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 yng med – Højskolesangaften i
Kirkeladen
•V
 algmenigheden arrangerer
spændende foredrag
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Spejdernes Julestue
Hvor havde vi glædet os til igen at invitere til
julestue i Spejderhuset 'ligesom vi plejer'!
Der var fundet nye folk til at løfte opgaven efter
nogle af dem, der i mange, mange år har trukket
læsset. Energien var i top, og så havde Corona
nær spændt ben for os en gang til.....
Der var drøftelser for og imod, men vi landede
på en fysisk julestue med afstand, frisk luft og
Coronapas.
Tak til alle jer, der kiggede forbi. Der var nok
kun det halve antal besøgende, men, dem der
kom, tog den store pengepung med! Vi omsatte
for godt 18.000 kr. og det er vi meget glade for.
Overskuddet omsættes til spejderaktiviteter og
der er særligt brug for det næste år, hvor mange
af gruppens spejdere tager på Spejdernes lejr
2022 på Sjælland.
Tusind tak for jeres støtte til KFUM-spejderne i
Hjarup og glædelig jul.

Der er uafhentede gevinster fra
Julestuens amerikanske lotteri
Der er gevinst for GUL SERIE nr. 74 og
nr. 12
Gevinster kan fås ved henvendelse til
Lone Nygård mobil 29875657
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KFUM-spejderne i Hjarup
takker vores sponsorer for
støtten til Julestuen 2021:
• Entreprenørgården Syd ApS
• Dall ApS
• Malermester Morten Hinrichsen
• Pure Culture
• Kastanie Allé Service
• Boleto ApS
• By Rasmussen
• Lund og Mus
• Krabbe Friis Bondegårdsferie
• Fin-Fin
• Liselottes Børnehus - Privat pasningsordning
• Hotel Vamdrup
• Gelballe-Grus.dk
• Maja´s Blomster
• Klinik B
• Middelfart Sparekasse
• Isabella Coiffure
• Brødrene Dahl
• Liva
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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FARVELADEN
B Ø R N E K L U B

·

H J A R U P

FOR DIG MELLEM 4 OG 8 ÅR

P R O G R A M

–

K I R K E

FREDAGE KL. 16.00-17.30

F O R Å R

2 0 2 2

JANUAR

FEBRUAR

APRIL

14. januar
Vi pynter Kirkeladens vindue
til vinterlandskab. Vi skal også
møde vores gode venner ”Molly
og Viggo”

11. februar
Vi skal lege og hygge med
varm cacao.

8. april
Vi skal lave smukke kors som
skal pynte i kirken til påske.
Snapper kommer og fortæller om
Påsken.

28. januar
Vi leger med modelervoks
og perleplader.

25. februar
Vi laver flot fastelavnspynt
over til Kirken.

MARTS
Søndag d. 27. februar kl. 14
FA M I L I E G U D S TJ ENESTE
Tag familien under armen og
kom til Fastelavnsgudstjeneste
kl. 14. Hvorefter vi går op på
mejeriet og slår katten af tønden. Har du lyst til at klæde dig
ud, så er det spændende om
nogen kan kende dig.

11. marts
Vi Laver en mælkekarton
om til en kylling og sår karse.
25. marts
Vi leger og hygger

22. april
Vi skal på et spændende
Hjarupløb.
6. april
Vi går på legepladsen med
madkurv og leger. Vi mødes i
kirkeladen og kommer tilbage til
kirkeladen, hvor vi siger god
sommer til hinanden ...
Men HUSK d. 22. maj.

Søndag 22. maj kl. 14
STORT KIRKEEVENT
Kirken afholder stort event med hoppekirke/hoppeborg, underholdning af ... ja det bliver lidt spændende, men kan afslører at
der kommer en mega dygtig mand der kan alt muligt:
Trylle, bugtale, synge og meget mere.
Det hele foregår i præstehaven, hvis vejret tillader det. Det er
vist også noget med bagekunkurrence og alt muligt andet sjovt.
Som i nok skal hører nærmere om.

