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•E
 lever fra Skanderup Efterskole
siger tak for et godt år og på
gensyn
• SHIF klar med nye hold
•K
 om med på sensommertur
til Nagbølsporet
• Vindere er fundet

Skt. Hans
på Hjarup
Mejeri
I år lykkedes det endeligt at holde Sankt Hans på
Hjarup Mejeri.
Trods kort varsel var mange mødt frem til spisetid, hvor den nye Grill, (venligst sponsoreret af
Mette og Buller) med glødende kul stod klar til
at tilberede den medbragte mad, og børnene
sørgede for at sælge drikkevarer til de tørstende
Sankt Hans deltagere.
Tradition tro var der også en tale og den blev i år
leveret af vor egen landsbyforkæmper og bestyrelsesformand for Hjarup Sogns Landsbyforening
Hr. Steen Matschke
Han fortalte om, hvad der er sket på Mejeriet,
og hvorledes det er gået i den her Coronatid.
Efterfølgende blev der tændt op i bålet og
Midsommervisen blev sunget ud i hele Hjarup
og heksen leveret af Liselotte og Dorthe's dagplejebørn, blev sendt af sted til Bloksbjerg i en
rygende fart.
Tak til alle fremmødte på denne dejlige dag
/ Landsbyforeningen
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Tillykke til ...
Landsbyforeningen Skanderup/
Gelballe og opland siger stort
tillykke til Bodil Nørgaard Krog i
Skanderup, som blev vinderen af
lodtrækningen om en kurv, for
dem der havde indbetalt kontingent inden den 01. maj 2021.

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

Valgmenigheden inviterer til offentligt

sommermøde
Søndag d. 15. august
kl. 14 med tidligere
biskop i Viborg Stift:
Karsten Nissen.

Mobil 40508088 · www.bogesvangkrantransport.com
Båd- & maskintransport med nedbygget anhænger
Montagearbejde · Op til 80 tons kran med spil og fly-jib

Vi begynder med gudstjeneste, hvor Karsten Nissen
prædiker.
Derefter går vi over i præstegårdshaven, hvor vi drikker
kaffe, inden Karsten Nissen tager over
med sit foredrag over emnet:

Kan kristne og muslimer leve
fredeligt sammen?
Medbring havestol, tæpper ol. til at
sidde på. I tilfælde af dårligt vejr
bliver vi i kirken.
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Stiudvalget i Hjarup og Danmarks naturfredningsforening indbyder alle
der har lyst til en vandretur på Nagbølsporet, som er på ca. 5 km.
Vi vil på turen fortælle om de historiske steder, der findes.
Vi afslutter turen hos Hans Kjeld på Søslette, hvor vi drikker den medbragte kaffe og bager pandekager over bål. Stiudvalget sørger for
pandekagedej og tilbehør.

tlf. 2040 1668, by-rasmussen.dk

Herfra kører vi samlet til Nagbøl og starter vandreturen.

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

Mødested og tid: Hjarup Mejeri, Hjarup Bygade 16,
Vamdrup kl. 19

Malene Rasmussen
Ejersmindevej 5, Skanderup 6640 Lunderskov

F R E DAG D. 1 3. A U G U S T 2 021

Baggrund som teknikker ved Sassoon Professionel • Håndværkstradition

Nagbølsporet

Individualitet • Professionel rådgivning • Helhedsbetragtning af dit personlige look

Sensommertur til

• Arrangør: Hjarup stiudvalg og Danmarks naturfredningsforening.
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Hair & Make-up
Nyeste hårtrends

By Rasmussen

• Kontaktperson; Carsten Navne 4084 3898

H j a ru p G a m l e S kol e
B & B · OV E R N AT N I N G
WWW.HJARUPGAMLESKOLE.DK

Flyv med DAT

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

Taulov:

Adelvej 34 • 7000 Fredericia
Tlf. 75 56 28 55 • Fax 75 56 38 55

www.alpedalens-vvs.dk

Aalborg
Stavanger
Midtjylland
Aberdeen
Billund

Vamdrup:

