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Landsbydyst dagen
d. 11. september 2021
Landsbyforeningen i Hjarup, Skanderup Hjarup
idrætsforening samt landsbyforeningen for
Skanderup og Omegn stod sammen om at få
planlagt en fælles byfest for de lokale i området
efter den lange tid med corona restriktioner.

I tæt opløb blev de heldige vindere af pokalen
for Landsbydysten 2021: Hjarup – stort tillykke
til alle fra Hjarup.
Hele dagen bar præg af kampgejst, grin, god
holdånd, fællesskab, kolde fadøl i teltet, store
slikposer, hoppeborg, guldgravning samt hotdogs.

Denne festlige dag løb af stablen lørdag d. 11.
september 202, hvor festen blev skudt i gang
med den store landsbydyst mellem de tre landsbyer – Gelballe, Hjarup og Skanderup. Der blev
dystet i sækkeløb og rundbold for både børn og
voksne fra de tre landsbyer. Alle gav alt hvad de
kunne.

For de voksne fortsatte byfesten i gymnastiksalen lørdag aften. Der blev serveret lækker mad
og barfolket sørgede for at der ikke var mulighed for at tørste. Efter middagen spillede det
lokale band Marykicks op til dans og der blev
givet gas på dansegulvet til langt ud på natten.

Midtvejs blev der afholdt Versus, hvor lokale
håndværkere kæmpede mod lokale fodboldspillere, unicykler og gymnaster.

Stor tak til alle som deltog i denne festlige dag
på tværs af bygrænser og foreningsgrænser.

Som afslutning skulle de voksne kæmpe mod
hinanden i bumperball.

På vegne af festudvalget for Landsbyfesten
Jette Dreyer Christiansen
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Spejdernes
Julestue 2021
Spejderne i Hjarup afholder julestue
Lørdag d. 27. november kl. 10-13.30
i og ved Spejderhuset på Østergårdsvej
Julen skydes for alvor i gang ved Spejdernes Julestue.
Her er julehygge ude og inde:
Tombola, nissebod, amerikansk lotteri, adventskranse
og dekorationer, gran og juletræer.
Spejderne laver aktiviteter i mastesejlet foran huset og
julemanden kommer forbi ved 11-tiden.
Cafeen byder på friskbagte æbleskiver, gløgg, vafler,
ris a’la mande, kaffe, the og sodavand.
Stegt medister med rødkål og rugbrød sælges
hos Roverne på gårdspladsen.
Alt sammen til rimelige priser.
Overskuddet går til spejderarbejdet.
Der tages imod MobilePay og kontanter.

Støt spejderarbejdet
og kom i julehumør!
Spejderhilsen fra
KFUM-spejderne i Hjarup

Keld Aagaard Jensen

Reparation af sc

ootere & cykler

Tidl. Stæchmann Cykler & Knallerter

Tlf. 2810 4272

Enghaven 5 - Skanderup - 6640 Lunderskov

KEMEK

-den rullende scooterspecialist

Keld

2810 4272

www.kemek.dk
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selskabslokaler udlejes

Hjarup
Mejeri
Af Budstikkens bestyrelse

Forhandling af løbe- og outdoorudstyr

Budstikken vil gerne sige Mange Tak til alle
læsere, medlemmer, skribenter, annoncører,
frivillige omdelere og samarbejdspartnere.

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

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

Mobil 40508088 · www.bogesvangkrantransport.com

oplysninger eller se mere på

Båd- & maskintransport med nedbygget anhænger
Montagearbejde · Op til 80 tons kran med spil og fly-jib

w w w. h j a r u p. d k

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

Skovhøjgaard Maskinudlejning
Svanemosevej 13, 6580 Vamdrup
Kontakt Daniel Dinesen
Mobil 20306904
ØSTERGADE 11 • 6580 VAMDRUP • 75 58 10 28
www.tonnesen-herretoj.dk

www.skovhøjgaardmaskinudlejning.dk

5

KOM MED TIL

Juletræs

FEST

26. NOVEMBER, KL. 16.00
Vi starter ved juletræet, ved krydset Kastanie Allé - Hjarupvej,
hvor vi synger et par sange og tænder årets juletræ.
Derefter hygger vi i gymnastiksalen på forbundsskolen, med sang, musik,
ris á la mande, kaffe, the, slikposer til børnene osv.
Arrangementet koster 30 kr. pr. person, som betales ved indgangen.