Brugte
juletræer
K F U M - S P E J D E R N E i Hjarup henter
brugte juletræer i Hjarup, Skanderup, Gelballe og omegn. Vi kommer rundt søndag
d. 9.januar 2022 fra kl. 9.00

Laust Bøgesvang

• Skriv sms med din adresse til Bent på
27122317

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

• Betal 25 kr. via mobilepay til 27122317
• Læg dit juletræ ved indkørslen, så det er
klar til afhentning d. 9. januar 2022

Båd- & Maskintransport · Montagearbejde
24 og 40 t/m kraner med spil og fly-jib
Fældehoved- Træfældning

Alle indsamlede penge går til spejderarbejdet. Tak for støtten.
Spejderhilsner fra Hjarup Gruppe

Navne
Vi vil gerne fejre dig, dine nærmeste, din nabo
eller et bysbarn.
Kender du til en rund fødselsdag, bryllupsdag
eller anden mærkedag, som du syntes, vi i området skal høre om, så send os et lille skriv på budstikken2010@gmail.com med de oplysninger, du
syntes, der skal med, så tager vi det med. Vi vil
nemlig gerne lave en kolonne, der handler om
dage, der skal fejres. Det eneste vi behøver, er at
høre fra dig. HUSK dog at indhente tilladelse fra
de pågældende.

ØSTERGADE 11 • 6580 VAMDRUP • 75 58 10 28
www.tonnesen-herretoj.dk
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KOLDING KOMMUNES
LANDSBYFORUM:

Bevægelse, aktivitet
og fællesskab ...
har været meget i fokus i KK i år, og dermed
har vi i Landsbyforum fået flere spændende
input.
Via ”Bevæg dig for livet” blev Landsbydysten
afviklet ved projektleder Anette Hvidtfeldt KK.

Højskolesang
i Kirkeladen
Som et nyt initiativ har menighedsrådet besluttet at invitere alle sangglade til højskolesangaften i Kirkeladen onsdag den

9 . FE B R U A R 2 0 2 2 K LOK K E N 19 .3 0
Vi har indkøbt den nye højskolesangbog til
Kirkeladen og har igennem længere tid haft
lyst til at lave aftener for voksne med udgangspunkt i Kirkeladen.

Miljø, biodiversitet og grundvandsbeskyttelse
er også højt vægtet i KK, og der arbejdes på en
kommunikationsindsats i forhold til de boringsnære beskyttelsesområder.

Den første aften vil Camilla og Nikolaj Kongsgaard Hansen lede os igennem sangene fra
sangbogen med både årstidssange, salmer, nye
og kendte sange.

Miljøprojektet ”Ellevilde egne i din landsby”
er forløbet hen over efteråret med foredrag,
workshops og planer for de områder, der er
udvalgt til mere vild natur.

Midt på aftenen vil kaffen blive serveret.
KK har hyret en biolog til at lave kurser vedr.
biodiversitet og udbredelse af vildskaben.

Vi håber at mange vil deltage denne aften!!!

Fundraisere fra KK havde inviteret ildsjæle fra
landsbyerne til et fundraisingsseminar. Det blev
desværre aflyst på grund af Corona.

På vegne af menighedsrådet
Nikolaj

ANSØGNINGER TIL LANDSPULJEN,
DEADLINE DEN 3. JANUAR
Birgit Jørgensen. (tlf. 61541850)
Landsbyforum
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BEMÆRK: D
et'r lige o
m meli dt!

”Aktiv Fritid” er også et nyt tilbud fra KK. Det
er henvendt til børn mellem 6 og 18 år, der
ikke i forvejen er aktive i fritiden og hvis forældre ikke har haft overskud til at hjælpe dem
i gang. Aktiv Fritid kommer gerne i hjemmet
og guider barnet ud i foreningslivet. Der kan
hjælpes med kontingenter, udstyr, følgevenner
og foreninger.

!!

Anette har derudover tilbudt landsbyerne at
komme ud for at drøfte, hvordan man kan
understøtte bevægelses- og fællesskabende
aktiviteter i lokalområderne.

