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for  

Skanderup 

Hjarup

Gelballe
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•  Kom med på Pilgrimsvandring 
til Syvårssøerne

•  Fællesspisning i Hjarup

•  Se efterårets spændende fore-
drag på efterskolen

•  SHIF programmet er klar til dig



FÆLLES- 
SPISNING   

PÅ MEJERIET I HJARUP 
D. 16. SEPT. KL. 18

For børn og voksne
 
Så er det endelig muligt at arrangere 
spissammen på Mejeriet igen og hvor 
har vi ventet længe på det.

RAMONA 
"The Chef" 

– vor egen landsbykok – har indvilget 
i at stå for maden til denne exceptio-
nelle aften og traktere jer alle med 
en rigtig go´ middag.

Det kan vi alle godt glæde os til.

Pris:  65 kr. for voksne og  
35 kr. for børn.

Vi spiser klokken 18.

Tilmelding til Anders på 22 444 111 
senest. d. 13. september.

Husk at oplyse navn på den der reser-
verer og antallet af børn og voksne.

Vi ses til en rigtig dejlig aften.
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Pilgrims- 
vandring 
til Syvårs 
søerne  
LØRDAG D. 25. SEPTEMBER  
KL. 9-14

Vi begynder med en andagt i Hjarup kirke kl. 9.

Derefter kører vi til Syvårssøerne ved Randbøl 
hede og går en pilgrimsvandring på 8 km.

•  Husk madpakke og tøj efter vejret. 

•  Tilmelding senest d. 24. sept. til sognepræst  
Maria König på sms til: 20464295

Skriv også, hvis du gerne vil køre med i en bil. 
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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

L Ø R D A G  D E N  1 1 .  S E P T E M B E R  starter vi atter op med  
unicykling. Vi træner i gymnastiksalen på Forbundsskolen  
fra kl. 10.00 -12.00 og efterfølgende lørdage i lige uger.

En kort beskrivelse af unicykling er balance på en ethjulet cykel. 
Unicykling er en bred sport med mange discipliner. I SHIF er der 
fokus på freestyle – mange ligheder med kunstskøjteløb, distan-
ce, trial, som er hop på paller og så prøver vi en gang i mellem 
balancen af med muni (moutainbike på unicykel) og lidt hockey.

Det siger hvis sig selv, at du får motion på en anderledes måde, 
styrker balancen, koordinationsevnen og motorikken. Det lyder 
nok svært at komme i gang, men de flest får så meget balance i 
løbet af 3-4 gange, at man kan køre med en anden cyklist i hån-
den.

Unicykling er for alle aldre (fra 8 år) og hele familien kan cykle 
sammen, hvilket også er tilfældet hos SHIF, så tag bare mor eller 
far under armen og kom forbi lørdag den 11. september kl. 10.00-
12.00 og se, om det skulle være noget for dig. Vi har unicykler, du 
kan låne til træning og bliver du så begejstret, at du selv må have 
en, er det til at erhverve for ca. 850 kr. for en ny og ofte kan man 
finde en brugt for 3-500 kr.

 Husk til unicykling hjælper vi hinanden, alle har brug for en 
hånd, selv den mest øvede, det giver sammenhold i en individuel 
sport.  

VI glæder os til at se dig, både ny og ”gammel”.

Hilsen Lene, Aksel og Lisbeth 

Har du spørgsmål, så tøv ikke  
med at tage kontakt på 23 24 03 42
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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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HØSTGUDSTJENESTE  
for hele familien 

Søndag d. 26. sept. kl. 10.30 i  
Spejderhuset i Hjarup 

Traditionen tro fejrer vi høstguds-
tjeneste på halmballer i haven 
bag ved spejderhuset i Hjarup
Gudstjenesten er festlig og for 
hele familien.

Medbring gerne frugt og grønt 
fra haven, som bæres ind ved 
gudstjenestens begyndelse. 
Efter gudstjenesten er der frokost 
til 25 kr. pr. voksen. Børn spiser 
gratis.

Pengene fra både høstsalg og 
frokost går til kirkens nye indsam-
lingsprojekt: Pearls of the Street. 
Et gadebørnsprojekt i Cameroun 

Arrangør: Hjarup Menighedsråd 
og spejderne i Hjarup
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Sommerlejr 2021 på  
Myretuen ved Jels
Af Anja Kjeld

Endelig kunne vi komme afsted på sommerlejr! 
Det havde vi længe glædet os til. 19 bævere, 3 
trop spejdere, 4 ledere; Nina, Fredrik og Mathil-
de Frank Jessen og undertegnede. Karen Marie 
Friis i køkkenet og nogle flittige forældre, der 
kom på skift. To overnatninger først i juli.

