Midsommervandring
på Hærvejen
Fra Jelling til Viborg d. 13.06-20.06.2022
Har du lyst til at vandre gennem Danmarks
smukke skove?
Nyde den lyseste tid på året i fællesskab med
andre gå-glade mennesker?
Så er denne pilgrimsvandring noget for dig!
En pilgrimsvandring betyder, at vi, ud over at gå
og nyde naturen, også reflekterer over forskellige emner. Hver dag vil der være input i form af
morgenandagt, tekster, bønner og spørgsmål,
som giver os noget at tænke over på vandringen. Vi går i stilhed undervejs, men også i samtale to og to. Pilgrimsvandring giver mulighed

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

www.ejendomsmaeglerbonde.dk

for at leve langsommere for en tid og vende
tilbage til hverdagen med nye kræfter.
Om turen: For at komme med, skal du kunne
vandre ca. 20 km. om dagen.
Vi overnatter på herberger, og bagagen bliver
kørt fra herberg til herberg, så du skal kun bære
din dagsrygsæk på turene. Måltiderne forbereder vi i fællesskab. Der er plads til 20 i gruppen.
Hvis du vil vide mere: Skriv en mail til
sognepræst Maria König MDUK@KM.DK.
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G U D S TJ E N E S T E
I HJARUP PRÆSTEGÅRDSHAVE
S Ø N DAG D. 2 2 . M A J K L . 1 3

Kom og vær med til en festlig og underholdende eftermiddag.
Vi starter med gudstjeneste kl.13, hvor der både vil være er en tryllekunstner/ bugtaler og en
sanger med. Bagefter er der fest og leg i haven – kom og vær med

Der er hoppeborg, popcorn, slushice, kaffe og kage.

DEN STORE

BAGEKONKURRENCE
Kirken har brug hjælpere
!
NB

Har du lyst til at være frivillig i kirken
– stort som småt – så vil vi gerne, at du kontakter
kulturmedarbejder Jytte Schmidt på 25139349.
Det kunne være:
• Hjælp til børneklubber
• Bage en kage til arrangementer
• Madlavning til arrengementer
• Borddækning
• Læse dagens tekst ved en gudstjeneste
• Kaffebrygger eller andet.

Her kan du komme med din kage,
få den bedømt og vinde titlen som

"Hjarups bedste bager"
Kagen skal smages
af gæsterne.
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FARVELADEN
FOR DIG MELLEM 4 OG 8 ÅR
Fredage kl. 16.00-17.30

MARTS
11. marts
Vi laver en mælkekarton
om til en kylling og sår karse.
25. marts
Vi leger og hygger
APRIL
8. april
Vi skal lave smukke kors som skal
pynte i kirken til påske. Snapper
kommer og fortæller om Påsken.

HB7
B Ø R N E K L U B
H J A R U P

22. april
Vi skal på et spændende Hjarupløb.

K I R K E

K LUB FOR 3. T IL 5. K LA S S E
Hvor intet andet er anført er vi
sammen fra kl. 18.30 til 20.00

MAJ
6. maj
Vi går på legepladsen med
madkurv og leger. Vi mødes i kirkeladen og kommer tilbage til kirkeladen,
hvor vi siger god sommer til hinanden ...

MARTS
10. marts
Vi er kreative
24. marts
Vild med dans

E N K Æ M PE TAK ...
til alle jer forældre som bakker jeres
børn op i at gå i ”Farveladen” og
”HB7”.
Hver 14. dag har vi de 2 børneklubber og det vil sige mellem 40-50 børn
... Det er helt fantastisk, og vi voksne
syntes virkelig, det er fantastisk at
gøre noget godt for jeres børn. Vi kan
se, hvordan det styrker fællesskabet
og sammenholdet.
Vi har nogle fantastiske børn her i
Hjarup og omegn!! (Og selvfølgelig
forældre) STOR TAK!!!
Jeg vil lige minde jer om at sætte
kryds i kalenderen d. 22. maj, hvor vi
igen håber på jeres store opbakning
til fest i præstehaven.
:-) Jytte

