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• Nytårsløb i Hjarup
• Generalforsamling i Skanderup Landsbyforening
• Nyt gymnastikhold i SHIF
• Lad dit brugte juletræ gøre gavn
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Julemanden og hans familie
deler jule-godteposer ud
tirsdag den 22.12, fra kl. 15.30.
Bliv inde i varmen, spids ørerne og
hold godt øje med nisserne, når de
kommer forbi jeres dør.
Har du ikke fået bestilt pose(r) så kan du nå det,
inden 20/12, kl 20. Mobilepay 30,- pr. pose til 45920,
husk at skrive adressen i kommentarfeltet.

Brugte juletræer
KFUM-spejderne i Hjarup har overtaget opgaven med at hente
brugte juletræer i Hjarup, Skanderup, Gelballe og omegn.
Vi kommer rundt og henter træer lørdag d. 2. januar fra kl. 9.00
• Skriv sms med din adresse til Bent på 27122317
• Betal 25 kr. via mobilepay til 27122317
• Læg dit juletræ ved indkørslen, så det er klar til
afhentning d. 2. januar 2021
Alle indsamlede penge går til spejderarbejdet.
Tak for støtten.
Spejderhilsner fra Hjarup Gruppe

GENERALFORSAMLING FOR

Landsbyforeningen for
Skanderup og Omegn
(Hvis Covid-19 restriktioner tillader det)

D. 20. JANUAR 2021, KL. 18

A F LY S N I N G A F
ØLSMAGNING

Dagsordenen til generalforsamlingen er
som følger:
• Valg af dirigent
• Valg af stemmetællere
• Formandens beretning
• Kasserens beretning
• Indkomne forslag
• Fastsættelse af kontingent
• Valg af bestyrelse
• Valg af suppleanter
• Valg af revisor
• Evt.

I ønskes alle en Glædelig Jul og et
Godt Nytår.
I denne tid, hvor meget aflyses, må
jeg nok også indse, at den 10. årlige
ølsmagning for herrer den sidste
fredag i februar 2021 ikke bliver til
noget.

Håber at se jer!

Jeg håber at komme stærkt tilbage
sidste fredag i februar 2022 med et
spektakulært arrangement i samarbejde med de mange hjælpere i
lokalsamfundet.

Med venlig hilsen
Skanderup Landsbyforening
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Hilsen Michael

KASTANIE ALLÉ SERVICE
ER DIT PROFESSIONELLE
BILVÆRKSTED

VI KLARER...
• Servicering og reparation af alle biler
• Klargøring til syn
• Taksering og reparation af skader
• Reparation og service af aircondition

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.

• Dæk og fælge
• Stenslagsreparation og rudeskift

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

• Salg og montering af ekstraudstyr

og meget mere...

REPARATION
AF ALLE
BILMÆRKER

HUSK vi har altid kaffe
på kanden - vi ses!
Annonce A5 - juni 2020.indd 1

+45 4019 4939· service@kastaniealle.dk
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27.08.2020 15.46

Nytårsløbet i Hjarup 2020
IKKE KUN FOR LØBERE!

MANDAG D. 28. DECEMBER 2020 KL. 14
Vi vil gerne indbyde alle til en
frisk gå-, løbe-, cykel-, rideeller skitur i skoven – på egen
hånd eller sammen med din
familie eller nære gruppe.
Og du vælger selv tidspunkt
på dagen – er det ikke bare
smart og fleksibelt!?

I tidsrummet kl. 12.00 til
15.00 vil vi stå i jagthytten på
Hjarupgårdsvej med en lækker Nytårs godtepose (i både
barn og voksen udgave) som
I kan afhente i forbindelse
med jeres skovtur.
Hyggen efter skovturen
foregår således hjemme hos
jer selv og ikke samlet, som vi
plejer.

Tilmelding på mobilepay
4058 3726. Kr. 25,- per
person. Angiv hvor mange
voksne og hvor mange børn
i kommentarfeltet (f.eks.
2V+3B)
Tilmelding på mobilepay
senest d. 27/12, kl. 12.00,
men meget gerne før.