Juhuu, eller jiihaa, for det var en lejr med cow-
boy tema.

Vi startede på nybyggervis med at indtage land 
og få bygget en hytte/hule til hver af de tre fa-
milier, vi var blevet delt op i.

Så lavede vi lassoer, kasteskyts og senere brugte 
vi god tid på at lave en kæphest hver, for det er 
jo cowboyens bedste ven. Hestene blev efter-
følgende redet til rundt på pladsen og lærte at 
springe over forhindringer.

Vi havde alle cykler med, så hver eftermiddag 
tog vi jernhesten gennem skoven ned til søba-
det, hvor bølgerne gik højt og vi fik plasket og 
grinet igennem. Så fik vi et par stykker kage til 
ny energi, op på hesten og tilbage til lejren.

Aftensmaden bestod af rigtig cowboymad; chili 
con carne med brød, dog uden bønner.

Så var der lejrbål. Trop spejderne og Frederik 
stod for det, og vi fik grint, sunget og råbt, su-
pergodt.

Det tog lidt tid inden der var ro i lejren, for hvor 
er det bare hyggeligt at ligge og snakke og spise 
slik, og snakke og grine og snakke. Men der blev 
ro også helt til kl.6 næste morgen, for en cow-
boy er tidlig oppe og klar til nye oplevelser.

Flaget blev hejst og så kom Lars Erik og hjalp 
med at lave dartpile og andre spil. Vi fik lavet 
lanser og redet ringridning på vores jernheste.  
Et par cowboys havde opdaget, der var skyl-
let noget guld i land nede i søen, så vi fik også 
vasket en masse guld.

Efter frokosten kunne vi igen købe snolder i Tut-
ten og efter en middagspause med slik, hygge og 
leg, måtte vi afsted på cyklerne igen til søbadet.

Efter dagens badetur forberedte hver familie 
underholdning til lejrbål; sketchs, sange og råb. 
Men pludselig blev vi afbrudt, for der kom en va-
skeægte cowboy forbi på sin hest med cowboy-
støvler, lasso og det hele. Wauw, det var spæn-
dende. Og sikke historier han kunne fortælle.

Også i dag var der nok at snakke om til aftens-
maden.

ØSTERGADE 11 • 6580 VAMDRUP • 75 58 10 28
www.tonnesen-herretoj.dk
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Efter et kort men godt lejrbål, åbnede saloonen. 
Her kunne vi få chips og saft og hygge med 
forskellige spil, vi selv havde lavet. Dartkast efter 
balloner, kast efter dåser, kryds og bolle. Til sidst 
faldt vi i søvn til en ellers spændende EM lands-
kamp, og en del måtte bæres i seng.

Sidste dag på lejren. Efter flaget var hejst, pak-
kede vi alle vores sager sammen, så de flittige 
forældre kunne gøre rent efter os.

Så blev der dømt melkuglekamp. Vi skulle 
forsøge at stjæle hinandens guld, men kunne 
forsvare det med stofkugler, vi havde dyppet i 
mel, så man kunne se, om man blev ramt. Det 
var megasjovt, og hold da op, der blev brugt 
noget krudt.

Frokosten bestod af cowboytoast, vi selv lavede 
og stegte på bål. De var supergode, men pyh, 
det blev varmt, for spejderne havde været flit-
tige til at hugge brænde på vores nye brænde-
huggere, så der var godt gang i bålene.

Dejligt at komme ind og blive kølet af og lege i 
søen igen.

Efter badeturen kom forældrene og hentede de 
glade, trætte spejdere. 

Spejderne i Hjarup
 
•  B Æ V E R N E  (0.-1. kl.)  

Mandag kl. 17-18.30 

•  U LV E N E  (2.-3. kl.) 
Mandag kl. 18.30-20 

•  T R O P P E N  (4. kl. og op) 
Tirsdag kl. 19-21

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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Tak for lån af jeres børn, tak for hjælpen til Karen Marie 
og de forskellige forældre, tak for besøg af cowboy Jan 
Bram. Vi havde en super god lejr og kunne tage hjem, 
trætte men fyldt op med dejlige oplevelser.
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Tiltrængt arbejdsdag i  
Frilandsbørnehaven Enghøj

Nyt firma i Hjarup
Skovhøjgaard maskinudlejning er en realitet. 
Og vi glæder os til at blive en del af området. 