Fabriksvej 17 • 6580 Vamdrup
Tlf. 75 58 28 55

København

Esbjerg
Bornholm

Book på dat.dk
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Flashback over corona
Af Marianne Ødum
De sidste 15-16 måneder, fra
Danmark lukkede ned i marts
2020 til nu midsommeren 2021,
har været noget af en tur i karrusellen.
Personligt var min mand og jeg
en tur i Thailand i februar 2020
og nød vores ferie i fulde drag.
Vi havde godt hørt om en virus,
der primært huserede i Kina,
men dog var ved at sprede sig,
men vi havde ingen forestilling
om, at det ville nå frem til lille,
trygge Danmark. Det var derfor
en brat opvågning, da Mette
lukkede Danmark ned, få uger
efter vi kom hjem.
Jeg kan tydeligt huske, at jeg
var i biografen med min biografklub-veninder den aften,
og vi sad og fik en kop kaffe
efter filmen, da pressemødet
kørte. Lidt distræt og uden at
tænke mig ordentligt om, ville
jeg lige smutte ind i Bilka for at
hente et par småting, vi manglede derhjemme – og oplevede
derfor det vildeste scenarie på
nærmeste hold. Der var ikke
mange mennesker i Bilka, da
jeg gik derind, men inden jeg
nåede forbi grøntafdelingen,
vrimlede det med folk, som
rev ting ned fra hylderne (og
ud af hænderne på hinanden),
og fór rundt med vogne fyldt
med toiletpapir, vaskepulver og
mælk. Vild panik og egocentricitet på første parket! Det var
så rystende, at jeg endte med at
stille min kurv og skynde mig ud
af butikken, rystet i min grund-

vold over den opførsel, jeg lige
havde været vidne til. Jeg føler
faktisk ikke, jeg har trukket vejret frit, eller været ubekymret
siden……
Coronavirus blev virkelighed for
os alle, og trygge lille Danmark
blev lige pludselig mindre tryg.
Jeg troede i første omgang,
at det nok ville gå over inden
længe, men blev efterhånden
klogere, og nu ved vi, at vi ikke
kender slutdatoen, men at vi
nok skal lære at leve med det,
ligesom vi lever med sæsoninfluenzaen.
Jeg har i hele forløbet siddet med en central rolle i min
arbejdsplads´ coronaberedskab,
og jeg har derfor haft håndtering, restriktioner og forebyggelse tæt inde på livet. Vi har
måttet forholde os til forandringer, som vi slet ikke havde forestillet os, kunne ske så hurtigt,
og vi ser ind i helt andre måder
at arbejde på i fremtiden. Vi
har haft størstedelen af vores
medarbejdere sendt hjem til
hjemmearbejde fra september
2020, og de er ikke fuldt tilbage
endnu. Mange kolleger har jeg
ikke set i over et år. Det har
været en tid med teammøder,
onlinearbejde, forsamlingsforbud, smitteforebyggende foranstaltninger, restriktioner, nakke/
skulder problemer, depressioner
og stressreaktioner som pludselig fyldte hverdagen.
Sidste sommer fik vi lige lidt
luft. Vi kunne igen åbne lidt
op, være sammen og tage ud
10

i samfundet, men fornøjelsen
blev kort, og det blev en lang
og mørk vinter. Jeg har nydt
nærværet med min familie, at
være hjemme når ungerne var
her, lære at bage langtidshævede boller (jeg er ikke den
store bager!) og ikke mindst
lære at sætte pris på det nære
og de mere enkle ting i livet.
MEN, jeg har også følt virkningen af den sociale isolation, den
manglende kontakt med resten
af min familie, alle mine venner og kolleger og ikke mindst
kontakten med vores venner og
naboer i lokalsamfundet. Den
spontane sammenkomst over en
kop kaffe, en øl over hækken,
middagen med naboer, jule- og
påskefrokost ... det har stort set
været fraværende, eller i bedste
fald overdænget med afstand,
håndsprit og mundbind.
Det har givet tanker om, hvad
det faktisk er, der gør mig glad,
og hvordan jeg kan dyrke det
mere i hverdagen, som en slags
overlevelsestaktik for at komme
igennem alt det mørke og
utrygge. Holde fast i de positive
ting. Og lige her blev det igenigen tydeligt for mig, at det er
de små og nære ting, som i høj
grad gør mig glad. Det er min
familie, mit hjem, gåturen med
en god veninde, snak med gode
venner, nærvær og så videre, og
det meste af det har jo været
til stede i en-eller-anden form i
hele perioden. Så hvad er det så
jeg har savnet?
Jeg har savnet spontaniteten,
friheden og muligheden og