E X T R A ! Tag i forbindelse med din skovtur d. 28/12 en selfie ved jagthytten og læg det på
Facebook begivenheden ”Hjarup Runners NYTÅRSLØBET I HJARUP 2020” – V I T R Æ K K E R
L O D om 5 flasker bobler til voksne og 5 flasker bobler til børn, blandt jer som lægger selfie op!
5
Billedet skal lægges op i Facebook begivenheden
i løbet af dagen d. 28/12 og senest kl. 17.00!
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Jul i Skanderup
Selvom vi ikke kunne samles omkring juletræet og afholde vores traditionstro juletræstænding med efterfølgende julehygge med æbleskiver, samt dans om
juletræet og besøg af julemanden, skulle vi ikke snydes
for juletræet, som første søndag i advent blev sat op og
lyser så smukt på Kastanie Allé / Hjarupvej.
Tak til Franz fra Skanderupgård, som har sponsoreret juletræet til byen. Og tak til de fire frivillige Michael Vestergaard
Tønder, Jakob Christiansen, samt Frank Dall Mogensen og
Mathias som sørgede for, at vi alle kan nyde juletræet med lys
i denne juletid.
De bedste julehilsner
Fra Bestyrelsen i
Landsbyforeningen Skanderup og omegn

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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Året der
gik i
Menighedsrådet
Efter at vi havde haft arkitekt, nationalmuseet
og stiftet inde over sagen, blev det besluttet, at
gavlens mursten skulle pilles ned og bygges op
på ny med nye speciallavede sten. Det er ikke en
opgave som løses med venstre hånd, men med
dygtig hjælp fra passionerede håndværkere lykkedes det at komme i hus med opgaven.

Året er så småt ved at gå på held og helt af sig
selv begynder vi at se tilbage på det år, som
netop er ved at rinde ud.
Som resten af samfundet har arbejdet omkring
Hjarup Kirke været meget præget af covid19situationen. Dog er der lyspunkter, som vi skal og
bør huske på.

Som mange nok har bemærket, var der i efteråret valg til Menighedsrådet. Efter 8 år har Peter
Jørgensen, Svanemosevej, valgt at stoppe i rådet.
Tak for din store indsats, Peter.

Vi kom godt i gang med vores klubaktiviteter i
januar og oplevede, at der var en ny flok børn
som deltog i Farveladens aktiviteter. Derfor var
det med stor ærgrelse, at vi i marts måtte lukke
klubberne ned igen. Heldigvis har vi vores dygtige Kirke-kulturmedarbejder Jytte, som i ugen
op til påske var kreativ og hurtigt fik lavet et
familieløb rundt i Hjarup by. Det blev en succes,
så hun har i december igen været i gang og har
nu lavet et juleløb for de mindste. Tusind tak for
din indsats, Jytte!

Det nye menighedsråd har konstitueret
sig således:
• Formand: Nikolaj Hansen
• Næstformand: Susanne Frank
• Kasserer: Connie Navne
• Kirkeværge: John Rasmussen
• Kontaktperson for ansatte: Karen Marie Friis
Skulle du have en ide til noget, som vi i menighedsrådet bør beskæftige os med, så kontakt
endelig Nikolaj Hansen 30179978 eller pr. mail
Kongsgaard-hansen@hotmail.com

Da vi gik ind i år 2020, vidste vi i menighedsrådet, at vi skulle i gang med et stort byggeprojekt. Vi havde i 2019 konstateret, at kirkens
vestlige gavl skulle fuges om, men måtte, da
arbejdet blev sat i gang, sande at opgaven var
noget større end først antaget. Fugerne i kirkegavlen indeholdt meget cement og stenene var
meget let brændte. Denne kombination gjorde,
at mange mursten blev beskadiget når de skulle
kradses ud, og vi måtte derfor stoppe processen.