Juletræet blev tændt i Hjarup
Traditionen tro mødtes vi til gudstjeneste i
Hjarup Kirke 1. søndag i advent. Efterfølgende
skulle juletræet tændes ved Hjarup Mejeri. I
år var lidt anderledes, da vi havde rykket arrangementet udenfor. Der var opsat bålfade,
så vi kunne holde varmen og pyntet med fine
lanterner. Heldigvis var appetitten stor, og der
blev spist masser af æbleskiver, drukket gløgg og
sodavand, og folk var glade og godt klædt på.
Senere kiggede julemanden forbi med slikposer
til børnene.
Stor tak til Lone og Henrik fra Boleto for at
sponsorere årets juletræ.
Landsbyforeningen i Hjarup ønsker alle en rigtig
glædelig jul og godt nytår.

Skanderup-Hjarup-Gelballe
– Budstikkens bog om

vores lokalhistorie
BOGEN KAN KØBES FOR 100 KR.
Gratis for medlemmer – kontakt Budstikkens bestyrelse eller bestil på budstikkens
8
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
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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
eller formanden.

Oplag: Ca. 600 stk.
Opsætning: L und&Mus Grafisk Design,
Mobil 2425 2266
Trykkeri: InPrint, Kolding
Deadlines i 2022: 23.2. og 20.4.
Generalforsamling: maj 2022

December på Forbundssko
med både gamle og nyere
Til morgensang nyder vi, at de mange gode
julesange skal synges. Hver mandag synger vi
”Adventskransen”, 1. mandag ét vers, 2. mandag
to vers osv. Desværre måtte vi stoppe med fælles
morgensang fra d. 6. december, da vi skulle til at
holde klasserne adskilt. Derefter havde vi online
morgensang, hvor hver klasse kunne synge med
fra klassen.
D. 1. december afholdt vi Store Juleklippedag,
som alle elever glæder sig meget til. Her blev
klasserne pyntet rigtig flot op.

Mandag d. 13. var det Lucia-dag. Derfor gik 6.
klasse og nogle elever fra 4. luciaoptog, hvilket
var en rigtig dejlig oplevelse. Eleverne gik på
gangene og sluttede af udenfor, således at de
fremmødte forældre også kunne se og høre
dem.

På Læringscenteret er der de to sædvanlige julekonkurrencer, en let og en svær, hvor eleverne
kan være heldige at vinde en præmie. Desuden
gemmer Magnus Bogmus og hans kæreste Julie
Julemus sig et nyt sted hver dag, hvilket mange
elever hygger sig med at finde.
Den gamle nisse, som i tidernes morgen stod i
Skanderup Brugs, står fremme, og
læse-guirlanden vokser dag for dag.

Vi krydser fingre for, at vi igen må have normal
skolegang fra d. 5. januar 2022!

Desværre er alle elever i almenklasserne sendt
hjem til online- og hjemmeundervisning fra d.
15. december. Dermed er resten af december på
skolen ret anderledes end normal.

Forbundsskolen ønsker alle en rigtig glædelig jul
samt et godt nytår!
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olen er fyldt
e traditioner
Juletræstænding i
Skanderup
Den 26 november skulle der havde været
afholdt Juletræsfest i Landsbyforeningen
i Skanderup og omegn. på Forbundskolen. Dette besluttede vi at aflyse grundet
COVID-19 i år igen. Det var en svær beslutning, da vi i bestyrelsen havde glædet os
til at skulle afholde juletræsfesten igen. I
stedet valgt vi at indebyde til tænding af
juletræet i Skanderup. Det var så dejligt at
se så mange møde op. Vi havde opfordret
til, at børnene kunne have hjemmelavet
julepynt med og hænge på juletræet, som
flere børn havde gjort sig umage med, så
flot. Derefter sang vi og kaldte på Julemanden, at han skulle tænde juletræet, hvilket
han gjorde.🎅
Derefter blev der sunget julesange og danset om juletræet. Vi sluttede af med lidt
mundgodt. Et rigtigt hyggeligt komsammen. Endnu engang tak for dejlig opbakning.🎄

