
S T I K K E N
BUD

• Kom med på pilgrimsvandring

• Spændende foredrag ved Gudmund Rask

• Ny tøjbutik i Hjarup

• En spejder i fokus

Lokalblad  

for  

Skanderup 

Hjarup

Gelballe

N R .  2 1 2 / 5  3 2 .  Å R G A N G  O K T O B E R  2 0 2 0



Allehelgens
Musikgudstjeneste 
Der vil være navneoplæsning - prædiken og 
stemningsfuld musik. Der tændes fakler på kir-
kegården. Alle er velkomne til at deltage
Bemærk, at det er lørdag aften: 
Der er ingen gudstjeneste i Hjarup om søndagen.

Lørdag d. 31. okt. kl 16.30
Hjarup Kirke

   F O R E D R A G  V /  G U D M U N D  R A S K

” Der er en revne  
i al ting” 
 
Skanderup grundtvigske Valgmenighed og  
Skanderup Efterskole inviterer til foredrag  

Søndag d. 15. november kl. 19

Det er på den måde, lyset kommer ind.
Sognepræst og forfatter Gudmund Rask filosofe-
rer over, hvad et menneske er og hvordan et liv 
hænger sammen.
Med afsæt i Det Nye Testamente og med udsyn 
og input fra moderne skønlitteratur vil Gud-
mund Rask sætte ord på evangeliets kerne: 

Bevægelsen fra Langfredag til Påskemorgen.  
Fra det lukkede til det åbne. Fra død og mørke 
til liv og lys. 
Eller grundtvigsk sagt: Bevægelsen fra "Dødnin-
gehjem til De Levendes Land". 
Foredraget finder sted på Skanderup Efterskole
Der er fri entre og kaffe



Spejdernes  
Julestue 2020 
P Å  F A C E B O O K

Forsamlingsforbud og Corona gør, at vi i år desværre ikke kan invitere 
til den traditionelle julestue i spejderhuset. 
Men vi synes ikke, I skal snydes for muligheden for at gøre en god 
handel og støtte spejderne. Derfor kommer julestuen 2020 til at 
foregå i en Facebookgruppe, hvori der hver dag sættes noget til salg 
med opslag og foto.
Der lægges opslag op kl. 16 på hverdage og kl. 10 på lørdage og søn-
dage. Der betales med mobilepay til 16374 og mobilepay-kvittering 
vises ved afhentning af køb. 
Der bliver gransalg i både Hjarup, Skanderup og Gelballe fra  
d. 22. november og herunder kan du se planen for dagenes salgs-
opslag. 

Hold øje med facebookgruppen ”Skanderup, Hjarup, Gelballe og om-
egn”, hvor der kommer mere info om julestuen, når vi er klar. 

Mange spejderhilsner fra KFUM-spejderne i Hjarup

PS: Har du lyst til bare at støtte spejderne, kan en gave sendes  
på mobilepay 16374, mærk betalingen 'Gave'

DATO DAGENS SALGS-OPSLAG  

• 21. november Pakke-kalender 
• 22. november Gran-salg starter
• 23. november Kalenderdekorationer
• 24. november Udendørs-jul  
• 25. november Spejder-jul  
• 26. november Julepynt   
• 27. november  Adventskranse
• 28. november Amerikansk lotteri

DATO DAGENS SALGS-OPSLAG

• 29. november Juledekorationer  
• 30. november 20 kr. -marked  
• 1. december Værtinde-gaver  
• 2. december Julepynt   
• 3. december Nørkle-jul   
• 4. december Glögg-kit   
• 5. december Tak for år 
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Nytårsløbet i Hjarup 2020 
I K K E  K U N  F O R  L Ø B E R E !

M A N D A G  D .  2 8 .  D E C E M B E R  2 0 2 0  K L .  1 4

Vi plejer at slutte året af med en frisk gå, trave eller løbetur i skoven og det gør vi også i år!

Babyer, børn, unge, voksne, ældre, gamle, familie, nabo, venner, uvenner og hund i snor – alle 
velkomne.

Det bliver de samme ruter i skoven som vanligt. Hvis det regner, så tag regntøj på. Hvis det sner, 
så tag ski på.