Med ønsket om
en glædelig jul og et godt nytår!
Nikolaj Kongsgaard Hansen
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Jul i
Hjarup
Juletræet blev tændt igen i år i Hjarup.
Det foregik dog denne gang meget stille
med kun en deltager, og det var Steen, der
satte strøm til træet som vanligt.
Tak for Juletræet til Boleto, der har doneret årets Juletræ til Mejeriet.

H j a ru p G a m l e S kol e

Landsbyforeningen ønsker alle en Go´ Jul
og et Godt Nytår

WWW.HJARUPGAMLESKOLE.DK

B & B · OV E R N AT N I N G

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
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Jul i
Trekløveren
I Daginstitutionen Trekløveren hygger vi med at pynte til jul. Vi har
bagt pebernødder, lavet julehemmeligheder og pyntet op. Vi har
også haft besøg af Nissen

Spejdernes Julestue 2020
KFUM-spejderne i Hjarup takker vore sponsorer for støtten til Spejdernes Julestue 2020:
• Entreprenørgården Syd ApS
• Malermester
Morten Hinrichsen
• Kim Pallesen Byg ApS
• Kastanie Alle’ Service
• Dortheasminde Avl og
Opformering

• Krabbe Friis Bondegårdsferie
• Liselottes Børnehus - Privat
pasningsordning
• Mikkel Vind Holding ApS
• Middelfart Sparekasse
• Lavabo ApS
• Pure Culture

Tak for hjælpen til alle vore sponsorer, frivillige,
spejdere og ledere for deres fantastiske indsats.
Vi ønsker alle en glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår.
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• Dall ApS
• Boleto ApS
• By Rasmussen
• Lund&Mus
• Fin-Fin
• Majas blomster
• Isabella Coiffure

V O G N M A N D

Send blot dit færdige
annoncemateriale
til budstikken2010@
gmail.com

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

A F LY S N I N G
AF VINTERFESTEN 2021
I HJARUP

Vi håber på et brag af en
fest i 2022.
Landsbyforeningen i
Hjarup

DEADLI NE
F O R NÆS T E
NUMMR E AF
B UDS T I K K E N:
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24. FEB . 2 0 2 1
21. APRIL 2 0 2 1

By Rasmussen

Landsbyforeningen i
Hjarup, har besluttet at
aflyse Vinterfesten 2021,
grundet de nuværende
omstændigheder.

tlf. 2040 1668, by-rasmussen.dk

Laust Bøgesvang

Malene Rasmussen
Ejersmindevej 5, Skanderup 6640 Lunderskov

Som annoncør har du
derfor muligheden for at
få din annonce indrykket
i farver
– uden ekstra
beregning.

Hair & Make-up
Nyeste hårtrends

POUL OG NINA KRABBE FRIIS
Hjarupgårdsvej 9 · Hjarup · 6580 Vamdrup
www.enghoejgaard.com · Tlf: 75 59 49 19

Baggrund som teknikker ved Sassoon Professionel • Håndværkstradition

Budstikken
udkommer fremover i
farver på ALLE sider.

Individualitet • Professionel rådgivning • Helhedsbetragtning af dit personlige look

NETOP NU: SALG AF JULETRÆER

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

BEMÆRK

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

FEBRUAR 2021

20. dec. Kl. 9.00 	Vi synger julen ind Hjarup Kirke

1. feb. Kl. 17.00	Løbetur med

21. dec. Kl. 17.00 Løbetur med Hjarup Runners

Hjarup Runners

KALENDER

28. dec. Kl. 14.00 	Nytårsløbet med Hjarup Runners
31. dec. Kl. 23.00 	Midnatsgudstjeneste Skanderup
Valgmenighed

8. feb. Kl. 17.00	Løbetur med
Hjarup Runners
11. feb. Kl. 18.30	HB7 Vi slår Katten
af tønden

J A N U A R 2 0 2 1 		

12. feb. Kl. 16.00	Farveladen Vi laver

2. jan.

