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•K
 om til Høstgudstjeneste
13. september
•L
 okal kunstner udstiller til
fordel for naturen
• På besøg hos Børstegården
• Mød den nye skoleleder

Mange tak
for de smukke
blomster
Af Bodil Høeg
Mange tak I landmænd og landsbyforeninger for de smukke blomster, der denne sommer har prydet mange vej -og grøftekanter
i vores nærområde. Det er en sand fryd for
øjet at følge udviklingen af striberne med
valmuer, kornblomster, tusindfryd og nu
solsikker.

Arbejdsdag
på Mejeriet

Tusinde tak for opmærksomheden, til Ida’ s konfirmation.
Vi havde en super dejlig dag.
Kærlige hilsner, fra familien Hjorth-Hansen ❤️

Mange var mødt op d. 28. juni og der blev
arbejdet godt i og omkring Mejeriet på
arbejdsdagen.
Det nye terrasseområde blev ordnet færdig og en ny dug til hoppepuden blev også
gravet ned.
Tak til alle de fremmødte for en fantastisk
indsats.
Hjarup Landsbyforening

Kunst til fordel for naturen
Min familie og Jeg er tilflyttere til Hjarup, og har nu i et år boet på Søbjergvej midt i
den smukkeste natur. Man kan ikke andet end at blive inspireret i sådanne
omgivelser, og det har bragt meget ro og reflektionstid til hele familien. Vi nyder hvert
øjeblik.
Jeg har skabt en billedserie, malet i akvarel, af smukke abstrakte landskaber.
Som kunster er det ikke mit mål at tjene penge, men at give noget videre. En følelse,
en stemning, et minde...
Jeg fik muligheden for at udstille på Knuds Garage i Kolding, og greb chancen for at
give tilbage til det, som giver mig SÅ meget. Naturen.
Malerierne er alle A3 størrelse og man kan købe et billede for et
valgfrit beløb over Kr. 100,- (Med egetræs ramme Kr. 150,-).
Beløbet går ubeskåret til Danmarks Naturfredningsforening.

Udstilling kan ses på Knuds Garage i Kolding hele august og september måned.
Billederne kan reserveres ved at sende mig en besked på 53593026.
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DET ER ALDRIG
FOR SENT …
Af Bodil Høeg
... at tegne et nyt medlemskab af Budstikken.
Vi er glade for, at mange allerede har tegnet et
medlemskab for året 20/21, tak til alle jer.

Onsdagsklubben i
Hjarup

Men vi kan være mange flere og tit oplever vi,
at det blot skyldes en forglemmelse, at man ikke
har fået betalt de 100 kr., det koster om året.
Flere medlemmer har været rigtig glade for den
reminder, vi sender ud i september måned, så
det har vi valgt at gøre igen.
Og skulle vores opfordring til dig krydse din indbetaling, eller har du slet ikke lyst til at bidrage
til vores fælles blad, skal du bare se bort fra
den seddel, vi i løbet af september lægger i din
postkasse.

Hvad tør vi - og hvad gør vi
Foreløbig mødes vi i Kirkeladen onsdag
den 9. september klokken 9.00. Der vil
vi holde afstand, vi vil få en snak, drikke
kaffe og blive enige om, hvordan vi tackler situationen.
Vi ses!

U D S Æ T T E L S E

Generalforsamlingen
i Landsbyforeningen
i Hjarup
Grundet den stadige høje fare for COVID-19 ser det pt. ud til, at generalforsamlingen i forlængelse af den fra april, skal
afholdes i oktober eller november, så vi
ikke tager nogen unødig risiko.
Når vi mener, at vi kan gennemføre det
uden større risiko, vil vi sætte information
på
Hjarup.dk og i Budstikken.
Landsbyforeningen i Hjarup
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Kom til gymnastik i
Skanderup Hjarup
Idrætsforening
SÆSON 2020/ 2021
SHIF Gymnastik er klar til at tage hul på en ny sæson,
og ovenpå en lang sommer glæder vores engagerede instruktører sig
mere end nogensinde til at byde alle gymnaster velkommen.
Der er naturligvis mulighed for et par prøvegange inden tilmelding, og for dig,
der i øjeblikket går til fodbold, er du velkommen til at starte i uge 43.