APRIL
7. april
Kridt skoene ... Det store Påskeløb
21. april
Karaoke aften
MAJ
5. maj
Vi er i stødet
22. maj
EVENT i præstehaven for hele familien – se side 2
27. maj
Overnatning ... Nærmere program
kommer senere.
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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

Fastelavn er
mit navn …
slog katten af tre tønder, hvor vi i de tre kategorier, udråbte følgende konger og dronninger:

Ih hvor er det skønt at vi atter kan holde arrangementer og samles til en hyggelig eftermiddag
i vores skønne by.

• Vuggestue/
børnehave: Konge: Juliane Kunak
Dronning: Laust Sørensen
• 0.-2. klasse: Konge: Anton Flugt Laursen
Dronning: Emma Overbeck
• 3.-6. klasse: Konge: Magnus Malmvig
Dronning: Frederikke Hougaard

Omkring 100 store og små var mødt op til
fastelavnsfest i gymnastiksalen på forbundsskolen og mange børn var klædt flot ud – der var
både prinsesser, skurke, superhelte, en ananas,
Svampebob firkant, enhjørninger, make-up hoved, sumobryder, Elsa’er, jagerpilot, mariehøner,
Fætter BR og mange andre søde, flotte og sjove
udklædninger.

Tak for en dejlig dag!

Vi spiste fastelavnsboller, som Skovs Bagerier
havde sponsoreret, kager som søde frivillige
havde bagt, samt drukket sodavand og kaffe til
den store guldmedalje.

Kærlig hilsen
Landsbyforeningen for Skanderup og omegn

En herlig dag, hvor solen strålede ind af vinduerne og hvor vi måtte hente flere stole undervejs, fordi så mange havde fundet sin vej forbi
gymnastiksalen – så vi siger tusind tak for det
flotte fremmøde.
Vi fik kåret bedste udklædning som (igen i år)
gik til Ida Marie Nielsen, som var super flot
klædt ud som et makeup hoved/bord, samt vi

6

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

DØGNVAGT
AB Electric A/S
Møllebakken 14
6091 Bjert
Tlf. 75 57 27 77
www.ab-electric.dk
post@ab-electric.dk

PLC-programmer
■

Styringer

■ Robotter

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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HJARUP SOGNS
LANDSBYFORENING
Der indkaldes til:

Generalforsamling
for Hjarup Sogns Landsbyforening

Torsdag den 27. april
2022 kl. 19.00 på
Hjarup Mejeri
Dagsorden
1. Velkomst ved formand
2. Valg af stemmetællere

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

3. Valg af dirigent og referent
4. Formandens beretning
5. Fremlæggelse af regnskab for Landsbyforeningen
6. Fastsættelse af kontingent 2022/2023

Flyv med DAT

7. Mejeriet – beretning og fremlæggelse af regnskab
8. Indkomne forslag (sendes til Steen
Matschke senest 25. April på mail:
steen.matschke@hotmail.com)
9. Valg til bestyrelsen (Valg af tre
bestyrelsesmedlemmer i ulige år og
to bestyrelsesmedlemmer i lige år +
mindst to suppleanter)

Aalborg
Stavanger

10. Valg af revisor

Midtjylland
Aberdeen
Billund

11. Eventuelt
København

Esbjerg

Efter generalforsamlingen serveres der
kaffe og kage. Vi håber på at se rigtig
mange af jer. På gensyn.