LANDSBYFORENINGEN FOR
SKANDERUP OG OMEGN ØNSKER
ALLE EN RIGTIGT GLÆDELIG JUL,
SAMT ET LYKKEBRINGENDE NYTÅR.
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Fra lygtepæl
til byrådssal
Af Bodil Høeg
18-årige Jonathan Dyring Løvbom fra Hjarup har med 551
personlige stemmer ved kommunalvalget i november sikret
sig en plads i byrådet fra årsskiftet. Han stiller op for partiet
Radikale Venstre.
Da jeg møder Jonathan til en snak i hans køkken på Østergårdsvej i Hjarup, har han stadig svært ved at få armene
ned. Han er så overvældet og glad for, at han fik så flot et
valg, men også ydmyg over for opgaverne, der venter ham.
Når han pr. 1.1.2022 tiltræder byrådet i Kolding kommune,
har han fået tildelt 2 udvalgsposter i ’Natur, miljø og klima’
og ’Sundhed og fritid’. Jonathan glæder sig og ser frem til
opgaverne. Han har interesseret sig for politik i mange år
og meldte sig ind i et politisk ungdomsparti allerede i en
alder af 13 år. Fra han var 15, har Jonathan været medlem
af Radikale Venstre. Da jeg spørger Jonathan, hvor den politiske interesse stammer fra, er han i tvivl. Ingen af forældrene er politisk aktive. ”Men vi har altid været gode til at
drøfte og diskutere ting i min familie, og jeg er blevet lyttet
til, og nu vil jeg bare gerne gøre et godt stykke arbejde”.
I valgkampen var en af mærkesagerne et ungdomshus i Kolding, for som han siger: ”Studiemiljøet i Kolding trænger
til en ordentlig krammer”. Det kommer Jonathan bl.a. til at
kæmpe for de næste 4 år.
Men hvem gemmer sig bag den nye byrådspolitiker?
Jonathan har hele sit 18-årige liv boet i Hjarup, han har
gået i børnehaven Trekløveren i Skanderup og på Forbundsskolen fra 0. – 6. klasse. Herefter gik ham i Brændkjærskolens talent sportsklasse for
at kunne dyrke tennis på
eliteplan. I dag spiller Jonathan tennis for sjov, men han
er stadig knyttet til sin sport
og fungerer som træner i
tennis og padletennis. Efter
folkeskolen tog Jonathan et
år på udveksling i USA, hvor
han for alvor lærte at argumentere for sine politiske
12

synspunkter, da familien han boede hos var
Trump tilhængere.
Nu går Jonathan på Munkensdam Gymnasium
i 2. G., hvor studieretningen er samfundsfag
og engelsk. Til spørgsmålet om han drømmer
om en politisk karriere, svarer han: ”Ja, på
den lange bane”, men han har også en plan
om at læse jura.
Jonathan glæder sig til julen, især ferien, for
den er tiltrængt! Arbejdspresset i gymnasiet
har været sat lidt på ’stand by’ i valgkampen,
og det indhenter ham nu. Julen skal dog holdes fri for opgaver, han skal samle kræfter til
arbejdet, der venter. Juleaften tilbringer han
i Dalby sammen med familien, han glæder sig
til maden og håber julegaverne indeholder
tøj, som han har ønsket sig, men også gavekort til ginsmagning.

Glædelig
Jul
BUDSTIKKEN ØNSKER

O G ET SUNDT O G
LYKKEBRI NGENDE
NYTÅR

Jeg spørger til idoler og forbilleder, og Jonathan er hurtig til at svare. Politisk er det SFfolketingspolitikeren Jacob Mark, men også
Margrethe Vestager. Sportslig må det være
tennisstjernen Roger Federer. ’Er der andre,
du ser op til? spørger jeg. ’Ja, mine forældre,
ja, selvfølgelig fordi de er mine forældre, men
også fordi de er så gode til det, de gør.”

til læsere, skribenter, uddelere, sponsorer,
annoncører og alle indvolverede i Budstikkens univers.
TAK for alle input og bidrag i 2021.