Forældre/ barn

Mini krudt

2-3 ÅR

4-5 ÅR

Til forældre/ barn gymnastik laver vi øvelser, som
styrker barnets motorik og sanser.
Vi synger, danser, hopper, går på line, laver aktivitetsbaner og meget andet. Vi gentager de fleste lege og aktiviteter, så børnene kan genkende
de forskellige situationer og have mulighed for
at udvikle sig i løbet af sæsonen.
• Opstart: Onsdag d. 9/9 2020, kl.16.45-17.45
• Instruktør: Vinni Nørskov Davidsen – 27248793
Nadia Andersen – 29632267

På mini krudt-holdet skal vi først og fremmest
lege gennem gymnastikken.
Derudover vil vi udfordre motorik, balance og
kropsfornemmelse.
Vi skal lytte til musikken og lære lidt om takter.
Vi vil arbejde med holdånden og respekten for
hinanden. Vi er forskellige og ikke alle lærer lige
hurtigt.
Vi glæder os til at se jer, når sæsonen starter.
• Opstart: Mandag d. 7/9 2020, kl.16.45-17.45
• Instruktør: Rikke Hansen – 40418711
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Information
vedrørende kommende
gymnastiksæson

Rytme/ Dans

Pga. COVID-19 er der udstukket særlige
retningslinjer, der har indflydelse
på gymnastiksæsonen 2020/2021.
I den forbindelse må der forventes
assistance fra gymnasternes forældre til
let rengøring mellem holdene.
Instruktørerne vil ved opstart af
sæsonen informere mere om dette.

3.-6.KLASSE
Kom og giv den gas til god musik. Vi skal danse,
lave klassisk rytme, Stomp, lære et gymnastikredskab, lege, blive stærkere og mere smidige.
Vi skal have det sjovt og få god motion, alt
imens vi bliver dygtigere.
Her er plads til alle – store som små – piger som
drenge, bare du har lyst til at danse og lave rytmisk gymnastik.
• Opstart: Tirsdag d. 8/9 2020, kl. 18.00-19.00
• Instruktør: Vivi Horsleben Lauridsen – 40810862

Med venlig hilsen
SHIF Gymnastikudvalg

Spring Kids

Fit4Fun

0.-6. KLASSE

Træning hvor vi får pulsen op og sved på panden
– men vigtigst af alt: Vi har det sjovt. Træningen
bliver en blanding af puls- og funktionel træning
kombineret med styrketræning. Ved hjælp af
egen kropsvægt samt simple redskaber vil vi
henover sæsonen øge vores kondition og fleksibilitet. Programmet kommer til at variere i løbet
af sæsonen, og øvelserne tilrettelægges, således
alle kan deltage.
Hvis vejret tillader det, vil vi i starten af sæsonen
tilbringe noget af tiden udendøre, så ifør jer
gerne tøj og sko, der kan tåle at blive beskidt.
• Opstart: Onsdag d. 9/9 2020, kl. 20.15-21.15
• Instruktør: Mette Toglykke Hougesen –
31628116

Spring Kids er et super sjovt hold for
alle fra 0. klasse og opefter – både drenge
og piger. Det er et hold, hvor man bliver
udfordret, er fysisk aktiv - vi skal have det sjovt
og ikke mindst hygge os med vore venner.
Vi skal lave en masse spring, lære teknik og blive
mega gode til seje spring.
Træningen på Spring Kids kommer typisk til at
bestå af opvarmning, her i blandt både kondition, styrke, leg og rytmiske indslag, som vil
hjælpe os alle på vej med de spring og serier,
som vi skal opvise med.
• Opstart: Torsdag d.10/9 2020,
kl. 17.00 -18.00 0-2. klasse
kl. 17.00 – 18.30 3-6. klasse
• Instruktør: Sussanne Brøchner – 24655817
Jesper Thorøe