Hyggen, efter turen i skoven, kommer til at foregå udendørs på legepladsen og arealerne om-
kring Mejeriet.

Mere info og tilmelding – se december udgaven af Budstikken.



6

W W W . L A V A B O . D K

Juletræ- 
stænding 
i Hjarup 2020
Grundet COVID-19 er det pt.  
uvist, om Juletræstænding  
kan gennemføres i år.

Vi afventer situationen  
og melder nærmere  
info ud senere.

Landsbyforeningen  
i Hjarup

Verden er ramt af COVID 19, men i Landsbyfor-
eningen arbejder vi videre, men har jo desværre 
også måtte aflyse en del arrangementer. Hvornår 
vi kommer i gang igen må tiden vise, vi er klar.

Tak til alle sponsorer for støtten. Kolding kommu-
nes landsbypulje med 100.000 kr.
Nordea-fonden ”Her bor vi” – puljen 175.000 kr.
Ewii med 20.000 kr. til en ny hoppepude.
Stor tak til Lund&Mus for de fine foldere til Lands-
byforeningen.

Tak for 
støtten
Af Steen Matschke



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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E N  S P E J D E R  I  F O K U S

Hvis jeg slap,  
fløj oversejlet af
Af Nina Frank-Jessen, 55 år

Da jeg var 7 år, begyndte jeg hos De Blå Spejdere 
i Herlev. Jeg havde nogle gode venner, som var 
spejdere, og så var jeg med som aktiv spejder, 
indtil jeg som 19-årig flyttede hjemmefra. I 
mange år var jeg ikke aktiv spejder udadtil, men 
indvendig er jeg altid spejder. I sommer 2007 
startede jeg som leder i Hjarup, og her er jeg 
stadig.

Mange aktiviteter i spejderlivet er udfordrende 
og flytter mig personligt, det kan jeg godt lide. 
Det er fedt at være på lejr, hvor vi sammen etab-
lerer en lejrplads, laver mad over bål, sover i telt 
og hygger ved bålet om aftenen. Til spejder mø-
der jeg udfordringer, som jeg ikke altid magter 
alene, men sammen kan vi klare rigtig meget. 

Det er fedt at opleve fællesskabet ved den ellers 
så trælse opvasketjans og gryder, der skal skrub-
bes. Én er god til at hugge brænde og hente 
vand, mens en anden er ekspert i sovs. Der er 
plads til os alle og brug for os alle. Alle bliver 
udfordret og alle flytter sig personligt.

Spejderliv er et fællesskab og har rummelig-
hed, som jeg ikke har oplevet andre steder. Når 
jeg kommer mega træt hjem fra en lejr, er jeg 
samtidig fyldt med så meget god energi, at jeg 
næsten ikke kan rumme det.

Jeg synes, det er fedt at være leder i hverdagen 
og være sammen med spejderne hver uge, men 
jeg kan slet ikke undvære vores lejroplevelser, 
det er klart det bedste. Min krop er begyndt at 
gøre vrøvl, når jeg sover på et liggeunderlag. Nu 
har jeg købt en god luftmadras, så jeg er klar 
igen.

En hård oplevelse som spejder oplevede jeg på 
Landslejr i Skive 2010. Regnen væltede ned flere 
dage i træk og alt var meget vådt. En nat hvor 
regnen væltede ned, var den voldsomme blæst 
ved at vælte alle teltene. Jeg stod op, og iført 
regntøj forsøgte jeg at holde fast i oversejlet på 
2 telte. Jeg vidste, at hvis jeg slap, fløj oversejlet 
af. Hvis jeg ikke slap, så kunne jeg ikke få fat 
i hjælp. Den nat måtte vi stormsikre alle telte 
samt spisebordet. Næste dag lovede vi hinan-
den, at vi først tog på lejr igen, når vi havde et 
mastesejl. 

En anden hård oplevelse fra samme lejr var, at 
vi alle skulle rykke helt tæt sammen og holde 
et stykke papir over hovedet, så vi tilsammen 
kunne danne Dannebro. Da vi stod der helt tæt 
pakket og mærkede dampen og varmen fra hin-



anden, opdagede jeg, at jeg havde klaustrofobi 
og tæt ved siden af mig, stod en lille pige, som 
også havde det svært. Sammen lykkedes det os 
at bevare roen, til vi igen kunne få mere plads.