Der er ingen tvivl om, at Jonathan kommer til
at løbe stærkt i det nye år. Han skal balancere
sin tid mellem uddannelse, politisk arbejde,
kæreste, sport, familie og venner. Jonathan er
god til at bruge naturen, og den ro og tid til
refleksion han finder her på sine gåture, kommer ham til gavn, når han skal jonglere med
døgnets 24 timer.

GENERAL F O RSAM L I NG

Kom frisk og vær
med til at udvikle
din landsby

God arbejdslyst!

Torsdag den 20 januar afholder Landsbyforeningen for Skanderup og omegn
Generalforsamling på Forbundskolen
kl. 18.00.
Generalforsamlingen starter med fælles
spisning, og du/i bedes tilmelde jer til formand Linda Husfeldt Johansen senest den
17. januar på mobil: 24895064.
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FOREDRAG
F O R E D R A G E N E

F I N D E R

S T E D

I VALGMENIGHEDEN
P Å

S K A N D E R U P

E F T E R S K O L E

Søndag d. 6. februar kl. 19:

Søndag d. 13. marts kl. 19:

NADIA MANSOUR

METTE BOCK

"At være menneske på tværs
af flere kulturer,
religioner og
livssyn" – ('Perkerpige på kanten')

"Det tror
jeg på"

Nadia skriver selv:
Velkommen til min historie. Jeg er én blandt
mange forskellige minoritetsstemmer, som deler
min historie. Til dette foredrag bliver I inviteret ind i en barsk fortælling om ensomhed og
en unik evne til at navigere mellem forskellige
normer og kulturer. Jeg læser op fra mine gamle
dagbøger, som jeg har gemt for mine forældre.
I får indblik i, hvordan jeg har kæmpet mig til et
liv, hvor jeg kan være den, jeg er. Jeg har skarpe
holdninger til det dobbeltliv og den sociale
kontrol, som flerkulturelle unge oplever. Samtidig forsøger jeg at rumme, at nogle mennesker
ønsker at fastholde et liv efter eget valg.

Mette Bock er nyuddannet præst.
Kandidat i filosofi fra Odense.
Kandidat i statskundskab fra Aarhus.
Blandt mange andre poster har hun været
formand for Grundtvig Centeret, formand for
Grænseforeningen.
Mette Bock har været politisk aktiv i mange år.
Først som medlem af Socialistisk Folkeparti. I
2001 valgt ind i folketinget for Radikale Venstre
og i 2011 i Folketinget for Liberal Alliance
Kultur - og kirkeminister 2016 - 2019.

Min fortælling handler ikke kun om kulturer og
at finde sin identitet på tværs af kulturer. Den
handler også om vigtigheden af nærvær, tillid,
venner og mennesker, som tror på én.

VALGMENIGHEDSKIRKEN
JULEGUDSTJENESTE
24. december kl. 15

Jeg glæder mig til at dele det med Jer og at
høre Jeres perspektiver og holdninger.

NYTÅRSGUDSTJENESTE
Nytårsaften kl. 23.
Gudstjenesten vil være ret kort, og man
vil derfor kunne nå hjem og høre rådhusklokkerne kl. 24.
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Opskrift

Jule Rocky Road

Jule rocky road med skumfiduser, marcipan, nødder og slikstokke. Rocky road
er en skøn måde at få brugt chokoladeog slikrester på, og så er de på én gang
både knasende sprøde, chewy og bløde
i konsistenserne. Og så tager de virkelig
ikke mange minutter at bikse sammen!
En nem og lækker julesnack.

Vinterfest
i Hjarup

I NGREDIE NSE R

• 300 g chokolade
• 70 g skumfidus
• 80 g blandede nødder (jeg brugte hasselnødder, valnødder og mandler)

Lørdag den 29. januar
2022 kl. 18.00

• 50 g marcipan
• 50 g snickersbar (kan sagtens undlades)
• 4 julestokke
SÅDAN

GØR

Landsbyforeningen i Hjarup inviterer til
en festlig aften og byder op til dans og
festmenu i Mejeriet.