Herregymnastik/
Volley

Rytmepiger

20-30 minutters grundig opvarmning med bl.a.
rygøvelser.
Ca. 1 time volley efter tilpassede regler, så alle
kan være med, selv om man ikke har spillet før.
Målgruppe: friske mænd 25-90 år. kan udvides
PS: Der er også 3. halvleg.
• Opstart: Tirsdag d. 8/9 2020, kl. 19.15 – 20.45
• Instruktør: Bent Andreasen – 20683071

0.-2.KLASSE
Rytmepiger er for piger som godt kan lide at
bevæge sig til god musik. Vi vil arbejde med
både rytmisk gymnastik og dance moves. Vi vil
træne små rytmiske serier til god musik både
med og uden redskaber. Vi skal lave styrketræning og smidighed, for det hører med til at blive
dygtig. Og ikke mindst skal vi hygge os og have
det sjovt.
• Opstart: Tirsdag d. 8/9 2020, kl. 16.45 – 17.45
• Instruktør: L ærke Lauridsen – 40810862
Søs Pallesen
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Unicykler starter op
Lørdag den 12. september kl. 10.00-12.00 i gymnastiksalen på Forbundsskolen. Vi træner kun LØRDAG I ULIGE UGER.
Har du lyst til at være med, så kom forbi, vi har en cykel, du kan låne til træning, så det er nemt at komme i gang og få prøvet balancen af.
Vi glæder os til at tage imod nye såvel som øvede cyklister.
Husk det er en familiesport, så alle fra 8 års alderen og op efter kan deltage.
Unicykelhilsner fra
Aksel, Lisbeth og Lene, mobil 20 83 25 42

eSport opstart
SHIF eSport starter ny sæson på Skanderup Efterskole
fra d. 31. august kl. 16.00.
Der vil være 4 faste trænere på holdet med fokus
på CS:GO, mekanik, teamwork og kommunikation.
Trænerne vil lave fysiske og mentale øvelser undervejs
med henblik på at træne færdigheder i spillet.
Der vil være træning hver MANDAG FRA KL. 16.00 - 18.00.
Så brænder du for at blive bedre til CS:GO og har lyst til at
styrke dine evner inden for spillet, vil SHIF eSport være lige
noget for dig. Vi glæder os rigtig meget til at komme i gang.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte
trænerkoordinator Jens på 6047 2723.
L Æ S M E R E P Å W W W . S H I F S P O R T. D K

6

WW W. L AVABO. DK

7

selskabslokaler udlejes

DEADLINE

Hjarup

FOR DE NÆSTE NUMRE
AF BUDSTIKKEN ER

Mejeri

21. OKTOBER 2020

Af Budstikkens bestyrelse

16. DECEMBER 2020

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
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Børstegården
– håndværk med karakter
Af Bodil Høeg
nehår og gedehår. Hver børste er unik og har
sit helt eget udtryk med farver og mønster. En
børste i denne kvalitet kan holde i mange år og
beholder sin glød og struktur.

På Dakavej 18 i Lunderskov ligger Børstegården,
og her bliver jeg budt velkommen af Lene og
Birger Ingemansen.
Her har ægteparret indrettet værksted og gårdbutik og sælger et bredt udvalg af børster, som
de selv binder på gammeldags manér. Familien
har siden 1983 haft gartneri på gården, og her
har Lene været beskæftiget fuldtids. Ideen til
børstebinderi opstod for knap 2 år siden, da
Birger blev opsagt fra sit job på Daka, hvor han
arbejdede som procesoperatør. Samtidig traf de
beslutningen om at drosle ned for gartneridelen.

Lene og Birger fremstiller over 50 forskellige
børster, fra rengøring til personlig pleje, fra
køkken til feel-good børster, og for bare at
nævne nogle få, vil jeg fremhæve støvbørsten,
badebørsten, svamperensebørsten og babymassagebørsten.
Stort set alle planlagte markeder i foråret og
sommeren er blevet aflyst, men ægteparret er
fortrøstningsfulde. Folk er ved at få øjnene op
for de mange fine specialkoste og børster, som
Børstegården fremstiller. Ægteparret glæder
sig til at komme ud og møde folk og fortælle
om deres håndværk, så de ser frem til efterårets
kunsthåndværkmarkeder og julemesser.