Jeg har nogle mærker på min uniform, som 
jeg ikke har gjort mig fortjent til ved at tage 
et mærke. Det er mærker, jeg har fået af en 
australsk spejder, som har boet hos os i 7 uger. 
De mærker betyder meget for mig, fordi det har 
været en stor oplevelse at lukke ham ind i vores 
liv. For nogle år siden boede en tysk pige hos 
en familie i Hjarup, og hun kom og var spejder 
hos os i det år. Ellers har jeg mødt udenlandske 
spejdere, når vi deltager på lejre.

Som spejder lærer du at være rummelig, du 
lærer, at der er plads til alle, at det nogle gange 
kan være surt og se helt umuligt ud, men at det 
bliver en succes, hvis vi ikke giver op.

Hver dag bruger jeg min læring fra spejder i mit 
lærerjob. Jeg giver ikke op, jeg bliver ved til jeg 
finder en vej, der virker, så mine elever lærer 
mest muligt. En viden om at alle kan noget, 
og alle kan lære. I hverdagen kender jeg mine 
grænser og bliver ikke skræmt af udfordringer.

Der er mange spejderoplevelser som har bety-
det meget for mig. Specielt husker jeg en stor 
oplevelse, da jeg som barn var på Bornholm, og 
de store spejdere (ikke mig) havde bygget deres 
lejrplads på pæle ude i en sø. Mand, det var sejt. 
Det var en kæmpe oplevelse, da jeg fik lov til at 
komme med seniorspejderne til Norge. Det var 
kæmpestort at få den storslåede oplevelse og så 
dele den med så mange unge mennesker, hvor 
humøret var højt under hele turen.

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

Hjarup Gamle Skole

B & B  ·  O V E R N A T N I N G

W W W . H J A R U P G A M L E S K O L E . D K
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Landsbyforeningen i Hjarup 
får støtte til udendørs- 
arealer ved Mejeriet
Foreningsnavn har fået 175.000 kr. fra Nordea-fon-
den til etablering af udendørsarealer ved Mejeriet 
i Hjarup, der vil bidrage til at skabe mere aktivitet i 
Hjarup og omegn.

Med 175.000 kroner i støtte fra Nordea-fondens 
'Her bor vi'-pulje kan Hjarup Sogns Landsbyfor-
ening nu igangsætte anden del af projektet, der 
har været på tegnebrættet siden starten 2020.

Landsbyforeningen glæder sig især til at det 
nyanlagte område omkring Mejeriet, vil blive et 
fantastisk samlingssted for de lokale i forbindelse 
med de faste og nye arrangementer som Landsby-
foreningen arrangerer.

Med udendørsarealerne ved Mejeriet håber Hjarup 
Sogns Landsbyforening at kunne glæde og bidrage 
til det lokale fællesskab og den forsatte udvidelse 
og styrkelse af lokalsamfundet i og omkring Hja-
rup.

60 mio. kr. til lokale fællesskaber
Hjarup Sogns Landsbyforening har modtaget 
175.000 kroner i støtte fra Nordea-fondens Her bor 
vi-pulje på 60 mio. kr., der uddeles til projekter, 
som styrker lokale fællesskaber og sammenhængs-
kraften i mindre byer.

”Det syder og bobler ude i de små bysamfund, og 
med dette økonomiske rygstød får de mange loka-
le ildsjæle i og omkring Hjarup ekstra mulighed for 
at sætte deres virketrang i spil til gavn for fælles-
skabet," siger Henrik Lehmann Andersen, direktør i 
Nordea-fonden, som støtter godt liv.

Her bor vi-puljen havde ansøgningsfrist 1. august 
2020, og i alt forventes cirka 150 mindre byer med 
200-5.000 indbyggere at få støtte fra puljen til akti-
viteter og fællesskaber.

Om Nordea-fonden
•  Nordea-fonden har et almennyttigt 

og støtter projekter, som fremmer 
gode liv inden for sundhed, motion, 
natur og kultur.