Anne og jeg flyttede i januar ind på Svanemose-
vej 13. Vi fik i den forbindelse en masse plads. 
Jeg har altid drømt om at starte en maskinudlej-
ning, og med salget af en anden udlejningsvirk-
somhed, kunne dette blive en realitet. 

Vi håber, vi fremadrettet kan hjælpe alle i Hjarup 
og omegn med deres næste projekt. 

Man kan se udvalget på vores hjemmeside. 
Skovhøjgaardmaskinudlejning.dk

Endelig er Corona så meget på 
retur, at vi atter må afholde 
arbejdsdag i børnehaven.
En virkelig tiltrængt og savnet 
dag! En legeplads kan blive 
meget trist at se på uden for-
nyelse i snart 2 år.

Derfor er vi ubeskriveligt 
taknemmelige for den store 
opbakning, forældrene viste os 
på arbejdsdagen d. 19/8
Ca. 30 engagerede forældre 
mødte op med masser af godt 
humør, spader og arbejds-
handsker.

Eftermiddagen blev brugt på 
at grave op, flytte rundt, luge, 
rydde op og lægge gummifli-
ser. Efterfølgende blev der tid 
til lidt pizza og en hyggesnak.
Resultatet er blevet så fint. Vi 
har nu et opdateret bålsted 
med fine bænke, en indianer-
lejr og nyt gyngeområde, som 
også skal fungere som amfi-
scene.

TUSIND tak til alle deltagende 
forældre for jeres tid og 
indsats. Det betyder virkelig 
meget for os med jeres hjælp. 

Book på dat.dk 

Flyv med DAT

Stavanger

Aberdeen
Midtjylland

Aalborg

Billund

Esbjerg

København

Bornholm
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Næste 

DEADLINE  

for Budstikken

27. oktober

Søren Kierkegaard gik  
dagligt, jeg går dagligt 

Af Susanne Thode Østergård, 
Skanderup

”Tab for Alt ikke Lysten til at gaae: jeg 
gaaer mig hver Dag det daglige Velbe-
findende til …” skriver Søren Kierke-
gaard i et brev til sin syge svigerinde 
Henriette Kierkegaard (1847).

Søren Kierkegaard gik dagligt, jeg går 
dagligt. Målet er 100 km/måned. På et 
år ville jeg kunne nå fra Skanderup til 
Zürich. Der ville sikkert være mange 
smukke steder at se og opleve på turen 
ned gennem Europa. Mindre kan gøre 
det!

Rytmen at gå hver dag kommer sni-
gende. Lokket ud i naturens evige 
forandring og forvandling selv om jeg 
går den samme rute igen og igen. Skønt 

med de grøftekanter der får lov at gro 
vildt i mange farver. 

Ét foto hver dag som bliver en skøn 
årsmosaik på mobilen og Instagram. 
Ét foto af noget jeg ser og forundres 
over på turen; månen ved højlys dag, 
den svævende røde glente, dis der lyser 
gult i morgenlyset, dramatiske skyer på 
himlen, rimfrost der ligner krystaller, en 
larve med kastanjefarvede hår strit-
tende til alle sider og mirabeller der nu 
er dejlig saftige. Jeg har udset mig vilde 
æbler. Mums. Lommerne fyldes med 
kastanjer, mens hovedet tømmes for 
mylder. Gode ideer dukker op sammen 
med taknemmeligheden. 😊 

Søren Kierkegaard slutter brevet til 
Henriette: ”Naar man saaledes bliver 
ved at gaae, saa gaaer det nok.”

w w w. t r a i l o g s p o r t . d k

Forhandling af løbe- og outdoorudstyr

Du kan se fotos på Instagram: #2021vandringsusanne
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3. sept.  HB7 Overnatning i Spejderhuset 