Sammen besluttede ægteparret, at nu skulle der
ske noget andet, og de tog på børstebinderkursus. De har altid været gode til at bruge deres
hænder og tanken om et opgør med smidevæk-kulturen fik dem til at satse på børstebinderi. Imidlertid var der bud efter Birger, som nu
arbejder på De danske Gærfabrikker, så Lene
har helliget sig børstebinderiet på fuld tid.

Gårdbutikken har nu eksisteret i et år og er
åben hver tirsdag fra 13-19, men man kan
altid kontakte Lene og få lavet en aftale om et
besøg. Se mere på Børstegårdens hjemmeside
www.boerstegaarden.dk

Der er kun ganske få ’rigtige’ børstebindere
tilbage i Danmark, og efterspørgslen efter
godt gedigent gammeldags håndværk er stødt
stigende. Alle skafter er fremstillet af bøgetræ,
og til børsterne bruger de hestehalehår, vildsvi-
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Høstgudstjeneste
I HJARUP D. 13. SEPTEMBER KL. 10.30

Igen i år er Hjarup Kirke og KFUM spejderne i
Hjarup sammen om at lave høstgudstjeneste.
Gudstjenesten afholdes udendørs på græsplænen ved spejderhuset på Østergårdsvej.
Vi sørger for corona-hensyn, god afstand og
noget at sidde på. Husk paraply eller regntøj i
tilfælde af regnvejr
Jens Henrik Kristiansen står for gudstjenesten,
hvor også spejdere og sognets børn og unge er
engagerede.
Alle er velkomne til at medbringe en høstgave i
form af blomster, frugt eller grønt, som senere
sælges til fordel for kirkens indsamlingsprojekt.
Efter gudstjenesten kan der købes frokost.
Kirkens indsamlingsprojekt er:
KFUMs Soldaterrekreation for tidligere udsendte danske soldater i internationale aktioner.
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FOREDRAG PÅ SKANDERUP EFTERSKOLE

'Glæden er fælles'
Om livsglædens betydning hos K. E. Løgstrup v/ Peter Aabo Sørensen.
Søndag d. 25. oktober kl. 19

Peter Aaboe Sørensen er idéhistoriker og Løgstrup-kender,
og med Løgstrups tænkning
vil han udfordre vores almindelige opfattelse af glæden.

Glæden angår det fælles, forstået såvel det
skabte som det mellemmenneskelige. “Vi tror,
det er så nemt at være glad, men der er ikke
noget, der er nemmere at lade være med.”
Citatet er af den danske teolog og tænker K.E.
Løgstrup. For Løgstrup er glæden både en forpligtelse og noget mellemmenneskeligt. “Glæden er altid større end os selv. Glæden er uden
beregning; det glædelige er ikke det brugbare,
men det, som vi ikke kan gøre noget som helst
andet med end MODTAGE. Glæden er en gave!

Gratis entre og kaffe.
Alle er velkomne.
Arrangører
Skanderup grundtvigske
Valgmenighed og
Skanderup Efterskole.
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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
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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
22

n184_Februar2016_02.indd 22
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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.

13

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: 21. oktober, 16. december
Generalforsamling: Maj 2021 kl. 19.00

AB ELECTRIC A/S
Med over 30 år i el-branchen
og lokal montør i Hjarup,
er vi klar til at servicere
■

Installationer
hos private

■ Solcelleanlæg
■

Ventilationsanlæg

■

Energioptimering

DØGNVAGT

■ Industriinstallationer
■

Programmering

■

Udvikling af

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

PLC-programmer
■

Styringer

■ Robotter

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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TAK
for støtten

Landsbyforeningen i Skanderup takker for den
støtte der indtil nu er modtaget og vil samtidigt
appellere til endnu flere, om at indbetale kontingent til foreningen, og bidrage til den fortsatte udvikling i byen.
Der vil blive sat stor pris på din støtte og opbakning til den frivillige foreningen, som fortsat
vil lægge kræfter i, for at lave hyggelige og
sjove arrangementer for store og små - og udvikle byen ifht. nyanskaffelser og forbedringer i
Skanderup og omegn.