Fra kl. 9 	Afhentning af juletræer

fastelavnsmasker

4. jan.

Kl. 17.00 Løbetur med Hjarup Runners

og fastelavnsris

8. jan.

Kl. 15.45 	Opstart SHIF Forældre barn hold for
de ca. 1-2årige

Hjarup Runners

11. jan.

Kl. 17.00 Løbetur med Hjarup Runners

14. jan.

Kl. 18.30 HB7 Vi holder nytårsfest

15. jan.

Kl. 16.00	Farveladen Velkommen til nye og

15. – 21. feb. 	Skolernes
vinterferie

gamle

22. feb. Kl. 17.00	Løbetur med
Hjarup Runners

18. jan.

Kl. 17.00 Løbetur med Hjarup Runners

20. jan.

Kl. 18.00 	Generalforsamling Skanderup Lands-

11. feb. Kl. 18.30	HB7 Vi slår Katten

byforening
21. jan.

15. feb. Kl. 17.00	Løbetur med

af tønden
25. feb. Kl. 18.30	HB7 Det store

Kl. 18.00 	Kongeåmuseet Spis sammen aften
med foredrag

julebanko
26. feb. Kl. 16.00	Farveladen

25. jan.

Kl. 17.00 Løbetur med Hjarup Runners

Vi sår karse og får

29. jan.

Kl. 17.00 Spis med Gud i Hjarup Kirke

besøg af
Viggo&Molly
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Juletid på
Forbundsskolen
Denne tid på året er forbundet med mange
dejlige traditioner på Forbundsskolen. Desværre
er nogle af disse gamle traditioner udfordret i
år, da de mange restriktioner pga. corona skal
overholdes. Som udgangspunkt forsøger vi at
fastholde vores traditioner, samtidig med at vi
indretter os efter restriktionerne. Det kunne dog
ikke lade sig gøre med vores store, traditionelle
adventsfest. Den er desværre i år aflyst.
6. klasses luciaoptog gennemføres til gengæld.
I år vil det foregå udenfor, hvor eleverne går
rundt om skolen langs vinduerne. Derved blander vi ikke klasserne, og forældrene har mulighed for at se det ved at stå i skolegården.
Ligeledes afvikles julegudstjenesten sidste skoledag før jul, som vi plejer. I år bliver det dog en
friluftsgudstjeneste, som vil foregå på Kratskolen. Den bliver en helt speciel oplevelse, som vi
glæder os til.

Desværre samles vi endnu ikke til morgensang,
men mon ikke at vi får lov til det igen i løbet
af foråret? Vi glæder os på alle måder til lysere
tider!
Følg med på vores Facebookside, hvor billeder
fra hverdagen ofte lægges op.
Med ønsket om en rigtig
Glædelig jul og et godt nytår.
Forbundsskolen

Andet er dog helt, som det plejer at være.
D. 1. december havde vi juleklippedag, hvor klasseværelserne blev pyntet. På skolebiblioteket er
Magnus Bogmus ankommet, og han gemmer sig
et nyt sted hver dag. I december har de ældste
klasser den sædvanlige ugentlige indedag, hvor
de kan hygge ved julehyggebordet og deltage
i julekonkurrencerne. – Og i aulaen hænger
adventskransen, og juletræet står med lys på.

Lad os blive set
Når vi er på gåtur om morgenen eller om aftenen. Når vi er på vej ud eller ind i bilen. Når
vi er ude at cykle. Når vi er ude at køre i bilen
Sørg for at blive set af alle, når vi nu er ude
og ikke kan ses.