•  Med Her bor vi-puljen uddeles i 2020 
60 mio. kr. til projekter, som skaber 
aktivitet og styrker fællesskabet i 
mindre byer med 200-5.000 indbyg-
gere. Projekterne støttes med mel-
lem 100.000 kr. og 1.000.000 kr., og 
foreninger, selvejende institutioner 
og kommuner m.fl. kunne søge puljen 
med ansøgningsfrist 1. august 2020.

•  Læs mere på  
www.nordeafonden.dk/herborvi

Kontakt
Hjarup Sogns Landsbyforening  
Formand Steen Matschke
mail@hjarup.dk +45 40146777

Nordea-fonden
Kommunikationschef Tine Wickers
tw@nordeafonden.dk 4070 3784
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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

P O U L  O G  N I N A  K R A B B E  F R I I S
Hjarupgårdsvej 9 · Hjarup · 6580 Vamdrup
www.enghoejgaard.com  · Tlf: 75 59 49 19

N E T O P  N U :  S A L G  A F  J U L E T R Æ E R
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TAK FOR DIN  

STØTTE

TIL BUDSTIKKEN

DEADLINE  
FOR NÆSTE 

NUMMER AF 

BUDSTIKKEN ER

FREMRYKKET  
 TIL  

DEN 9. DECEMBER 

2020

B E M Æ R K

Budstikken  

udkommer fremover i 

farver på ALLE sider. 

Som annoncør har du 

derfor muligheden 

for at få din annonce 

indrykket i farver  

– uden ekstra  

beregning. 

Send blot dit færdige  

annoncemateriale

 til budstikken2010@

gmail.com
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K
alen

d
er

O K T O B E R  2 0 2 0    

31. okt.  kl. 16.30 Allehelgens Musikgudstjeneste Hjarup Kirke 

N O V E M B E R  2 0 2 0    

2. nov.  kl. 17.00 Løbetur med Hjarup Runners  

9. nov. kl. 17.00 Løbetur med Hjarup Runners  

15. nov.  kl. 19.00  Foredrag v/Gudmund Rask på Skanderup Efterskole 

16. nov. kl. 17.00  Løbetur med Hjarup Runners  

21. nov. kl. 9.00  Pilgrimsvandring – start Vamdrup Kirke 

21.-28. nov. kl. 14.00/10.00 Spejdernes online-julestue på Facebook 

23. nov. kl. 17.00  Løbetur med Hjarup Runners 

30. nov. kl. 17.00  Løbetur med Hjarup Runners 

D E C E M B E R  2 0 2 0    

7. dec. kl. 17.00  Løbetur med Hjarup Runners 

9. dec. kl. 23.59 Deadline for Budstikken!!!! 

14. dec. kl. 17.00  Løbetur med Hjarup Runners 

21. dec. kl. 17.00  Løbetur med Hjarup Runners 

28.dec.  kl. 14.00  Nytårsløbet med Hjarup Runners 

HUSK vi har altid kaffe 
på kanden - vi ses! +45 4019 4939· service@kastaniealle.dk

• Servicering og reparation af alle biler

• Klargøring til syn

• Taksering og reparation af skader

• Reparation og service af aircondition

• Dæk og fælge

• Stenslagsreparation og rudeskift

• Salg og montering af ekstraudstyr

og meget mere...

VI KLARER...KASTANIE ALLÉ SERVICE 
ER DIT PROFESSIONELLE 
BILVÆRKSTED
Vi reparerer alle bilmærker og alt lige fra små buler til større skader og tilbyder alt i  
reparationer af bil, varebil, trailer m.m., service af bil, dækskifte, lakering, sporing,  
afbalancering, forebyggende behandlinger, klargøring til syn, salg og montering  
af ekstraudstyr.

Vi lever efter en ambition om at tilbyde alt, hvad du har behov for, til at  
vedligeholde din bil.