HAR DU

SIKRET

Senest har vi fået lavet ny legeplads og hoppepude - som vi indvier den 18.9 (se andet sted i
bladet) - Vi afventer i den forbindelse at kommunen kommer og lægger sidste hånd på beplantningen (ukrudt), hvor der vil blive udlagt flis. Det
bliver så fint!

DIT HUS OG HJEM MOD

TYVERI

Efterårsfesten må vi desværre aflyse, men vi
krydser fingre for at vi kan afholde årets hyggeligste Juletræsfest - så vi forhåbentlig kan ønske
hinanden en glædelig jul - og se frem imod et
2021, hvor den sociale sammenkomst i byen forhåbentlig vender stærkt tilbage.

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.

• Pris pr. hustand er kr. 125,- årligt.
• Enlige kr. 50,- årligt.

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

Beløbet kan indbetales via bank:
• reg. nr. 2470 konto nr. 6287568302
• eller via Mobilepay nr. 45920

Hilsen
Landsbyforeningen for
Skanderup og Omegn

’Når du ikke kan være der selv’

WW W.VERREAUX.DK · MOBI L 5 0 5 0 55 0 6
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100 kr.
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Søndergyden 13, Sk
s
Mobilepay modtage

’Vinterland’ og ’Satans sommer’
Af Janni Pedersen og Kim Faber

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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S E P T E M B E R 2 0 2 0 		
			
7. september kl. 17.00 løbetur med Hjarup Runners
7. september SHIF Minikrudt opstart
8. september SHIF Rytme/Dans opstart
8. september SHIF Herregymnastik/Volly opstart
9. september, kl. 9.00 Onsdagsklubben i Hjarup, Kirkeladen
9. september: SHIF Forældre/barn opstart
9. september SHIF Fit4Fun opstart
10. september SHIF Spring Kids opstart
12. september: SHIF Unicykler opstart
13. september kl. 10.30 Høstgudstjeneste i Hjarup

tlf. 2040 1668, by-rasmussen.dk

31. august: SHIF E-sport opstart på Skanderup Efterskole

Til bryllupper, børnefamilier, mødregrupper eller lignende
kører jeg gerne ud, når der skal styles/klippes/farves hår
eller lægges make-up. Ring for tidsbestilling

31. august kl. 17.00 Løbetur med Hjarup Runners

Baggrund som teknikker ved Sassoon Professionel • Håndværkstradition

30. august: konfirmation i Skanderup Sognekirke

Malene Rasmussen
Ejersmindevej 5, Skanderup 6640 Lunderskov

			

Individualitet • Professionel rådgivning • Helhedsbetragtning af dit personlige look

udendørs v. Spejderhuset
14. september kl. 17.00 Løbetur med Hjarup Runners
15. september valg til menighedsrådet i Kirkeladen

28. september kl. 17.00 Løbetur med Hjarup Runners

O K T O B E R 2 0 2 0 		
			
5. oktober kl. 17.00 Løbetur med Hjarup Runners
12. oktober kl. 17.00 Løbetur med Hjarup Runners
12-16. oktober Efterårsferie på Forbundsskolen
19. oktober kl. 17.00 Løbetur med Hjarup Runners
21. oktober: Deadline på Budstikken
25. oktober kl. 19.00 foredrag på Skanderup Efterskole
26. oktober kl. 17.00 Løbetur med Hjarup Runners
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Hair & Make-up
Nyeste hårtrends

21. september kl. 17.00 Løbetur med Hjarup Runners

By Rasmussen

Hold dig opdateret
med Budstikken

A U G U S T 2 0 2 0 		

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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Ny skoleleder
på SkanderupHjarup
Forbundsskole
43-årige Line Neuber startede for få uger siden
som ny skoleleder på Skanderup-Hjarup Forbundsskole. Hun kommer selv fra en lille by og
glæder sig til det tætte samarbejde med lokalområdet.
Jeg voksede selv op i en lille by, Skads, lige øst
for Esbjerg, og efter at have boet inde i Esbjerg vendte jeg senere tilbage til rødderne og
den lille by sammen med min mand og vores 2
drenge på 10 og 13 år.
kreativitet, udvikling og nytænkning. Der er et
godt kollega- og fællesskab, og alle har taget
rigtig godt imod mig.