OG VINDEREN ER ...

Vinder af dette års
konkurrence om et
gavekort på 500 kr. til
en af vores annoncører
blev Lone Kjær Poulsen

sommeren, solen og varmen
og trygheden. Jeg har savnet
at kunne køre ubekymret ud i
verden, tage på ø-hop og spise
frokost på en lille kro, drikke
varm kakao på café, gå på
museum eller i IKEA, at leve
livet uden mundbind, afstand
og forbud. Jeg har savnet kram
og håndtryk. Jeg har savnet at
kunne trække vejret frit og ikke
være bekymret for smitte i min
nærmeste familie.
Nu er vi lige ved at være der,
det er ikke væk, men det lysner
gevaldigt. Jeg kan begynde at
trække vejret og smage friheden, og jeg har lovet mig selv
at huske på, at det er de nære
ting, der er vigtige, når nu
hverdagen tager over igen. Så
lad os nyde solen og sommeren,
drikke kaffe og grille med naboer, venner og familie, tage på
restaurant og i IKEA og mødes i
lokalsamfundet igen

Da jeg ringede til Lone for at fortælle hende, at hun havde vundet Budstikkens konkurrence, og hun måtte vælge
et gavekort til en af vores annoncører, brugte hun ikke
mange sekunder på at vælge, ”Det skal være et gavekort
til By Rasmussen”
Malene, der ejer By Rasmussen, blev glad for at Lone
valgte hende og fortæller, Lone har været kunde ved mig
i mange år, så det var dejligt, at hun valgte mig. Hun har
nogle fantastiske krøller, som hun har lært at bruge godt,
så denne her gang skete der altså ikke den store forandring, da det kun lige er 6-7 uger siden hun var her sidst.
STORT tillykke til Lone

Vi, i Budstikken, er så taknemmelige
for alle medlemmer, annoncører og
indlæg – uden jer ingen Budstikken
Har du ikke fornyet dit M E D L E M S K A B ,
kan det nås endnu. Det koster kun 120kr. og
kan indbetales på en af nedenstående
muligheder:
• Danske Bank 1551 60001995
• Sydbank 7040 1532364
• MobilePay 75614 husk at skrive
navn vejnavn og hus nr.
Eller i en kuvert i postkassen hos:
• Formand Bodil Høeg,
Hjarupgårdsvej 5, Hjarup
• Kasserer Berit Helth,
Svinget 9, Skanderup

Lone før og efter 'vinder-klipningen'
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KALENDER

J U L I 2 0 2 1 			
		

H A’ E N F A N T A S T I S K S O M M E R

A U G U S T 2 0 2 1 			
2. august

kl. 17.00 løbetur med Hjarup Runners

9. august

kl. 17.00 løbetur med Hjarup Runners

13. august

Sensommertur til Nagbøl, mødested Hjarup Mejeri kl. 19

16. august

kl. 17.00 løbetur med Hjarup Runners

23. august

kl. 17.00 løbetur med Hjarup Runners

28. august

Konfirmation i Valgmenighedskirken i Skanderup

29. august

Konfirmation i Skanderup Kirke

30. august

kl. 17.00 løbetur med Hjarup Runners

S E P T E M B E R 2 0 2 1 			
5. september

Konfirmation i Skanderup Kirke

11. september

Den store Landsbydyst

BUDSTIKKEN ØNSKER ALLE EN
RIGTIG DEJLIG SOMMER

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

Forskønnelse af
udearealerne
ved Mejeriet
Tag med cykel –
eller bil – på tur
langs den gamle
Kongeågrænse