5. sept.  Konfirmation i Skanderup Kirke 

6. sept. Kl. 17 Hjarup Runners løbetur  

9. sept.  HB7  

10. sept. Farveladen 

11. sept.  Kl. 10-16 Den store Landsbydyst  

og 

  Kl. 18 Byfest  

13. sept. Kl. 17 Hjarup Runners løbetur 

16. sept. Kl. 18 Fællesspisning på Mejeriet 

20. sept. Kl. 17 Hjarup Runners løbetur 

23. sept.  HB7  

24. sept. Farveladen 

25. sept.  Kl. 9-14 Pilgrimsvandring til  

  Syvårs Søerne 

26. sept.  Kl. 10.30 Høstgudstjeneste i 

  Spejderhuset i Hjarup 

27. sept. Kl. 17 Hjarup Runners løbetur 

O K T O B E R  2 0 2 1  
4. okt. Kl. 17 Hjarup Runners løbetur 

5. okt.  Kl. 19.30 Foredrag på  

  Skanderup Efterskole 

7. okt.  HB7  

8. okt. Farveladen 

11. okt. Kl. 17 Hjarup Runners løbetur 

12. okt.  Kl. 18.30 Syng, spis og snak på 

  Skanderup Efterskole 

18. okt. Kl. 17 Hjarup Runners løbetur 

25. okt. Kl. 17 Hjarup Runners løbetur 

26. okt.  Kl. 19.30 Foredrag på  

  Skanderup Efterskole 
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         INSTALLATION
      ENERGIRÅDGIVNING 
   IDÉ - DESIGN
 PROJEKTERING AF LYS   

Ivan Klysner Baltsersen
                       autoriseret el-installatør  

+45 4097 3888
designelektrikeren@gmail.com

Din lokale elektriker i Skanderup  



UNIKKE
HÅND-
PLUKKEDE
STYLES

HYGGELIGE
OMGIVELSER

GODE 
PRISER 

HJARUP BYVEJ 3 •  6580 VAMDRUP

WWW.FIN-F IN.DK 

FACEBOOK/INSTAGRAM: BUTIKF INF IN 

Hos Fin Fin i Hjarup, finder du de

nyeste og lækreste trends - som er

udvalgt med stor omhu.

Vi glæder os til at se dig.  

 

 

ONSDAG - FREDAG 10-17 .30

LØRDAG 10-14 

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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HOLD ØJE MED DIN POSTKASSE
Vi er glade for, at mange al-
lerede har tegnet et medlem-
skab for året 21/22, TAK :-)

Men vi kan være mange flere 
og tit oplever vi, at det blot 
skyldes en forglemmelse, at 

man ikke har fået betalt de 
120 kr., det koster om året. 
Flere medlemmer har været 
rigtig glade for den remin-
der, 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 septem-
ber lægger i din postkasse.

TAK!
TAK!

TAK!
TAK!

TAK!
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Oplevelser på vores sen- 
sommertur ad Nagbøl sporet
Af Hans Kjeld 

Vi var 14 deltagere, som gik på markveje en 
dejlig sensommeraften. Da vi kom til Nagbøl 
skov, fik vi fortalt om den gamle toldgræn-
se, der gik på stedet fra 1727 til 1850, hvor 
man fortoldede kreaturer. 

Vi prøvede at lære navnene på nogle plan-
ter, træer og buske. Vi fandt nogle dyrelort 
og så på spor. På nogen afstand så vi en rå 
og en buk, der gik sammen, hvad der ikke er 
almindeligt bortset fra den tid, hvor rådy-
rene er i brunst. 

Vi passerede Nørremosen, som 
med tidligere tørvegravninger, 
blev en del af grundlaget for 
Karl Møllers omfattende virk-
somhed – i dag GKN-Wheels. 

Efter gåturen kørte vi til 
Søslette, hvor vi bagte 
pandekager over bål til 
vores medbragte kaffe. 
Her hyggede vi os en 
times tid.

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 Budstik-
kens bestyrelse eller bestil på budstikkens 
mail: budstikken2010@gmail.com
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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. 600 stk.
Opsætning:  Lund&Mus Grafisk Design,  

Mobil 2425 2266
Trykkeri: InPrint, Kolding
Deadlines i 2021:  27. oktober, 15. december
Generalforsamling: 17. maj 2021

K O L O F O N

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 
eller formanden. 