REPARATION 
AF ALLE 

BILMÆRKER

Annonce A5 - juni 2020.indd   1Annonce A5 - juni 2020.indd   1 27.08.2020   15.4627.08.2020   15.46
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Skolernes  
Motionsdag 
på Skanderup-Hjarup  
Forbundsskole

Fredag den 9. oktober stod det traditionen tro 
igen på Skolernes Motionsdag, hvor vi trods Co-
rona valgte at afholde det i Fovslet Skov. For at 
imødekomme myndighedernes regler og anbefa-
linger blev motionsløbet afholdt Corona-venligt 
ved at skolens elever blev delt op i hold, og der 
var forskudte starter ude i skoven. Uanset hvilke 
klasser der blev sendt afsted, var humøret højt, 
og der blev givet fuld gas fra start til slut. 

Nogle af eleverne lagde så hårdt fra land, at de 
efter 1. runde ikke vidste, hvilken vej de skulle 
løbe. Ude på ruten havde skolen fået hjælp af 
pensionerede tidligere ansatte, som vejledte ele-
verne, og kunne vise dem den rigtige vej rundt i 
skoven. 

Efter ca. 1 time var løbet forbi og trods de man-
ge tilbagelagte kilometer, var der højt humør i 
målområdet. De store klasser skulle ud over at 
løbe også cykle frem og tilbage til Fovslet Skov. 
Det var virkelig flotte distancer eleverne nåede 
at løbe, og de fleste fik udfordret sig selv – dette 
var tydeligt at se, da de vendte tilbage til skolen, 
hvor stoltheden lyste ud af deres øjne.

Vi havde en fantastisk dag, hvor både vejr, hu-
mør og motivation gik op i en højere enhed. Til-
bage på skolen fik eleverne et diplom for et flot 
løb, og der blev sagt farvel og god efterårsferie.

Med venlig hilsen Idrætslærerne på  
Skanderup-Hjarup Forbundsskole 
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Pilgrimsvandring over  
temaet glæden ved at gå
LØRDAG D. 21. NOV. KL. 9-14

At gå er den bedste medicin 

sagde filosoffen Hippokrit allerede i antikken. 

En gåtur højner humøret, nedsætter stress og 
forebygger sygdomme. At vandre sammen med 
andre har også stor værdi: Man kan møde et  
menneske, man taler godt med, og mødet kan  
få en forvandlende betydning. 

Denne lørdag dykker vi ned i vandringens  
betydning for både krop, sind og ånd. 

Vi begynder med en andagt i Vamdrup kirke 
kl. 9.00. Derefter kører vi til Hejls kirke og går 
turen ’Noret rundt’ på 11 km. 

Husk madpakke og tøj efter vejret.

Tilmelding til sognepræst Maria König på sms 
til: 20 46 42 95 senest d. 20. nov. 

14
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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 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: 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
Deadlines i 2020: 09.12.
Generalforsamling:  Maj 2021

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

Pilgrimsvandring over  
temaet glæden ved at gå
LØRDAG D. 21. NOV. KL. 9-14

INPRINT i Kolding trykker 

Budstikken

 tlf.nr.: 7550 3131
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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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En lille solstrålehistorie 
om nabohjælp,  
næstekærlighed og  
sammenhold
Af Anna Esbensen

Jeg har lyst til her i Budstikken at berette om, 
hvor heldig og forkælet man kan blive af gode 
naboer, venner og familie.
Dagen efter en knæoperation, hjem, alene og 
lidt fortabt.
Nu 1 1/2 måned efter har jeg kun tre ord at sige.
Taknemlighed, Taknemlighed, Taknemlighed.
Min kære tvillingesøster var hos mig de første to 
døgn og jeg blev forkælet, opvartet og passet 
på.
Mange gange kom mit kæmpe netværk med 
frokost og aftensmad.
Vi spiste sammen, blomster blev vandet, opryd-
ning, indkøb, besøg, masse blomsterbuketter, 
hjemmebag o.s.v.
Hyggestunder, strikkepindene gik i takt med 
snakketøjet.

Nogle gange, efter avis læsning og tv kiggeri, 
kan jeg godt forfalde til lidt negative tanker om 
menneskeheden.
Alle har nok i sig selv, egoisme osv.
Men Gud ske lov, så bor det dybt i os mennesker 
at være noget for hinanden og hjælpe vores 
næste.