Skanderup-Hjarup-Gelballe –
Budstikkens bog om

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

Af Kirsten Wehmüller
Søndag d. 20. juni blev det endelig muligt
at afvikle en eventdag som markering af
cykel- og bilfoldere langs den gamle Kongeågrænse, den grænse som forsvandt
i 1920, men som stadig har efterladt sig
spor i området i form af gamle gendarmhuse, toldsteder og grænsebanegårde.
Der er lavet 7 cykelruter, som dækker Kolding og Vejen kommuner og en bilrute,
som begynder i Hejlsminde og ender ude
ved Vadehavet. Folderne kan fås på Kongeaamuseet. De er gratis!
Søndag d. 20. trodsede 9 gamle Ford A
biler og 30 spejdere regnvejr og blæst og
prøvede kræfter med de lokale ruter.
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Skolebestyrelsens
årsberetning
Skoleåret 2020/2021 på Skanderup-Hjarup Forbundsskole
Skolebestyrelsen reviderer kontinuerligt skolens
principper, gennemgår skolens budgetter og
udarbejder som noget nyt efter hvert skolebestyrelsesmøde virtuelle referater, der kan ses
på Forbundsskolens Facebook side. Skolebestyrelsen har deltaget i flere virtuelle brugernævnsmøder med Kolding Kommunes øvrige
skolebestyrelser, hvor emner, som foretagsomhed i folkeskolen og Kolding Kommunes fælles
børne- og ungesyn, er blevet drøftet. Begge emner, som der i kommunen og ude på skolerne,
vil blive arbejdet videre med i den kommende
tid.

Skoleåret nærmer sig sin afslutning. Et skoleår,
der i høj grad har været præget af Corona, og
som har krævet kreative pædagogiske og didaktiske løsninger i nogle anderledes rammer for
undervisningen end de rammer, som vi normalt
kender. Alligevel har ledelse, personale, forældre og elever i fællesskab formået at bibeholde
den gode trivsel og det høje faglige niveau på
skolen. Faktisk i en så høj grad, at skolen igen i
år, trods Corona, har opnået rigtig flotte resultater i de nationale test både på de trivselsmæssige og på de faglige parametre.
Skoleåret har i nogle perioder medført hjemmeundervisning i en virtuel form, imens andre perioder har været planlagt med fysisk undervisning
på skolen, hvor specifikke personaler har været
tilknyttet specifikke klasser. Skolebiblioteket har
haft et udebibliotek, der gav eleverne mulighed
for at låne og afleverer bøger trods hjemmeundervisning. Forældremøder har været arrangeret udendørs, og der har været afholdt virtuelle
kaffemøder i klasserne. For at sikre trivslen og
det gode læringsmiljø har personalet med stor
fleksibilitet taget imod, lyttet til og handlet på
de enkelte elevers- og klassernes behov.

Skolebestyrelsen fik i efteråret 2020 en spændende faggennemgang omkring specialklasserne, der er helt unikke for Forbundsskolen.
I specialklasserne er der i meget høj grad fokus
på den enkelte elev, og der er derfor mange
veje til at opnå læringsmålene for eleverne. En
kompetence og en naturlighed som personalerne bringer med videre ind i undervisningen
i almenklasserne. Det, at vi på Forbundsskolen
både har specialklasser og almenklasser, bidrager til en forståelse for forskelligheder, både
iblandt elever og personaler. En forståelse af, at
vi hver især, med hver vores styrker, kan bidrage
ind i fællesskabet og i de fælles opgaveløsninger. Fællesskaber, der bidrager til nye kammeratskaber på tværs og giver plads til mangfoldighed, rummelighed, udvikling og forståelse
for hinanden. Et unikum, som vil blive styrket og
foldet yderligere ud i næstkommende skoleår.

Desværre betød Coronarestriktionerne, at det
blev nødvendigt at aflyse årets adventsfest og
skolefester. Dog lykkedes det at opføre det
traditionsrige Luciaoptog i en udendørs form,
og i maj måned kunne skolen atter genoptage
fællesskabet omkring fredagssamlingen med
fællessang under åben himmel.