INPRINT i Kolding trykker 

Budstikken

 tlf.nr.: 7550 3131

22

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

4115_Budstikken184_Februar2016_02.indd   22 06/03/16   16.55

TRYK PÅ SERVICE · SERVICE PÅ TRYK

75 50 31 31 · info@inprint.dk · inprint.dk



N Y T  S K O L E Å R  P Å 

Forbundsskolen
Så er vi atter tilbage på Forbundsskolen efter en 
dejlig sommerferie.
Skoleåret er startet næsten som et helt normalt 
skoleår uden coronarestriktioner – dog med 
undtagelse af vores traditionelle morgensang, 
som vi venter lidt med at afholde. Det er dejligt, 
at vi atter må afholde en normal skoledag efter 
skemaet, hvor børnene igen må lege sammen på 
kryds og tværs, hvor forældre igen er velkomne 
på skolen og vi kan mødes fysisk til fælles aktivi-
teter. 

Prøvehandling  
”En god skole for alle”
I de kommende skoleår arbejder vi med prøve-
handlingen ”En god skole for alle”, som skal 
være med til at skabe de bedste rammer for 
alle vores elever, så de både trives og bliver 
så dygtige som muligt. Vi arbejder bl.a. med 
venskabsklasser for almen og special, tværfaglig 
fællesbånd i vores specialklasser, kollegasparring, 
legepatrulje, skole-store-søskende, kompeten-
ceudvikling af personalet, læsebånd, klasselæ-
sekonferencer og meget mere. Ud over prøve-
handlingen har vi stadig vores traditionsrige 
arrangementer, såsom Skolernes Motionsdag før 
efterårsferien, Adventsfesten i december, Sko-
lefesterne i marts samt faglig fordybelsesdage 
fordelt over hele skoleåret.

Renovering af skolegården 
og Udelivspulje
Et stort ønske er blevet opfyldt, og vi har fået 
godkendelse til at renovere ”sløjd-pavillonen” i 
skolegården samt fået ny asfalt på i hele skole-
gården. Bandebanen er blevet fjernet, da den 
desværre var rådnet op. Der ud over har vi fået 
midler fra Udelivspuljen til køb af nye udendørs

borde- og bænkesæt og til et mobilt 
natur- og teknologilokale. Midlerne skal 
bl.a. bruges til udstyrsvogne, så der bliver 
mulighed for ekskursioner til vandløb og 
undersøgelser i nærmiljøet samt til ”klas-
sesæt-vogne” med udstyr, som kan tages 
med rundt i klasselokalerne. 

Nyansættelser
I løbet af foråret og sommeren har vi ansat 3 nye 
lærere og 1 ny pædagog.
I foråret ansatte vi Nikolai Nielsen, som undervi-
ser i musik, historie, kristendom og engelsk.
I løbet af sommerferien har vi ansat Merete 
Holm Ellegaard, som underviser i dansk, kreative 
fag, kristendom, historie og madkundskab samt 
Michelle Vestergaard Johansen, som underviser 
i dansk, historie, kristendom og engelsk. Vi har 
også ansat en ny pædagog Rikke Madsen, som 
er tilknyttet S-klasserne samt special SFO’en.

Hvis I vil følge mere med i skolens hverdag, så 
kan I følge vores facebookside ”Skanderup-
Hjarup Forbundsskole” eller læse mere på vores 
hjemmeside: https://forbundsskolen.aula.dk/ 

Med ønsket om et rigtig dejligt og forhåbentligt 
”normalt” skoleår. 
Line Neuber, Skoleleder
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Forbundsskolen
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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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TRIM SERVICE A/S
Østergade 1 · 6580 Vamdrup
tlf. 75 58 23 23

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

www.ejendomsmaeglerbonde.dk

Skovhøjgaard Maskinudlejning
Svanemosevej 13, 6580 Vamdrup

Kontakt Daniel Dinesen

Mobil 20306904

www.skovhøjgaardmaskinudlejning.dk
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V I  V I L  G E R N E  S I G E 

TAK
til 3 dejlige mennesker, der efter 
lang tids tjeneste som omdelere af

Budstikken
 
har valgt at stoppe. 1.000 TAK for 
hjælpen til:

• Mette Petersen

• Else Marie Vind

• Tove Mogensen 
 
Vi er så heldige, at der allerede 
andre, som har tilbudt at blive om-
delere på ruterne – TAK for det og 
TAK til alle andre frivillige omkring 
Budstikken.

Hvis der er andre, som kunne tænke 
sig at gøre et frivilligt stykke arbejde 
for Budstikken, hører vi meget gerne 
fra Jer – det er altid dejligt at have 
en liste med gode folk, vi kan trække 
på.