DU

1. S melt chokoladen over vandbad
Imens klargøre du alt dit fyld ved at
hakke nødder, evt. skære skumfiduser
over i mindre stykker, grovhakke dine
slikstokke og smuldre eller skære dit
marcipan i mindre stykker

Festen starter kl. 18.00 med velkomstdrinks, hvorefter vi kl. 18.30 sætter os til
bords og nyder en festlig menu. Efterfølgende bydes der op til musik og dans.

2. F ordel alt fyldet i en form beklædt
med bagepapir

Pris 250 kr. pr. person – betales ved tilmelding, som sker ved at overføre penge til
MobilePay 86582 – Husk at oplyse antal
og navn.

3. H
 æld den smeltede chokolade over, så
den dækker helt
4. P
 ynt evt. med lidt af det hele på toppen også og stil ellers din form i køleskabet til chokoladen har sat sig helt
5. S kær over i mindre stykker og server
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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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Nytårsløbet i Hjarup 2021
IKKE KUN FOR LØBERE!
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TIRSDAG D. 28. DECEMBER 2021 KL. 13-15
Vi vil gerne indbyde alle til en frisk gå-, løbe-,
cykel-, ride- eller skitur i skoven – på egen hånd
eller sammen med din familie eller nære gruppe.
I tidsrummet kl. 13.00 til 15.00 vil vi stå i jagthytten på Hjarupgårdsvej med en lækker Nytårsgodtepose (i både barn og voksen udgave) som
I kan afhente i forbindelse med jeres skovtur.

JA

Hyggen efter skovturen foregår således hjemme
hos jer selv og ikke samlet, som vi plejer.
Tilmelding på mobilepay 6074 4550. 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.
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DECEMBER 2021

FEBRUAR 2022

24. dec.	Kl. 15 Julegudstjeneste i

6. febr.	Kl. 19 Valgmenigheden Foredrag

Valgmenigheden

v/ Nadia Mansour på

Kl. 14.30 Julegudstjeneste i Hjarup

Skanderup Efterskole

Kirke

7. febr.

Kl. 17 Hjarup Runners løbetur

Kl. 10 Julegudstjeneste i Skanderup

9. febr.

Kl. 19.30 Højskolesang i Kirkeladen

Kirke

10. febr. Kl. 18.30 HB7

28. dec.	Hjarup Runners NYTÅRSLØB i

11. febr. Kl. 16 Farveladen

tidsrummet fra 13-15

14. febr. Kl. 17 Hjarup Runners løbetur

31. dec.	Kl. 23 Nytårsgudstjeneste i

21. febr. Kl. 17 Hjarup Runners løbetur

Valgmenigheden

24. febr. Kl. 18.30 HB7
25. febr. Kl. 16 Farveladen
27. febr. 	Kl. 14 Familiegudstjeneste i
Hjarup Kirke
28. febr. Kl. 17 Hjarup Runners løbetur

JANUAR 2022
3. jan.

Kl. 17 Hjarup Runners løbetur

9. jan.

Kl. 9 Indsamling af juletræer

10. jan.

Kl. 17 Hjarup Runners løbetur

13. jan.

Kl. 18.30 HB7

14. jan.

Kl. 16 Farveladen

17. jan.

Kl. 17 Hjarup Runners løbetur

20. jan. 	Kl. 18 Generalforsamling Landsbyforeningen for Skanderup og omegn
24. jan.

Kl. 17 Hjarup Runners løbetur

27. jan.

Kl. 18.30 HB7

28. jan.

Kl. 16 Farveladen

29. jan.

Kl. 18 Vinterfest i Hjarup

31. jan.

Kl. 17 Hjarup Runners løbetur

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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DESIGNPROJEKTERING
DOKUMENTATION
BELYSNING

Din lokale elektriker i Skanderup

Ivan Klysner Baltsersen

autoriseret el-installatør

INSTALLATION +45 4097 3888
designelektrikeren@gmail.com
ENERGIRÅDGIVNING
IDÉ - DESIGN
PROJEKTERING AF LYS
UNIKKE
HÅNDPLUKKEDE
STYLES
HYGGELIGE
OMGIVELSER
GODE
PRISER

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

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

Vi glæder os til at se dig.