Forbundsskolen er en skole, hvor værdierne;
udvikling, fællesskab, faglighed og tradition er
i fokus. Corona eller ej, så er dét værdier, der
i meget høj grad er lykkedes at bevare i dette
skoleår. Tak til ledelsen, personalet, forældre
og elever for samarbejdet i året der gik og for
opbakningen til Forbundsskolen. Ved fælles

I august 2020 kunne Forbundsskolen byde velkommen til vores nye skoleleder, Line Neuber,
og 3 nye engagerede skolebestyrelsesmedlemmer. Imens 2 nye personaler; Katrine og Nikolai
blev budt velkommen på skolen i hhv. februar
og marts.
14

UNIKKE
HÅNDPLUKKEDE
STYLES
HYGGELIGE
OMGIVELSER
kraft og ved et engagement i hinanden skaber
vi sammen dén udvikling, dét fællesskab, dén
faglighed og dé traditioner, der giver værdi og
gør Forbundsskolen absolut unik! Jeg ønsker jer
alle en rigtig dejlig sommer.

GODE
PRISER

På skolebestyrelsens vegne

Hos Fin Fin i Hjarup, finder du de
nyeste og lækreste trends - som er
udvalgt med stor omhu.

Chalotte Fagan
Skolebestyrelsesformand

Vi glæder os til at se dig.

HJARUP BYVEJ 3 • 6580 VAMDRUP

ONSDAG - FREDAG 10-17.30

WWW.FIN-FIN.DK
FACEBOOK/INSTAGRAM: BUTIKFINFIN

H US K KO NTI NGENT
til Hjarup Sogns
Landsbyforening

LØRDAG 10-14

BUDSTIKKKEN ØNSKER GOD SOMMER

Det koster kun 150 kr. pr. husstand og 75
kr. for pensionister at være medlem af
Landsbyforeningen.
Medlemsskabet er en vigtig indtægtskilde
for Landsbyforeningen, der også driver
Mejeriet og afholder alle udgifter herfor.

Kontakt Michael Bonde
Gl. Lunderskovvej 7
6640 Lunderskov
Mobil 4270 1007
michael@ejendomsmaeglerbonde.dk

Indbetaling kan ske på:
• Landsbyforeningens konto i Sydbank,
reg: 7040 Konto: 4125141,
• Mobilepay: 86582,
• I en kuvert i postkassen hos kasserer
Thomas Hill på Vænget 14 i Hjarup.

www.ejendomsmaeglerbonde.dk

HUSK tydelig angivelse af navn og adresse.
Venlig hilsen
Hjarup Sogns Landsbyforening
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Temauge i Liselottes B
privat pasningsordnin
Det er jo nok ikke gået nogens næse forbi, at det store
emne i Europa lige nu er EM-fodbold.
Den fest ville vi gerne deltage i, og derfor havde vi i
uge 24 temauge omkring fodbold.
Børnene fik hver en hvid T-shirt med navn og et nummer på ryggen. Forsiden satte de selv deres præg på
med rød maling, de blev så fine. Selvfølgelig øvede vi
også lidt kampråb ”Kom så, drenge” og omkvædet ”Vi
er røde, vi er hvide”, mens vi viftede med Dannebrog.
Vi fik først på ugen en kæmpe stor pakke af posten.
Ved fælles hjælp fik vi den åbnet. I pakken var vores
flotte mål og en ny fodbold. En hjalp med at samle
målet, mens de 2 yngste havde en fest med leg i papkassen.
Nu kunne vi så komme godt i gang med træningen. Vi
øvede at sparke mod mål, kun ved brug af fødderne.
Vi øvede af fange bolden, når Lasse, der har læseferie,
kom ud og driblede lidt. Det var så sjovt, men også
lidt svært, når man nu ikke skulle fange bolden med
hænderne.
Ugen blev afsluttet med et lille lokalopgør mod Dortes
Private Pasningsordning. Vi var dog begge ramt af sygdom blandt børnene, så det blev desværre ikke til den
helt store kamp. Men vi fik vores fine fodboldbluser i
brug og sluttede temaugen af med ”stadionplatter”,
røde pølser med brød og drikkedunke med vand, samt
et diplom.
”Vi er røde, vi er hvide, vi står sammen, sid’ om side”.
Liselotte Dejgaard Poulsen
Liselottes Børnehus – privat pasningsordning 0-3-årige.
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Børnehus,
ng
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En hilsen fra de mindste
i indskolingen