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen for Budstikken

Opskrift
Hybenmarmelade

Hybenbuske er at finde overalt, særligt 
langs de danske strandkanter, som man 
kan plukke frit af. Havtorn er også nemt 
at finde i naturen og vilde æbler kan man 
være heldig at finde, hvis man ikke har 
dem i egen have. Det bliver altsammen til 
en dejlig marmelade med en helt fanta-
stisk smag!

INGREDIENSER

•  1 vaniljestang

•  400 g sukker

•  250 g hyben, rensede

•  250 g æble, i tern

•  50 g havtorn

•  1 øko appelsin, saft og fintrevet  
appelsinskal

Flæk vaniljestangen på langs og skrab 
kornene ud. Gnid vaniljekornene ud i et 
par spsk af det sukker, der skal bruges til 
marmeladen.

Kom rensede hyben, æbletern, havtorn, 
appelsinskal, appelsinsaft, sukker, vanil-
jekorn og den tomme vaniljestang i en 
gryde og kog det op.

Lad det simre under låg i 15 minutter, rør 
et par gange undervejs. Blend marmela-
den med en stavblender, hvis du gerne vil 
have en mere cremet konsistens.

Skold et par godt rengjorte glas grundigt 
og ryst dem evt med lidt spiritus.

Hæld den færdige marmelade på glas og 
luk godt til.
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Festlige dage og 
glade konfirmander
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Forældre/barn (2-3 år)
•  Tirsdag fra 16.45-17.30.
•  Instruktør Line. 
•  Opstart 14/9 
•  Ved spørgsmål kontakt Line på tlf.: 25611026  

Minikrudt (4-5 år)
•  Mandag 16.30-17.30. 
•  Instruktører og hjælpeinstruktørere: Lea, Inge-

Mette, Marie og Lærke. 
•  Vi kan godt bruge en eller 2 hjælpere mere. 
•  Opstart 13/9
•  Ved spørgsmål kontakt Vinni på Tlf 27248793

Rytme (0.-2. klasse)
Onsdag fra 16.45-17.45
Instruktørere og hjælpeinstruktørere: Nadja, 
Trille og Mia.
Opstart 15/9. 
Ved spørgsmål kontakt Sussanne på tlf.: 
24655817

Rytme og dans (3.-6. klasse)
•  Onsdag fra 18.00-19.00. 
•  Instruktørere og hjælpeinstruktørere: Nadja, 

Trille og Mia.
•  Opstart 15/9.
•  Ved spørgsmål kontakt Sussanne på tlf.: 

24655817

Spring (0.-6. klasse): 
•  Torsdag fra 16.45-17.45. 
•  Instrukørere og hjælpeinstruktørere: Vivi, 

Sophie, Christian, Lars og Simon. Vi kan godt 
bruge en voksen mere. 

•  Opstart 16/9.
•  Ved spørgsmål kontakt Vivi på tlf. 40810862

Unicykel: 
•  Lørdage i lige uger fra 10.00-12.00. 
•  Instruktører Aksel og Lisbeth Svendsen.  
•  Opstart 11/9 
•  Ved spørgsmål kontakt Lisbeth  

på tlf.: 23240342

Gymnastik og Volley for mænd:
•  Tirsdag 19.00-20.30. Instruktør: Bent. 
•  Opstart sidst i sept/start oktober. 
•  Ved spørgsmål kontakt Bent på tlf.: 20683071.

Bordtennis
•  Mandag 18.30-20.00 & Torsdag 19.00-21.00 

(Når der spilles kamp)
•  Ved spørgsmål kontakt John Lønborg på tlf.: 

60612029

Badminton
•  Badminton foregår i gymnastiksalen på Skan-

derup Hjarup Forbundsskole.  
Ledige tider i hallen fremgår af SHIF’s hjemme-
side under badminton. (www.shifsport.dk)

•  Pris 1.000 kr. for en sæson.
•  Ved spørgsmål kontakt Søren på tlf.: 21633450

E-sport
•  E-sport bliver som tidligere udbudt i tæt samar-

bejde med Skanderup Efterskoler og nu i deres 
helt nye lokaler. 

•  Så snart vi har trænerne på plads bliver tiderne 
meldt ud. 

•  Ved spørgsmål kontakt Magnus  
på tlf.: 42948211

V E L K O M M E N  T I L  
Gymnastiksæsonen 2021-2022

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.