B & B · OV E R N AT N I N G
WWW.HJARUPGAMLESKOLE.DK
HJARUP BYVEJ 3 • 6580 VAMDRUP

ONSDAG - FREDAG 10-17.30

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

LØRDAG 10-14
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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

Skovhøjgaard Maskinudlejning
Svanemosevej 13, 6580 Vamdrup
Kontakt Daniel Dinesen
Mobil 20306904

TRIM S E R VI CE A/S
Østergade 1 · 6580 Vamdrup
tlf. 75 58 23 23

www.skovhøjgaardmaskinudlejning.dk

NETOP NU: SALG AF JULETRÆER

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

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

www.ejendomsmaeglerbonde.dk
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HB7

B Ø R N E K L U B
H J A R U P K I R K E

KLUB FOR 3. TIL 5. KLASSE

Hvor intet andet er anført er vi sammen
fra kl. 18.30 til 20.00

P R O G R A M

–

F O R Å R

2 0 2 2

JANUAR
13. januar
Velkommen 2022

MARTS
10. marts
Vi er kreative

MAJ
5. maj
Vi er i stødet

27.januar
Filmaften

24. marts
Vild med dans

22. maj
EVENT i præstehaven for hele
familien ... Nærmere program
kommer senere

10. februar
Vi skal i byen ... nærmere
program kommer

FEBRUAR
24. februar
Fastelavnsfest med præmie
for bedst udklædt

APRIL
7. april
Kridt skoene ... Det store
Påskeløb

27. maj
Overnatning ... Nærmere
program kommer senere.

21. april
Karaoke aften

27. februar
FASTELAVNSGUDSTJENESTE

Søndag 22. maj kl. 14
STORT K IRK EEVENT

Søndag d. 27. februar kl. 14
F AM I L I E GU D S T JE NE STE
Tag familien under armen og kom til Fastelavnsgudstjeneste kl. 14. Hvorefter vi går
op på mejeriet og slår katten af tønden.
Har du lyst til at klæde dig ud, så er det
spændende om nogen kan kende dig.

Kirken afholder stort event med hoppekirke/hoppeborg,
underholdning af ... ja det bliver lidt spændende, men
kan afslører at der kommer en mega dygtig mand der
kan alt muligt:
Trylle, bugtale, synge og meget mere.
Det hele foregår i præstehaven, hvis vejret tillader det.
Det er vist også noget med bagekunkurrence og alt muligt andet sjovt. Som i nok skal hører nærmere om.

Velkommen til Skanderup
Hjarup og Gelballe
Jeg fortalte lidt om, hvad byen og foreningerne
kan tilbyde dem. De var kede af, at de havde
været midt i flytteriet, da der var ”Landsbydysten”, men glæder sig til at opleve andre kommende arrangementer.

Skanderup

Vi snakkede lidt om stisystemet, områdets muligheder for gåture og trafikken, der strømmer
gennem byen. De føler sig velkomne, for venlige
smil og hej når dem, når de møder nogen. De
glæder sig til at tage del i byernes fællesskab.

Af Berit Helth
Vi i Budstikken vil gerne sige velkommen til alle
nye beboere i vores tre dejlige byer. Vi ved, det
er et skønt område at bo og være i, men hvad
får tilflyttere til at vælge lige vores byer?
Jeg har fået lov til at besøge Tina og Lars til en
snak om deres tanker om valget.

Jeg siger tusind tak, fordi I lukkede mig ind i
jeres hyggelige hjem til en god snak. Endnu
engang velkommen til byen Tina og Lars.

Det var en mørk, kold og våd december eftermiddag, jeg besøgte dem. Men det glemte jeg,
to sekunder efter jeg var kommet ind ad døren.
Nynne, en glad gravhund, og en varm imødekommenhed fra både Tina og Lars gjorde, at
kulde og blæst hurtigt blev glemt. Der var dækket op med kaffe og lækkerier, og snakken flød
hurtigt.

