.

18. september	
Vi skal på løb med små poster.
Måske Tommy og Molly kikker forbi??

OKTOBER
1. oktober
Sanserne udforskes?!?

OKTOBER

2-4. oktober	
Der er kæmpe børnefestival i Thy for børn
mellem 6-12 år. I kan læse mere om det på
www.boernefestival.kfum/k.dk
Nærmere info kommer senere.

2. oktober	
Vi skal være kreative med flotte efterårsting.
16. oktober
Vi holder ferie.

15. oktober
Vi holder ferie

NOVEMBER

29. oktober
Filmaften

1. november
”Den store bagedyst” Tag gerne et syltøjsglas
med vi kan fylde op.

NOVEMBER

13. november	
Vi laver flot pynt til kirken og holder juleafslutning.

12. november
Juleafslutning med bankospil.
Tag 2 gaver med hver til max 20. kr stk.
8

EN SPEJDER I FOKUS

Mathilde Frank-Jessen
18 år, KFUM-spejder
i Hjarup
Hos Hjarup spejderne er jeg leder for de mindste, og jeg elsker det. Jeg har indflydelse på,
hvordan børnene bliver i deres voksenliv, da
spejder har en så stor betydning i ens fremtid.
Samtidigt er det jo også en god udfordring at
skulle lære at lede andre, dette kan jo også bruges i min egen fremtid.

Jeg var med på min første spejderlejr, sommeren inden jeg startede som Bæver, så 13 år som
spejder i alt. Mine søskende var spejdere og min
mor var spejderleder, og så var det jo også sjovt,
så begyndte jeg og blev ved.
Først og fremmest har jeg fået venner gennem
spejder, som jeg ellers aldrig ville have fået. Jeg
lærer samtidigt også, hvad mine egenskaber rent
menneskeligt er, om jeg er god til at samarbejde,
om jeg ville kunne redde liv, hvis det virkelig
gjaldt og om jeg er god på små mængder søvn.

Sammenhold, personlig udvikling og uforglemmelige oplevelser er ord jeg vil sætte på spejderlivet og kan anbefales til andre.
Det som spejderlivet har lært mig, bruger jeg i
sociale sammenhænge, hvor jeg har lært, at det
ikke er farligt at snakke med nye mennesker, og
jeg har lært at kunne samarbejde med mennesker fra første møde med dem. Samtidig bruger
jeg det i gruppearbejde i skolen for at kunne
planlægge et projekt eller en fremlæggelse.

Spejderliv er udendørsliv og det hele er bare
hyggeligt. Man lærer ikke at være så sippet med
regnvejr, at fryse og med toiletfaciliteter. Man er
også bare sammen på en anden måde, når man
bliver nødt til at ligge tæt for at kunne holde
varmen i et telt.

Det jeg får med fra spejderlivet gør, at jeg har
nemmere ved at kunne samarbejde med kolleger, og at jeg kan tage ansvar for opgaver
og lignende. De fleste arbejdsgivere ved også,
hvilke egenskaber spejdere har, og derfor er det
et kæmpe plus.

Mit Diamant-kursus var en hård oplevelse som
spejder. Det gik ud på, at jeg skulle rykke mine
grænser og finde ud af, hvor mine styrker og
svagheder lå. Jeg blev rigtigt presset på søvn, var
tvunget sammen med helt fremmede mennesker
i en uge, hvor jeg skulle lære at samarbejde med
dem, samt presset på vejrets udfordringer med
frostvejr om natten og regnvejr.
Jeg har mødt spejdere fra andre lande og været
en del af staben på en international spejderlejr,
hvor jeg mødte spejdere fra Tunesien mfl. Her
ser man hvordan deres spejderoplevelser minder
meget om vores egne på trods af, at deres lande
er så anderledes, det var interessant. Vi har i
familien også haft 3 udvekslings-spejdere på
besøg hen over jul og nytår, hvor jeg her har fået
bekendtskaber, jeg ikke ville være foruden.