Jeg har nu i 52 år boet på Skanderup Landevej 
19. Det er ikke så almindeligt mere at gro fast så 
længe, men sikke et netværk.

I gamle dage kom man med barselspotte, hjalp 
hinanden, når sygdom og død ramte, stod sam-
men i tunge tider. Festede sammen når lykkelige 
begivenheder skulle fejres.

Verden er ikke helt gået af lave. Vi kan endnu.
Af hjertet TAK til jer alle. 
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HAR DU GLEMT AT BETALE 

KONTINGENT TIL  

HJARUP SOGNS  

LANDSBYFORENING  

I ÅR?

Hvis du ønsker at betale, kan du 

gøre det på  

mobile pay nummer: 86582  

eller via

bankoverførsel: 7040 0004125141

Beløbet er 150 kr. eller 75 kr. hvis 

du er pensionist

På forhånd tak for din støtte!

• 600 g hokkaido • 100 g løg 
• 1 fed hvidløg 
• 5 dl hønsefond • 1 dl fløde 
• 10 g salt 
• 3 spsk citronsaft • Friskkværnet peber • Smør (til stegning)

Skræl græskarret, og skær det ud i grove tern. Pil og hak løg og hvidløg. Svits løgene i smør, og tilsæt de ud-skårne græskar. Tilsæt hønsefond, og lad det koge i 15 minutter. Kom herefter fløde i, og kog i yderligere 5 minutter eller længere til græskaren er mør. Blend suppen til en glat og cremet masse. Juster konsistensen med vand, hvis den er for tyk. 
Server suppen rygende varm med ristede græskarkerner og brød.
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Book på dat.dk 

Flyv med DAT

Stavanger

Aberdeen
Midtjylland

Aalborg

Billund

Esbjerg

København

Bornholm

Autoriseret
Optometrist – Kontaktlinsespecialist

ÅBNINGSTIDER:
Mandag-onsdag kl. 9.00-17.30
Torsdag-fredag kl. 9.00-18.00

eller efter aftale.

Telefon 7558 1086 – Telefax 7558 1543
VAMDRUP SPECIALOPTIK

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

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
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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 Budstikkens  
bestyrelse eller bestil på budstikkens mail:  
budstikken2010@gmail.com

Festlig høstgudstjeneste i Hjarup

Køb og salg . Reparation af alle bilmærker

Kongsbjerg 27
6640 Lunderskov

Tlf. 7558 6606
Fax 7558 6605

Bøges Bilservice
DIT

VÆRKSTED



Ny tøjbutik i Hjarup

Den 16. oktober slog Berit Krogh Pallesen dørene 
op til sin nye dametøjsbutik Fin-Fin i Hjarup.

Over 2 dage kunne Berit invitere gæster indenfor 
i den flotte og hyggelige butik. Berit bød på bob-
ler, chokolade og mange flotte tilbud. Tøjet er 
hentet hjem fra Paris, og hun beskriver stilen som 
feminin med lidt kant, og så kommer udvalget til 
at følge diverse trends.

De sidste par måneder har hun knoklet for at få 
alt færdigt til at kunne åbne sin nye tøjbutik Fin-
Fin på Hjarup Byvej 3. Her bor Berit med sin mand 
Kim, de 2 døtre og hunden Verner.

De seneste 15 år har Berit arbejdet som sælger 
inden for tøjbranchen. Da virksomheden, hun 
arbejdede for, gik konkurs for et års tid siden, 
skulle hun finde ud af, hvad arbejdslivet nu skulle 
byde på. Det til tider hektiske liv som sælger blev 
nu skiftet ud med jobbet som selvstændig forret-
ningskvinde.

Ud over den fysiske butik arbejder Berit også på 
at få etableret en webshop, hvor det vil være 
muligt at købe tøjet, som forhandles i størrelse 
fra XS til XL.

F I N - F I N  Å B N I N G S T I D E R :
Torsdag og fredag kl. 10.00 – 17.30
Lørdag kl. 10.00 – 14.00

Webshop www.fin-fin.dk

Følg Berit og Butik Fin-Fin på 
Facebook og Instagram