WWW. L AVABO. DK
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NETOP NU: SALG AF JULETRÆER

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

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

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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Butik Fin-Fin – en meget
fin succeshistorie i Hjarup
mange bolde i luften, er det på en helt anden
måde end i deres tidligere jobs. De bestemmer
nemlig selv farten og har frit spil på alle de
ideer, de gerne vil prøve af.
Indkøbstur til Paris Berit og Karina har netop
været på indkøbstur til Paris, hvor de har besøgt
mange forskellige tøjleverandører og nøje
udvalgt tøj til butikken. De sparrer med hinanden og udvikler til stadighed mange ideer og
nytiltag i butikken. Når nu butikken ligger ”ude
på landet” i Hjarup, er det ikke strøgkunder, de
skal satse på. Brug af sociale medier sikrer, at
deres tøj og butik kendes langt omkring og det
tiltrækker kunder langvejs fra – f.eks. Tønder,
Odense, Skærbæk og Fredericia. Også kunder
fra Sjælland kommer til butikken, når de alligevel skal på familiebesøg i Jylland. En webshop er
der ligeledes tilknyttet butikken.

Af Kirsten Rungholm
Da Berit åbnede tøjbutikken Fin-Fin i Hjarup,
var det midt i pandemien og nogle ville måske
mene, at det ikke var en god timing. Men det
skulle vise sig at være den helt rigtige timing –
også selvom butikken måtte holdes lukket en
del af tiden under coronanedlukningen i vinteren 20/21.

Personlig betjening og utraditionelle metoder
De er på ugebasis i dialog med mange faste
kunder og sender gerne videoklip af specifikke
tøjstyles til kunderne, som på den måde nyder
en meget personlig betjening, selvom de måske
ikke har mulighed for lige at komme fysisk i
butikken så ofte.
Hver dag poster de nyheder på Instagram og
Facebook, som ses af mange kunder. Med mellemrum har de rigtig godt besøgt livesalg på
Facebook om aftenen kl. 20.00. De har også
modeshows i stort telt i gårdspladsen og snart
også kvindeaften med foredrag.

Berit havde, efter et stressende job i modebranchen, brug for en pause. Men modebranchen
var hun ikke træt af og hun ønskede at fortsætte inden for sit fag. Så inden længe var beslutningen om at starte egen tøj butik op på gården
i Hjarup en realitet.
Travlhed fra starten og flere medarbejdere
Og der var godt gang i tøjsalget – så godt, at
hun hurtigt fik brug for både mere hjælp og
mere plads. Garagen måtte inddrages til butikken. Karina blev ansat og de to kører parløb og
supplerer hinanden rigtig godt. Og derforuden
er der hjælp og opbakning fra familie, venner
og netværk. Desuden blev butikken rigtig godt
modtaget af alle fra lokalsamfundet – det har
været en meget stor støtte og hjælp, siger Berit.

Er man en flok veninder, der ønsker en privat
shoppetur, så åbner de gerne butikken udenfor
normal åbningstid.
Så det er meget langt fra en traditionel tøjbutik
i byen eller centeret. Både butikkens landlige
placering og coronapandemi har betydet, at
der skal tænkes mere kreativt end ved en mere
almindelig tøjbutik i byen.

Karina kommer ligeledes fra et stressende job
som grafiker i modebranchen og ønskede en
forandring. Hun sprang hurtigt til jobbet i
Fin-Fin og har ikke fortrudt et sekund. Selvom
de begge arbejder meget og til stadighed har
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Aflever denne rabatkupon i FinFin og
få rabat på dit køb!

R A B AT K U P O N

Ved aflevering af denne kupon gives 15 % på alt i
butikken!

BUTIK FIN-FIN, HJARUP BYVEJ 3, 6580 VAMDRUP.

✁

ONSDAG, TORSDAG OG FREDAG 10-17.30
LØRDAG 10-14

Hair & Make-up
Nyeste hårtrends

By Rasmussen

Butikkens åbningstider er:
• Onsdag, torsdag og fredag: 10-17.30 og
• Lørdag 10-14

tlf. 2040 1668, by-rasmussen.dk

Malene Rasmussen
Ejersmindevej 5, Skanderup 6640 Lunderskov

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

Individualitet • Professionel rådgivning • Helhedsbetragtning af dit personlige look

Baggrund som teknikker ved Sassoon Professionel • Håndværkstradition

Fin-Fin, Hjarup byvej 3, 6580 Vamdrup

KALENDER

N O V E M B E R 2 0 2 1 		
28. nov. 	Kl. 14 Gudstjeneste og Juletræs-

1. nov.

Kl. 17 Hjarup Runners løbetur

4. nov.

Kl. 18.30 HB7

tænding med julehygge på

5. nov.

Kl. 16 Farveladen

Mejeriet i Hjarup

8. nov

Kl. 17 Hjarup Runners løbetur

29. nov. Kl. 17 Hjarup Runners løbetur

9. nov.	Kl. 18.45 Foredrag/livestream på

DECEMBER

Skanderup Efterskole
’Den inderste kerne’
13. nov.	Kl. 10 Kongeaamuseet inviterer ind

6. dec.