Mathilde er
rundviser på
Landslejren for
Mette Fredriksen
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Skolebestyrelsens
årsberetning
absolut fulde. Hvor elever, personaler, forældre
og bedsteforældre med stolthed oplever, hvad
det betyder at løfte i flok. Hvad det betyder at
være en del af en skole, hvor vi betyder noget
for hinanden. En skole, hvor personalet hver
eneste dag gør deres ypperligste for at støtte,
udfordre og imødekomme alle elevers muligheder for sublim læring og udvikling både fagligt
og socialt. Selv i en tid, hvor skoleårets kendte
rutiner pludselig blev forstyrret af Covid-19, blev
nye kreative undervisningsstrategier og nærvær
på afstand udviklet af ledelsen og personalet
på få dage, således at undervisning på afstand
kunne fortsætte, og dette med et nærværende
fokus på den enkelte families muligheder og
udfordringer. En tid, der på mange måder vidner
om, at de værdier og det fællesskab, der definerer Forbundsskolen, har dybe rødder i os alle, og
at hverdagen med kammeraterne og personalet
på Forbundsskolen giver værdi for den enkelte.

Skoleåret 2019/2020 på
Skanderup-Hjarup Forbundsskole
Skoleåret 2019/2020 nærmer sig nu sin afslutning. Et skoleår, der i en periode krævede
nytænkende kreative løsninger og fleksibilitet
fra både elever, forældre og personaler. Et skoleår, der på mange måder også viste, hvor stor
betydning hverdagens rutiner og fællesskabet
har for alle os på Forbundsskolen. En skole, hvor
værdierne; udvikling, fællesskab, faglighed og
tradition er i fokus.
Skolebestyrelsen har kontinuerligt og systematisk arbejdet med skolens principper, ordensregler, budgetter, fagfordeling og trivslen iblandt
elever og personale. Skolebestyrelsen har deltaget i brugernævnsmøder med de øvrige skolebestyrelser i Kolding Kommune og har fastholdt
det positive samarbejde med Kongsbjergskolens
skolebestyrelse, hvor der til dette skoleårs møde
har været fokus på elevernes overgang fra mellemtrinnet til udskolingen.

Skoleåret bragte et skifte i skoleledelsen, hvor det
med en stor interesse for stillingen som skoleleder og med et stærkt ansøgerfelt, har været helt
centralt for skolebestyrelsen at finde en ny skoleleder, som er motiverende og inddragende, har
ambitiøse mål for elevernes læring, trivsel og dannelse, har øje for skolens rolle i lokalsamfundet
og som kan se sig selv videreføre skolens værdier.
Vi ser frem til at kunne byde den nye skoleleder
velkommen i begyndelsen af det nye skoleår.

Et udviklingsprojekt, der skal øge skolebestyrelsens samarbejde med klasseforældrerådene
på Forbundsskolen, er blevet opstartet, og de
første idefaser er drøftet. Et udviklingsprojekt,
som skolebestyrelsen vil arbejde videre med i det
kommende skoleår.
Skolebestyrelsen er af Peter Madsen og Charlotte Gormsen blevet præsenteret for en spændende faggennemgang af faget Natur og Teknologi.
Et fag, hvor den praksisnære og problemløsende
tankegang er i fokus, og hvor elevernes sanser
bliver sat i spil, når deltagelsen i projekter ligger
op til emner som ”mylder på matriklen”.

Tak til ledelsen, personalet, forældre, elever og
bedsteforældre for opbakningen til Forbundsskolen. Ved fælles kraft og ved et engagement
i hinanden, hvor alsidighed, accepten af hinandens forskelligheder, dygtiggørelse og venskaber
er nøgleord, skaber vi sammen udvikling, faglighed og tradition, der giver værdi. Jeg ønsker jer
alle en rigtig dejlig sommer.