Tjek at alle reflekser er på dit tøj, også når du
lige skal en smut ud af bilen, din jakke er flot,
men mørk. Tjek lygter på din cykel, inden du
kører. Tjek lygterne på din bil, inden du kører.
Sørg for at blive set, så vi kan ses igen, når
det lysner. Jeg vil i hvert fald gerne se dig.
Lad os passe godt på hinanden så længe.
Berit Helth
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LAD OS SES – da vi ikke kan det lige
nu - så: LAD OS BLIVE SET

Julehilsen fra efterskolen
år vil vi forsøge at udvikle vores ude-områder
noget mere. I løbet af 2021 indbyder vi derfor til
et borgermøde, hvor vi vil præsentere nogle af
idéerne i håbet om, at vi sammen kan skabe et
endnu mere levende miljø i og omkring Skanderup.
Efterskolen er i god gænge. Vi har 135 elever i
huset og er godt fyldt op frem i tiden. Vi har i
løbet af de sidste par år suppleret med en flok
yngre lærere; Thomas der er flyttet ind i Hvidholdt, Anja der bor i Kolding, Christina der ligeledes bor i Kolding og Lynn som sammen med sin
kæreste lige har købt hus i Ødis. Vi er nu efterhånden 30 ansatte, hvoraf de fleste bor indenfor
en kort radius.

Alle os på Skanderup Efterskole ønsker Jer en
rigtig Glædelig Jul og et Godt Nytår!
Som alle andre er vi i øjeblikket underlagt
særlige covid-19 retningslinjer, som for os bl.a.
betyder, at eleverne er inddelt i fem familier, gør
noget mere rent og er på færre ture ud af huset.
I det store hele har vi nu ikke så meget at klage
over. Vi finder hele tiden på nye løsninger og
får hverdagen til at fungere, så de unge stadig
får en rigtig god efterskoleoplevelse. I skrivende
stund er vi gået fri for smittetilfælde og krydser
fingre for at det kan fortsætte sådan!

Lige nu breder julestemningen sig på skolen,
selvom retningslinjerne gør, at det bliver en
noget anden juleafslutning, end vi plejer. Det
skal nu nok blive jul på den gamle efterskole
alligevel!
Tak fordi I passer på vores elever ude på veje og
stier. Vi ved godt, at de ikke altid bruger cykelstien og nogle gange er meget teenageagtige …
Tak også for de mange forskellige små og store
samarbejder vi har med mange af Jer i løbet af
året. Det sætter vi stor pris på!
Glædelig Jul!

Vi har nu allerede boet i vores ny-renoverede
skole i et års tid. Vi er SÅ glade for det løft, vores
bygninger har fået. I løbet af det kommende

På vegne af hele Skanderup Efterskole
Matilde og Rune Peitersen

Skanderup-Hjarup-Gelballe
– Budstikkens bog om

vores lokalhistorie
BOGEN KAN KØBES FOR 100 KR.
Gratis for medlemmer – kontakt Budstikkens bestyrelse eller bestil på budstikkens
14
mail: budstikken2010@gmail.com

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
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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. 600 stk.
Opsætning: L und&Mus Grafisk Design,
Mobil 2425 2266
Trykkeri: InPrint, Kolding
Deadlines i 2021: 24. februar og 21. april
Generalforsamling: 17. maj 2021

Nyt hold i SHIF
gymnastik i 2021
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Vi har den glæde at fortælle,
at vi har oprettet et nyt hold
for foreningens absolut
mindste gymnaster.

Forældre barn hold for
de ca. 1-2-årige
Her styrkes forholdet mellem barn og
voksen med forskellige lege, samt udvikler
børnenes motorik. Vi gentager aktiviteterne,
så børnene kan føle sig trykke ved det kendte.
Til hver træning vil forløbet se således ud: Opvarmning + Redskaber + Afslapning inkl. Farvelsang
Vi mødes hver fredag i gymnastiksalen på Skanderup-Hjarup Forbundsskole kl. 15.45-16.30.
Opstart i uge 1 (8/1 2021), afslutning uge 12 (26/3 2021). Vi holder ferie i uge 7 (19/2 2021).
Vi deltager ikke i lokalopvisningen. Der vil være 1 gratis prøvegang.
Kontingent: 200kr.

Ønskeseddel SHIF
SHIF gymnastik har et yderst velfungerende
gymnastikudvalg, og det er vi både stolte af og
meget glade for. Desværre kommer vi fra august
2021 til at mangle 2 medlemmer i gymnastikudvalget.