Jeg ved hvor tæt skolen i en lille by og det
omgivende samfund hænger sammen, og hvor
vigtig lokalsamfundet er for skolen, og ligeledes
hvor vigtig skolen er for lokalsamfundet, og jeg
glæder mig til den tætte kontakt med forældrene, idrætsforeningen, kirken og efterskolen.

I fritiden er vi en meget aktiv familie, som elsker
at rejse i både ind- og udland, og gerne med oplevelser med lidt fart under feltet. Begge vores
drenge er konkurrencesvømmere, så meget af
fritiden bruges i svømmehallen. Min mand Martin er også lærer, så der bliver talt rigtig meget
”skolesnak” hjemme ved spisebordet.

Oprindeligt er jeg uddannet speditør hos DFDS
i Esbjerg. Derefter arbejdede jeg som lærervikar
i nogle år, hvorefter jeg færdiggjorde læreruddannelsen på Ribe Seminarium. De seneste 11 år
har jeg været ansat først som lærer og derefter
som viceskoleleder på Sct. Jacobi Skole i Varde.

Jeg glæder mig til det fremtidige samarbejde –
min dør står altid åben, så kom gerne forbi, hvis
I har noget på hjerte.

Jeg har længe drømt om at komme til en skole
i et mindre samfund, hvor der er mulighed for
nærvær og samarbejde på helt andre måder
end i ”storbyen”. Efter de første 2 uger på
Skanderup-Hjarup Forbundsskole har jeg fået et
rigtig godt indtryk af skolen – det er en traditionsbundet skole, hvor der samtidig er plads til
19

Svanemoseturen

Af Hans Kjeld
Stiudvalget tænker med glæde tilbage på gåturen
i Svanemosen, hvor ca. 40 deltog.
I det skønneste sommervejr kørte vi fra "Mejeriet"
til mosen, hvor vi gik rundt om den store sø, omkring 2,5 km.
Undervejs fik vi fortalt om mosen fra istid og til
nutid og om stenalderfolkets redskaber, fiskeri,
jagt og levevis i øvrigt.

Efterårs

FEST

s
Året fest
ste

e
sjov

L Ø R D A G

DEN 3.

OKTOBER

T
S
LY

KL. 18.00

AF

I FORBUNDSSKOLENS

GYMNASTIKSAL

MUSIKKEN LEVERES IGEN I ÅR AF MARYKICKS
INDGANG
+ 3 RETTERS BUFFET

PRIS KUN:

250,-

DU KAN SIKRE DIG EN BILLET VIA MOBILEPAY TIL 45920
OG AFHENTE DEN PÅ EFTERSKOLEN
ELLER HOS KASTANIE ALLE SERVICE

Stiudvalget, Hjarup Landsbyforening og
Danmarks Naturfredningsforening,

Kære festglade
mennesker i Skanderup,
Hjarup og Gelballe
Vi aflyser Efterårsfesten i år, men vender stærkt tilbage
næste år den 2. okt. 2021.
Sæt allerede nu kryds til et brag af en fest næste år.
I stedet holder vi indvielsesfest/ hygge på legepladsen i
Enghaven, fredag den 18. sep kl 17.00.
Hvor Landsbyforeningen står for et glas bobler til de
voksne og juice til børnene. Vi tænder op i grillen, så medbring tæppe, eget service og mad, og få en hyggelig aften
sammen med kære venner og naboer.
Hilsen Landsbyforeningen
for Skanderup og omegn

Hilsen Landsbyforeningen
plakat 2017.indd 1

Også om tørvegravning, som var en stor industri
under 2. verdenskrig.
Vi sluttede aftenen af uden for Hjarup spejderhus,
hvor der også var god plads. Vi bagte pandekager over bål til vores medbragte kaffe – lækkert
og hyggeligt!

27.08.2020 21.19