I Indskolingen har eleverne i matematik arbejdet med spejlinger med ting fra naturen – smukt!

lege med de andre klasser og at kunne bevæge
os frit rundt på skolen. Til gengæld har vi lært
hinanden meget bedre at kende, fordi vi kun
har leget med hinanden, og vi har virkelig haft
gang i mange fælleslege og leget sammen som
klasse.
Vi har haft et emne om havet, hvor vi har lavet
livet i vandet og et fugleemne, hvor vi har snakket om fugle, set på udstoppede fugle og lavet
et træ med flotte fugle og fuglekasser.
Vi brugte rigtig vores fantasi, da vi ud fra bogen
Nils Karlsson-Pusling skulle lave musehullet,
som de to venner Bertil og Nils Karlsson-Pusling
indretter, da det endelig lykkes Nils KarlssonPusling at blive lillebitte som Bertil, og med ét
forsvandt ensomheden for begge drenge.

Nu er der snart sommerferie, og det glæder vi
os meget til.
Det unormale er blevet normalt. Alle restriktioner, såsom opdelte legeområder og to lærere pr.
klasse, virker som om, det har varet i en evighed.
Derfor var det dejligt, at der igen er blevet
åbnet op i frikvartererne for at kunne lege på
kryds og tværs af alle skolens klasser. Dette er vi
rigtig glade for, da de store er gode til at tage
os små med i legen/spillet.
I 1. klasse har lærerene har haft flere timer i
klassen og derfor ikke så travlt i timerne. Der
har været anderledes tid til det faglige, fordi vi
har kunnet tage lidt længere tid om læsningen
og opgaverne, vi har haft mere tid til at spise og
til at få læst højt og dagen har altid startet med
siden sidst, hvor vi har snakket om alle mulige
oplevelser, vi har lyst til at dele med klassen.
I klassen er der enighed om, at det har været
rigtig træls, at der ikke har været idræt, billedkunst og musik. Desuden har vi savnet at kunne

I 2.klasse har vi prøvet at lave nogle gode anderledes skoledage, hvor der stadig er fokus på det
faglige i dansk og matematik. Vi har fast læst
bøger af Lars Daneskov, som eleverne synes er
megasjovt. Der er blevet grinet højt, når Anton
og Molly prøvede at finde en rigtig mand til An18

tons mor gennem en kidnapning af Don Amore
fra fjernsynet. I natur og teknologi har vi haft et
programmerings-projekt, hvor eleverne skulle
få en robot til at køre en bestemt vej, kigge til
siderne og Komme med lyde undervejs. Eleverne
var meget fordybede i dette og fandt hurtigt ud
af, hvor svært det kan være, da robotterne tit
tog en skæv retning. Det havde været perfekt
udført, hvis opgaven havde lydt ”lav en robot

uden stedsans”. Vi har lavet spejlinger i matematik med ting fra naturen. Producerede egne
bilkort og meget meget andet.
Vi håber I alle får en god ferie og så ses vi efter
ferien med opladede batterier og godt humør.
Med venlig hilsen os fra indskolingen

KON FIRM ATI O NSL I STE
28. AUGUST
Valgmenighedskirken
i Skanderup kl. 10.00
• Mads Schelde Jensen
• Sofie Krzysztofiak
Fogtmann