Der er indlagt 6 faste møder fordelt på året i
forbindelse med planlægning af sæson, opstart
af sæson, opvisning, evaluering af sæson og
sportsfest. Vi har det sjovt i udvalget, og det er
en fantastisk måde at lære nye mennesker at
kende på.

Derfor har du nu muligheden for at gøre din
stemme gældende, få dine ideer frem i lyset eller
bare gå til hånde som medlem i gymnastikudvalget.

Hjælp os med at få vores ønske om 2 nye udvalgsmedlemmer opfyldt inden august 2021.
Er det noget for dig – eller en du kender, så tag
kontakt til Vivi (4081 0862) eller
Sussanne (2465 5817)

Der er ingen krav til gymnastiske evner eller
viden, og du behøver ikke have børn i foreningen, blot skal du have lysten til at være med til
at sikre, at vi fortsat kan have en velfungerende
gymnastikafdeling i SHIF.

ØNSKEDDEL
for SHIF

Alle årets faste opgaver i gymnastikafdelingen
er allerede udspecificeret og sat i system, så det
er nemt at gå til for medlemmerne i udvalget.

2 nye udvalgsmedlemmer
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Julehilsen fra
Kongeaamuseet
Kongeaamuseet – dit lokalhistoriske museum –
vil gerne ønske alle en rigtig Glædelig Jul og et
Godt Nytår.
Vi har netop udgivet vores kalender for 2021,
hvor hver måned er et foto fra en gammel
forening i Hjarup-Vamdrup-Ødis området samt
omtale af foreningens virke. Fra Hjarup er der
et billede af et gymnastikhold stillet op for at
udføre en såkaldt ”skjolddans”. Danserne havde
dannebrogsfarvede skjolde og kårder, og idéen
var selvfølgelig at vise en kampberedt, veltrænet
ungdom. Det var populært i de først årtier af
1900-tallet.
Medlemmerne af Historisk Forening får kalenderen, men den kan også købes på Kongeaamuseet
for 50 kr.

Julen sig
nærmer ...
I Liselottes Børnehus – privat pasningsordning
– er julen godt i gang. Vi har morgenhygge
hver dag kl. 9, hvor den store, røde julekuffert
bliver åbnet.
Den store, røde julekuffert er en sprog- leg- og
udviklingskuffert, hvori der hver dag er et nyt
jule-ord og tilhørende aktiviteter og sange
fra firmaet Sprog & leg. Et koncept børnene
allerede fra den 3. december så genkendelse i,
og de er nysgerrige på at åbne kufferten for at
se dagens ord/aktivitet.

Historisk Forening er
også færdig med årsprogrammet for 2021. Der
er en del ”genbrug” fra
2020, da coronaen nødvendiggjorde af lysning
af arrangementer. Det
første programpunkt i
det nye år er traditionen
tro en spis-sammen-aften
på Hotel Vamdrup. Den
finder sted torsdag d. 21.
januar 2021, kl. 18.00. Her
vil forfatteren Linda Lassen komme for at fortælle
om sin roman ”Jens og
Marie”. Hovedpersonerne
er ægteparret Marie og
Jens Jessen. Jens Jessen var chefredaktør for
Flensborg Avis og gjorde
et utrætteligt arbejde for
bevarelsen af dansk sprog
under det tyske herredømme i Sønderjylland.