Flyv med DAT

På spørgsmålet om deres valg af bolig i Skanderup, fortalte de, at de gerne ville væk fra motorvejslarmen og ud til vidder, natur og friskluft.
De fortæller, at de kommer fra den sydlige del
af Kolding, så på deres vej til Lunderskov, for
at besøge deres datter og svigersøn, er de flere
gange kommet igennem Skanderup. De kunne
lide, hvad de så, og tankerne var, at her kunne
være dejligt at bo. Da først beslutningen var
taget, skulle de lige sælge deres bolig i Kolding
og finde drømmeboligen i Skanderup. Huset de
valgte, havde næsten alt hvad ønskelisten på
drømmeboligen indeholdt. De føler sig hjemme
og godt tilpas i huset. Lars har gang i en plan,
så hører man lyden af en hammer, så er det ikke
nødvendigvis nisserne, der banker.

Aalborg
Stavanger
Midtjylland
Aberdeen
Billund

København

Esbjerg
Bornholm

Book på dat.dk
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Jeg er nu bevæbnet med kakaodrikke,
tykke uldsokker, rødglødende radiatortermostater, 10.000 lux lyslampe,
gode bøger, tæpper, spændende film
og stearinlys nok til et helt fakkeloptog.
Jeg har fundet steder, hvor saunaer,
dampbade og boblebade kan varme
mig helt ind i marv og ben. En enkelt
sjat (eller to) i hyldebærdrikken varmer
også godt.
Kom bare an, Kong Vinter. Jeg er klar!!!

Næste

DEADLI NE
for Budstikken
23. februar

Forhandling af løbe- og outdoorudstyr
w w w. t r a i l o g s p o r t . d k
23

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

tlf. 2040 1668, by-rasmussen.dk

Malene Rasmussen
Ejersmindevej 5, Skanderup 6640 Lunderskov

Hair & Make-up
Nyeste hårtrends

Det er gået op for mig, hvor skæv min
og sikkert mange andres forberedelse
er til vores to hovedårstider: sommer
og vinter. I foråret gør vi forventningsfuldt store forberedelser til sommeren.
Vi køber blomster til krukkerne, skaffer
badedyr til strandturen og køber god
sommerlitteratur, som skal nydes under

Nu vil jeg forberede mig lige så meget på vinterens komme. Jeg gør mig
kampklar til den vinter, der ikke er kortdistanceløber, men langdistanceløber
over mange måneder. Den udtrætter os
langsomt. Mørket kan være så massivt,
at flere rammes af vintersløvhed eller
endnu værre af vinterdepression.

By Rasmussen

Nu er den her. Den mørke tid. Vinter.
Jeg ved det af erfaring. Her midt i livet
synes jeg at kunne mærke, at det bliver
værre jo ældre, jeg bliver.
Jeg er en af de mange danskere, som
mildest talt ikke trives i de mørke måneder. Det er nat, når jeg trækker rullegardinet op kl. 6.31. Jeg er træt, uoplagt,
energiforladt og måske lidt gnaven. Ud
på vinteren brøler jeg: ”Jeg vil være en
bjørn. Jeg går i hi”. Jeg længes efter lys
og varme. Men i år er jeg klar. Kampklar.

parasollen. Frem fra skure og garager
findes havemøbler, malerpensler og grillen frem. Vi gør os klar.

Baggrund som teknikker ved Sassoon Professionel • Håndværkstradition

Af Susanne Thode Østergård,
Skanderup

Individualitet • Professionel rådgivning • Helhedsbetragtning af dit personlige look

Kom bare an,
Kong Vinter!!!

Farveladen:
Et tilløbsstykke
Af Camilla Kongsgaard
Hansen
Vi kan endnu engang se tilbage på et
halvt år med sjove aktiviteter, bibelhistorier, sang og musik samt et super
fælleskab for børn i alderen 4-8 år.
Vi har haft stor tilslutning og har været
beriget med 15-25 børn hver 2. fredag. Det giver både energi og smil på
læben, når man mærker de små glade
ungers deltagelse og begejstring.
Vi afholdt juleafslutning i november og
nød både æbleskiver og billedlotteri
med gevinster. Hold øje med kalenderen og Hjarup Kirkes hjemmeside, når
det nye program offentliggøres.
Vi GLÆDER os til at se jer alle til januar
igen.