Fællesskabet blev traditionen tro sat i fokus til
årets Adventsfest i december måned. En aften,
hvor skolens elever viste, hvordan de med målrettethed og sammenhold kan præstere til

På skolebestyrelsens vegne
Chalotte Fagan, Skolebestyrelsesformand
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Kastanie allé 43 · Skanderup · 6640 Lunderskov
Tlf. 7559 4088 · Mobil: 4050 8088
laustbogesvang@yahoo.com
bogesvangkrantransport.com

DE ADL I NE F O R
NÆ S T E

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

NUM M E R AF
B UDS T I K K E N E R
2 6 . AUGUS T
2020

SkanderupHjarup-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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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

V O G N M A N D

Malene Rasmussen
Ejersmindevej 5, Skanderup 6640 Lunderskov

Mette Vind.

Hair & Make-up
Nyeste hårtrends

Laust Bøgesvang

By Rasmussen

Vi finder en dato næste
år i september.

Baggrund som teknikker ved Sassoon Professionel • Håndværkstradition

Hjarupdage d.11.- 13.
september er aflyst
pga. Corona.

Individualitet • Professionel rådgivning • Helhedsbetragtning af dit personlige look

A F LY S N IN G

Hold dig opdateret med Budstikken

J U L I 2 0 2 0 		
		Hele juli løber Hjarup Runners på korttids aftalebasis
		

– kontakt Kirsten Rungholm, 40583726 ved interesse.

A U G U S T 2 0 2 0 		
3. august kl. 17.00

Løbetur med Hjarup Runners

9. august

Sommermøde i Valgmenigheden i Skanderup

10. august kl. 17.00

Løbetur med Hjarup Runners

14. august: kl. 18.45

Vandretur i Svanemosen med stiudvalget

15. august:

Konfirmation i Hjarup Kirke

17. august kl. 17.00

Løbetur med Hjarup Runners

23. august:

Konfirmation i Skanderup Sognekirke

24. august kl. 17.00

Løbetur med Hjarup Runners

26. august:

Deadline på Budstikken

30. august: K

Konfirmation i Skanderup Sognekirke

31. august kl. 17.00

Løbetur med Hjarup Runners

S E P T E M B E R 2 0 2 0 		
7. september kl. 17.00

Løbetur med Hjarup Runners

14. september kl. 17.00 Løbetur med Hjarup Runners
15. september kl. 19.30 Opstillingsmøde Menighedsrådsvalg Hjarup
21. september kl. 17.00 Løbetur med Hjarup Runners
28. september kl. 17.00 Løbetur med Hjarup Runners
15. september

Badminton
Til efteråret har vi ledige
badmintontimer fredag og i
weekenderne.
Opstart uge 36 frem til påske.
Prisen er 1000 kr for en bane
en hel sæson.
For yderligere information
kontakt Morten Nielsen,
nielsenmortenh@outlook.dk
eller 20807146.

Valg til menighedsrådet i Kirkeladen

SOMMERFEST
Den 20. juni havde bestyrelsen i landsbyforeningen for Skanderup
og omegn, planlagt fest for medlemmerne og deres påhæng.
Det var en super hyggelig aften, som startede kl 17.30. med velkomstdrinks og efterfølgende middag, som foregik hos bestyrelsesmedlem Karina Tønder, som havde gjort meget ud af arrangementet, som foregik udenfor i pavillon, med fin opdækning osv.
Der var talstærkt fremmøde og alle bestyrelsesmedlemmer havde
meldt sig til, med deres kære påhæng. Der blev hygget og snakket samt danset til ud på natten.
Tak for en fantastisk hyggelig aften og nat til bestyrelsen,
og som vi ser frem til næste år igen
På vegne af bestyrelsen
Linda Husfeldt Johansen
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H j a rup G a mle Skole

HAR DU

B & B · OV E R N AT N I N G
WWW.HJARUPGAMLESKOLE.DK

SIKRET
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
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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
Deadlines i 2020: 26.8., 21.10. og 16.12.
Generalforsamling: M
 aj 2021
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Årsberetning for Budstikken 2019-2020
startvanskeligheder med mails, der var forsvundet og forputtet. Et par gange har vi måttet
skuffe skribenter. Men det er vi ved at få skik på,
og sammen bestræber vi os på ikke at lade det
ske igen.