28. AUGUST
Seest Kirke kl. 11.15

29. AUGUST
Skanderup Kirke

5. SEPTEMBER
Skanderup Kirke

• Dorthea Refshauge
Bøgesvang-Korff

• Christoffer Raeder
Svendsen
• Anders Hansen

• Line Lorensen Skøtt
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Krea-klubben
Hvor er det dejligt, at vi endeligt kan ses igen i Krea-klubben
og hygge os med nørklerier og gode snakke.
På programmet har der været et besøg hos stof-butikken
FabricRoad i Kolding, hvor vi fik shoppet stof,
garn og tråd til diverse projekter.
Sidst mødtes vi til broderi-aften. Hver havde sit eget projekt
med, og der blev delt gode råd ud til os, som er nybegyndere
i at dekorere med broderisting. De færdige broderier skal
bruges til pyntepuder, lommer på tasker, ophæng i ramme, på kort mm.
Det er så fint, at vi hver især kan byde ind med kreative sysler, som andre kan få prøvet af og måske blive
bidt af, samtidig med at vi får snakket og sluttet af med kaffe og brød/kage. Det har, som alt andet, været
savnet under Corona-nedlukningen.
Krea-klubben
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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
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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. 120,- at være
medlem af Budstikken og bladet eksisterer
kun i kraft af lokal opbakning. Medlemskab
kan tegnes ved at indbetale kr. 120,- 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. 580 stk.
Opsætning: L und&Mus Grafisk Design,
Mobil 2425 2266
Trykkeri: InPrint, Kolding
Deadlines i 2021: 2
 5. august, 27. oktober, 15. december
Generalforsamling 2022: Maj 2022

Vores friske gymnastik/volley hold mødes
hver tirsdag i gymnastiksalen på Forbundsskolen. De starter med en god gang
opvarmning og spiller derefter volley mod
hinanden.
3. halvleg foregår i bedste mandestil.
Der er plads til mange flere friske mænd, så
I skal endelig ikke holde jer tilbage. Kom og
vær med, kom i god form og hav det sjovt
imens.
Opstart i sep./okt. 2021. Der er ikke opvisning, til gengæld er der masser af god
træning og sjov.
For nærmere info kontakt Bent på tlf.:
20683071

NYT FRA

SHIF

SPRING (0.-6. KLASSE):
Forventet torsdag fra 16.45-17.45.
• Instruktører og hjælpeinstruktører: Nadja,
Sophia, Christian, Lars og Simon.
Vi kan godt bruge flere voksne.
• Opstart uge 37.
Ved spørgsmål kontakt Sussanne på tlf.: 24655817

Vi kommer til at udbyde følgende hold i
Gymnastiksæsonen 2021-2022
FORÆLDRE/BARN (2-3ÅR)
Forventet tirsdag fra 16.45-17.30 eller 16.30-17.15.
• Instruktør: Line.
• Opstart: uge 37.
Ved spørgsmål kontakt Line på tlf.: 25611026

UNICYKEL:
Lørdage i lige uger fra 10.00-12.00.
• Instruktører Aksel og Lisbeth Svendsen.
• Opstartsdato: meldes ud efter sommerferien på
Skanderup Hjarup Idrætsforenings Facebookside
og i Budstikken.
Ved spørgsmål kontakt Lisbeth på tlf.: 23240342

MINIKRUDT (4-5ÅR):
Forventet mandag fra 16.30-17.30.
• Instruktører og hjælpeinstruktører: Lea, Inge
Mette, Marie og Lærke. Vi kan godt bruge 1
eller 2 mere.
• Opstart: uge 37.
Ved spørgsmål kontakt Vinni på Tlf.: 27248793

GYMNASTIK OG VOLLEY FOR MÆND:
Forventet tirsdag 19.00-20.30.
• Instruktør: Bent.
• Opstart sidst i september/start oktober.
Udmeldes endeligt efter sommerferien.
Ved spørgsmål kontakt Bent på tlf.: 20683071

RYTME (0.-2. KLASSE):
Forventet onsdag fra 16.45-17.45
• Instruktører og hjælpeinstruktører: Vivi, Trille
og Mia.
• Opstart: uge 37.
Ved spørgsmål kontakt Vivi på tlf.: 40810862
RYTME OG DANS (3.-6.KLASSE):
Forventet onsdag fra 18.00-19.00.
• Instruktører og hjælpeinstruktører: Vivi, Trille
og Mia.
• Opstart uge 37.
Ved spørgsmål kontakt Vivi på tlf.: 40810862