Kl. 17 Hjarup Runners løbetur

15. nov Kl. 17 Hjarup Runners løbetur

8. dec. 	Kl. 18.30 SYNG, SPIS, SNAK på
Skanderup Efterskole

18. nov. Kl. 18.30 HB7
19. nov. Kl. 16 Farveladen

9. dec.

Kl. 18 Julefrokost på Hjarup Mejeri

22. nov. Kl. 17 Hjarup Runners løbetur

13. dec. Kl. 17 Hjarup Runners løbetur

23. nov.	Kl. 18.45 Foredrag/livestream på

16. dec. Forbundsskolens Adventsfest

Skanderup Efterskole

20. dec. Kl. 17 Hjarup Runners løbetur

'Vores cellers saltbalance'

28. dec. Kl. 14 Hjarup Runners NYTÅRSLØB

26. nov.	Kl. 16 Juletræsfest i Skanderup'

J A N U A R 		

28. nov.	Kl. 19 Foredrag på
Skanderup Efterskole

1. jan.

'Etik og valget af det gode'

KASTANIE ALLÉ SERVICE
ER DIT PROFESSIONELLE
BILVÆRKSTED

Kl. 13 Nytårsvandring

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

FOREDRAG

Etik og
valget af
det gode

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

Skanderup Valgmenighed indbyder til
foredrag på Skanderup Efterskole
Søndag d. 28. november kl. 19:
Ole Hartling				
"Etik og valget af det gode"
Ole Hartling, læge, søn af Poul Hartling.
Han har siden begyndelsen af 1990'erne
engageret sig stærkt i tidens dilemmaer
inden for medicinsk etik og har med sine
skarpe, men upolemiske indlæg haft stor
indflydelse, især på debatten om aktiv
dødshjælp.
Ole Hartling modtog i 2005 Lægeforeningens fornemste æresbevisning: "BarfredPedersen æresgaven".
Arrangementet er offentligt med fri entre og kaffe.
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Halmballer, himmelsejl
og høstgudstjeneste
Blomster, marmelade og græskar mm. blev solgt
og frokostbetaling samt indsamling indbragte
i alt 4751 kr. Beløbet gives til gadebørn i Cameron, som ikke har forældre og intet sted har at
bo. De kan så bo i den lokale kirke og få mad,
tøj og undervisning og et håb om en god fremtid.

Af Thode Østergård
Omkring 100 mennesker sidder på halmballer
uden for Spejderhuset. Vi fejrer, at høsten er i
hus. Høstgudstjenesten fejres fælles under åben
himmel tilsat hyggeligt fuglepip og et strejf af
sol.

En stor tak til alle der er med til at skabe en
høstfest ved Spejderhuset i Hjarup. Der er
stærke lokale kræfter, som kaster energi i puljen
til fællesskab og liv.

Under himmelsejlet, som spejderne har rejst,
er høstens blomster, græskar, grøntsager, korn
og æbler lagt frem, og de lyser i alle efterårets
farver. Spejderne har valgt sangene ved fælles
drøftelse og afstemning, derfor synger vi: Nu
falmer skoven, Alle gode gaver, Solen begynder
at gløde og Tak Gud for denne lyse morgen.
Præsten Maria fortæller om fællesskabet, som
bliver stærkt, når vi tør sætte os ved siden af en,
vi ikke kender og få snakket med en ny. Vi kan
så korn og frø i jorden, og det vil vokse, og vi
kan også så glæde og fællesskab mellem os. Vi
kan tro med hjertet, også selv om vi ikke kan se
Gud.
Frokostholdet serverer lækre frikadeller, kartoffelsalat og kage. Det nydes på halmballerne,
mens hyggesnakken summer.
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UNIKKE
HÅNDPLUKKEDE
STYLES
HYGGELIGE
OMGIVELSER

Julefrokost

GODE
PRISER

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

Torsdag 9. december 2021 kl. 18.00
Liselotte, Camilla og Ramona m. flere vil
sørge for, at vi får rigeligt at spise til årets
julefrokost i Hjarup.

Vi glæder os til at se dig.

HJARUP BYVEJ 3 • 6580 VAMDRUP

ONSDAG - FREDAG 10-17.30

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

LØRDAG 10-14

Prisen er 65 kr. pr. voksen og
35 kr. pr. barn.

NÆSTE DEADLINE 15. DECEMBER

Tilmelding ved at sende en SMS med
navn, antal voksne og børn til
Anders på 22444111.
Du vil modtage en kvittering retur,
når det er registreret.