Budstikken valgte at afholde generalforsamlingen den 18. maj, da vi anså det for usandsynligt,
at vi forbrød os mod forsamlingsforbuddet Vi
måtte flytte Generalforsamlingen til Mejeriet,
da vi ikke kunne komme ind på Forbundsskolen,
som vi plejer. Vi håber ikke, der er nogen, der er
gået forgæves!

Men mange ting er heldigvis også som de plejer
at være. Vi har nydt stor opbakning fra læsere,
skribenter, frivillige omdelere og annoncører. Vi
har en stabil skare af medlemmer, igen runder vi
næsten 220 medlemmer. Vi uddeler dog over 550
blade, så vi kunne være mange flere!!

Ved generalforsamlingen sidste år måtte vi sige
farvel og tak til Kisser, Inge og Alice. Heldigvis
stod både Helle og Dorthe klar til at træde til, og
det er vi meget glade for. Vi fik os konstitueret
og gik fra 6 til 5 i bestyrelsen. De ekstra hænder
vi mangler var hovedsageligt beskæftiget med
distributionen. Den opgave har vi spredt ud på
flere hænder og også betalt os fra, ved at lade
IN Print udlevere bladet til alle omdelere.

Regnskabet er i trygge hænder hos Berit. Vores
resultat i år er ikke prangende, men i plus. Vi oplever store udgifter til gebyrer, især hos Mobilepay. Så måske er tiden inde til en kontingentstigning fra næste år. Den første i mindst 15 år.

Knap så godt er det gået med at lære vores
gmailsystem at kende. Vi har i hvert fald oplevet

Bodil Høeg

17

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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Så er der lavet nyt
gårdanlæg bag Mejeriet
Det ser flot ud!Næste skridt er hæk og højbed.

/Landsbyforeningen

Gratis blomster
Vi har i samarbejde med Landboforeningen i
Kolding etableret blomsterstriber langs vejen i
en af hver vores marker, hvor vi gerne vil give
dig mulighed for at plukke en buket blomster til
dig selv eller en du holder af. Buketten er gratis,
blot du sender en venlig tanke til din lokale
landmand, der året rundt arbejder for at skaffe
gode, sunde og danske fødevarer.
Vækstsæsonen i år har betydet, at ukrudtet har
fået et forspring, men vi er overbeviste om, at
blomsterstriberne vil pryde området igennem

juli, august og september med et skiftende billede af de 17 forskellige arter, der er sået ud. Det
bliver forhåbentlig ikke kun os mennesker, der
får gavn af blomsterne, men også bier og andre
insekter.
Du finder blomsterstriberne her:
Svanemosevej, Hjarupvej, Gelballevej og Vranderupvej
God sommer
Anders, Bertel, Jacob & Jens Aksel
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Sensommertur
til Svanemosen
Stiudvalget i Hjarup indbyder alle, der har lyst til
at deltage i en vandretur i Svanemosen.

Mødested og tid:
Hjarup Mejeri
Hjarup Byvej 16
6580 Vamdrup
den 14. aug. kl. 18.45
Herfra er der samkørsel til Svanemosen.
Under turen, som er ca. 3 km, vil
Laue Lund og Hans Kjeld fortælle
om Svanemosens historie og om
dyre- og fuglelivet derude.
Vi slutter af i bålhytten i Svanemosen.

Medbring: Kaffe og kop.
Stiudvalget sørger for, at vi kan
bage pandekager over bål.