Den første uge i december gemte kufferten på
ordene jul, juletræ, nisse og småkager, så vi har
lavet de fineste kalenderlysdekorationer, så vi
kan tælle ned til juleaften. Vi har været kreative og lavet fine kravlenisser, pyntet et papirjuletræ med pailletter og glimmer, og så er der
blevet bagt de lækreste julesmåkager.
En juletradition i Børnehuset er, at vi efter frokost følger med i Pepsi og Krelles julekalender.
Den fanger børnene og giver en ro i kroppen
inden middagsluren.
Så I kan tro, vi hygger os med julerier, og hvor
er vi spændte på, hvad kufferten indeholder
de næste mange dage op til jul.
Liselotte Dejgaard Poulsen
Liselottes Børnehus – Privat Pasningsordning.
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Alle er velkomne til at
melde sig til arrangementet. Det gøres på tlf.
4032 9887 eller 2690 9563
senest 14. januar.
Det koster 250 kr. – for
dagens ret, foredrag og en
kop kaffe m. småkage

selskabslokaler udlejes

Hjarup
Mejeri
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!
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

Flyv med DAT
TRIM SERVICE A/S
Østergade 1 · 6580 Vamdrup
tlf. 75 58 23 23

Aalborg
Stavanger
Midtjylland
Aberdeen
Billund

København

Esbjerg
Bornholm

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

Book på dat.dk
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Yoga - er det noget for mig?
Yoga i en tid med Corona…
sind selv ud af, hvad der virker for dig. Når din
opmærksomhed er på det, du bliver guidet til,
giver du mulighed for at skabe ro til tankerne,
da dine bekymringer ikke kan fylde samtidig.

Af Lise Sole Maarssø ”SoleYoga”
Der er mange fortællinger om yoga – om hvem
dyrker yoga og er det mon noget for mig? Flere
siger til mig, at de ikke kan dyrke yoga, fordi de
ikke er smidige nok eller i yoga sidder du helt
stille og siger OM eller …

Skal jeg så være bekymret, angst eller stresset
for at gå til yoga? Svaret er NEJ, yoga er gavnligt
for alle, da dit bindevæv bliver mere elastisk,
dine muskler stærkere, din smidighed øget, din
balance bedre, og du lærer at mærke din krop
og dit sind - at acceptere den krop og det sind,
du har med dig netop den dag. Du får muligheden for at stige af konkurrence - og præstationstoget for en stund. For mig at se har ingen taget
skade af det, tværtimod J

Den fortælling jeg gerne vil fortælle er, at alle
kan praktisere yoga. Det handler om at finde
den yogaunderviser og den gren indenfor yoga,
som passer præcis til den krop og det sind, du
kommer med. Du kan f.eks. praktisere helt stille
yoga = restorativ, stille yoga med blide bevægelser = Yin, mere aktive yogastillinger = Hatha,
yogastillinger i f.eks. 35-37 gr varmt lokale = Hot
yoga eller Stoleyoga, hvis du f.eks. er ældre og
kroppens bevægelighed og balance er lettere
udfordret.

Hvis du har lyst til at vide mere om mig og
muligheden for at lave yoga i lokalsamfundet,
kan du følge mig på Facebook:
”SoleYoga v. Lise Sole”

I min verden er det vigtigste ved yogaen, at du
IKKE skal præstere noget bestemt – IKKE konkurrere med nogen, heller ikke dig selv. Du kommer
præcis, som du er. Jo mere du laver yoga jo mere
oplever du, hvad det gør for din krop og dit sind.
Udover de forskellige yogastillinger inddrages
åndedrættet bevidst. Det kan være som en åndedrætsøvelse i begyndelsen af yogapraksissen, et
flow hvor åndedrættet guider dine bevægelser
eller åndedrættet bruges bevidst i en stilling til
f.eks. at være nærværende, opnå ro eller give
slip på spændinger.
Hvorfor kan det være gavnligt at lave yoga
netop i denne tid, hvor Corona er blevet en del
af vores hverdag. Corona situationen påvirker os
mennesker forskelligt. Nogle bliver bekymrede,
angste måske stressede – andre bliver ikke så
påvirkede. Hører du til de førstnævnte kan yoga
være med til at give dig ro i sindet for en stund
og åbne op for at mærke dig selv. Når du bliver
mere bevidst om din krop – kroppens signaler,
har du også mulighed for at reagere derpå. Du
lærer forskellige øvelser til at skabe ro – mærke
dit fundament. Derudover finder din krop og dit
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Julestemning i Hjarup