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

Vi glæder os til at se jer alle.

www.ejendomsmaeglerbonde.dk
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Nytårsløbet
i Hjarup
– ikke kun for løbere
Social løbe-, gå-, lunte-, ride- eller trail-tur i skoven

TIRSDAG D. 28. DECEMBER 2021 KL. 14.00
Vi mødes på Mejeriet, Hjarup Byvej 16, 6580 Vamdrup kl.14.00 og går eller løber en tur i skoven.
I år er der en gå-rute, en børne-rute (lunte/trave), en trail-rute (ca. 6 km)
og løbetur på 5 eller 7,5 km på skovvej. Alle ruter er med guide.
Tag familien, barnevogn og babyjogger med. Hvis vejret tillader, så tag ski eller kælken med.
Bagefter hygger vi på Mejeriet med saft, boller, bobler og Karens kransekage.
Prisen for børn er 15 kr. og 35 kr. for voksne, som betales ved fremmøde.
Yderligere betales 10 kr. pr. person for leje af Mejeriet. Tilmelding på kisser@dat.dk
16

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. 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: 15. december
Generalforsamling 2022: Maj 2022

Juletræstænding
i Hjarup
Søndag d. 28-11 2021 kl. 14 starter vi med
Gudstjeneste i Hjarup Kirke.
Efterfølgende kl. 14.45 tænder vi juletræet
ved Mejeriet. Bagefter danser vi rundt om
juletræet og synger julesange.
Vi skal selvfølgelig også have vækket julemanden ...
Der er slik, kaffe/te, hjemmelavet glögg,
sodavand og æbleskiver.
Pris er 35 kr. pr. person
Vi glæder os til at se jer.
Venlig hilsen
Landsbyforeningen i Hjarup

Lokalhistorisk Arkiv og Kongeaamuseet
ger. Anden lørdag i november er nemlig arkivernes dag. Dette markeres med åbent hus i hele
bygningen.
På arkivet har man fokus på fotos. Arkivet ligger
inde med mange billeder fra gårde i området,
skolebilleder og billeder fra tiden, hvor gendarmer og jernbanefolk satte deres præg på byen.
Men vi efterlyser stadig fotografier af mindre
ejendomme. For eksempel har vi næsten ingen
billeder af de ejendomme, som for netop 100 år
siden blev udstykket fra Drenderupgård.
Fra Hjarup har vi mange ældre billeder af gårde,
men savner nyere billeder – evt. med beskrivelser af ændringer og nybygninger.
På dagen kan du komme og få skannet dine billeder, se gamle billeder – og vi byder også på en
kop kaffe med kage!

Besøg os lørdag d. 13. november fra kl. 10-16
Kongeaamuseet er nu vinterlukket, men lørdag
d. 13. november er der mulighed for at komme
indenfor i Jernbanegade 7 og se vores udstillin18

Nytårsvandring
d. 1. januar
kl. 13-15.30

KFUM spejderne
i Hjarup deltager
på spejdernes lejr
2022 med vores
spejdere, som er
Ulve (på udvalgte
dage), Trop,
Senior og Rovere

Vi begynder og slutter i Vamdrup kirke.
Turen går ad stier rundt i Vamdrup 4-5
km.
Nytårsdag er det fortællingen om, hvordan Jesus lærer disciplene at bede Fadervor. Med dén bøn i hjertet, tager vi på
en lille vandring: Siger tak for det gode
i året, der er gået og beder om styrke til
det, der fortsat er svært. Sammen vandrer
vi ind i det nye år og bliver velsignet til at
møde det med tillid og uden frygt.
Vi slutter af med en kop gløgg i kirken.

I tilknytning til lejren er der et campområde til
familier.
For at lejren kan fungere, er der brug for
frivillige til mange forskellige opgaver.
Se mere på www.spejderneslejer2022.dk
Hvis du har lyst til at deltage som spejder,
så meld dig ind til spejder.
Det sker den
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Motionsdag på
Forbundsskolen
Fredag før efterårsferien havde vi traditionen
tro motionsdag på Forbundsskolen. Grundet
skovarbejde i Fovslet skov, måtte vi planlægge
en anden rute. Turen gik i stedet til Hjarup, hvor
eleverne løb ruten ”Lille Fut”. De yngste elever
blev transporteret med bus, og de ældste tog
turen til Hjarup på cykel. Eleverne har samlet
løbet 1180 km, og der var blå himmel og højt
humør hele vejen.

Efter et par timers motion vendte vi tilbage til
skolen, hvor der var en chokoladebolle til alle.
Vi afsluttede dagen med en sang, inden vi gik
på efterårsferie.
Stor tak til tidligere ansatte på Forbundsskolen
(”Grå stue”) for hjælpen på vores motionsdag.