Vi mangler stadig hænder ...
til de forskellige hold. Så meld endelig
gerne tilbage, hvis du har en time til overs
hver uge til at hjælpe i din lokale forening.
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BLIV FRIVILLIG
i SHIF

Sommerhilsen fra
Efterskolen

selskabslokaler udlejes

Hjarup
Mejeri
Af Budstikkens bestyrelse
Budstikken vil gerne sige Mange Tak til alle
læsere, medlemmer, skribenter, annoncører,
frivillige omdelere og samarbejdspartnere.

Lørdag d. 26. juni blev skolen endnu engang tømt for elever. Det er altid en stor
dag, når en årgang har gennemført et
efterskoleår sammen.

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!

I løbet at året knyttes venskaber og deles
oplevelser, som de fleste kan varme sig på
resten af livet.

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

I år var det en særlig afslutning. Eleverne
var jo, som alle andre unge, hjemme hele
vinteren. De mistede derfor dyrebare uger
af et helt særligt år i deres ungdomsliv.

oplysninger eller se mere på
w w w. h j a r u p. d k

Heldigvis var det ikke det, vi mistede, der
prægede årets afslutning. Derimod var
det følelsen af taknemmelighed over alt
det vi alligevel fik oplevet sammen, på
trods af pandemien.
Tak for at passe godt på vores elever ude
i trafikken! Vi glæder os til igen at byde
landsbyen indenfor i det kommende år. Vi
byder fx ind til to sangaftener; Syng, Spis
og Snak i løbet af efteråret. Som titlen
hentyder, er det en aften med god mad,
fællessang og snak. Vi glæder os til at se
jer!

TRIM SER VICE A/S
Østergade 1 · 6580 Vamdrup
tlf. 75 58 23 23

Vi har i øvrigt to sommercamps på skolen
hen over sommeren. Lige nu er MakerCamp godt i gang med at bygge robotter
og en masse andet teknologisk halløj.
I næste uge kommer SkakLejr.dk og spiller
skak med 100 børn og unge.

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

Det er dejligt med lidt liv i bygningerne.
God sommer til jer alle!
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Skt. Hans i
Skanderup
Efter en lang periode med nedlukninger, forsamlingsforbud, smitteforebyggende foranstaltninger
og andet begrænsende, blev det endelig muligt
at mødes og hygge sammen igen. Og hvor var det
skønt!
Vejret var med os, så solen skinnede og det var
lunt og dejligt. Landsbyforeningen havde tændt
grillen, så alle der havde lyst, havde mulighed for
at tilberede deres medbragte mad og der kunne
købes diverse drikkevarer. Der var mange familier,
der havde fundet vejen til Enghaven for at spise
sammen denne aften, og det gav en fantastisk
dejlig stemning.
Linda Husfeldt Johansen bød velkommen til bålarrangementet på Landsbyforeningens vegne, og
Axel Jessen fra Skanderup Valgmenighed holdt
en fin båltale om midsommertraditioner i en
historisk betragtning. Vi sang derefter sammen
den velkendte Midsommervise, mens flammerne
varmede os alle.
Det var en super hyggelig og dejlig aften, med
hygge, grin og godt humør. Ungerne tumlede på
hoppepuder og på legepladsen, samt bagte snobrød, alt imens forældrene fik snakket sammen
og vores fine nye grillhytte blev til ”traktør-sted”,
hvor alle kunne købe kage og kaffe.

Landbyforeningens bestyrelse vil gerne takke
Morten B. Jensen for donation af brød og snobrødsdej til arrangementet. Det blev flittigt brugt
og bragte fornøjelse, ikke mindst til ungerne, der
bagte snobrød på livet løs.
Det blev til en rigtig dejlig dansk midsommeraften med det samvær, vi har manglet så længe.
Tak for det, til alle der var med