Bornholm

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Book på dat.dk
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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

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

Landsbyforeningen inviterer
til aftensmad
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”Grønne spirer”-flaget
vejrer i vinden hos Frilandsbørnehaven Enghøj
børnene startede 2021 ud med et forrådnelsesprojekt, og som månederne gik, tog det pludselig en anden drejning. For mens børnene havde
temauger om bål, fik deres døde ræv pludselig
besøg af et større rovdyr, og en dag var forrådnelsesprojektet slut, da den døde ræv var væk.
”Vi havde planlagt, at vi skulle følge den døde
rævs naturlige nedbrydelse, ud fra tidligere erfaringer, men denne gang gik det ikke helt som
planlagt”, fortæller pædagog Lene Jaedicke
Andresen, ”projektet tog en anden drejning,
og vi måtte sammen med børnene være undersøgende og nysgerrige på, hvem vi havde haft
besøg af”. Efter et par dage med vildtkameraer
kunne de voksne og børnene fange skyldneren.
En ræv var nemlig gået i fotofælden, og det
vakte så meget begejstring hos børnene, at der
måtte indhentes mere viden om netop det dyr.

Af Sanne Roed
At arbejde ud fra Grønne Spirers tankegang
om en grønne hverdag for børnene, ligger
ikke langt fra hverdagen i Frilandsbørnehaven
Enghøj i Hjarup ved Vamdrup. ”Den grønne
hverdag har grobund i vores værdier i børnehaven”, fortæller pædagog Lene Jaedicke
Andresen, ”hos os er det vigtigt, at børnene
får et personligt forhold til naturen, og derfor
præsenteres alle børnene også for naturen
med udgangspunkt i de forskellige aldersgrupper”. Hos Frilandsbørnehaven Enghøj spænder
aldersgruppen fra de små vuggestuebørn til de
store børnehavebørn, og derfor planlægges og
tilrettelægges aktiviteterne også ud fra børnegruppernes forskellige forudsætninger.
Hos børnene i vuggestuen har sanserne været
i fokus, og børnene har været ude og mærke
årstidernes gang. Koens våde mule, bare tæer i
græsset, blæsten og regnen på kinden og solens
varme på kroppen, når der pjaskes med vand på
legepladsen. Børnehavens yngste børn har fulgt
årstidernes skifte på udvalgte steder i nærområdet, og på den måde arbejdet med årstidernes
forskellige kendetegn. En særligt tid på året, er
når sommeren går på hæld, og høsten sætter
ind. Netop høsten er et tema, som de yngste
børnehavebørn er meget optaget af. Her leger
børnene en viden ind, mens de ligger på gulvet
og leger med traktorer i korn leveret af den
lokale landmand og de tager på tur ud for at
se de rigtige maskiner arbejde på markerne. Ud
fra børnehavens værdi om ”fra jord til bord”,
bliver børnene inddraget i høsten af børnehavens egen køkkenhave og er med til at tilberede
råvarerne til lækre retter. Hos de ældste børnehavebørn bliver der ofte koblet en mere konkret viden og færdigheder på aktiviteterne. For

Er man barn i Frilandsbørnehaven Enghøj,
er man en del af en stor familie, hvor alle børn og voksne
kender hinanden. Det
har coronaen, som
mange andre steder, skygget for,
og derfor har
der også været
fokus på at lave
nogle fælles temauger for alle
børnene, for at
få samhørigheden og fællesskabet styrket
igen. Med
udgangspunkt
i Grønne Spirer
har børnehaven haft fælles
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GENERAL F O RSAM L I NG

Forbundsvandværket
Hermed indkaldes til generalforsamling
mandag den 21. marts 2022 kl. 19.30.
Generalforsamlingen afholdes på
Vandværket, Skanderup Landevej 24a.
temauger om blomster, bier og sommerfugle
og om dyrene i vores børnehave, som begge
har styrket fællesskabsfølelsen i børnehaven.
Frilandsbørnehaven Enghøj er kendt som et
sted, hvor der arbejder dygtige og engagerede voksne, som elsker at være sammen med
børnene. ”De voksne i vores børnehave er
nysgerrige og begejstres af børnenes initiativer”, fortæller den pædagogiske leder Sanne
Roed, ”det er en vigtig styrke, når de voksne
skal formidle naturen for børnene”.
De voksne i børnehaven er netop bevidste om
at bruge naturen som rum for mange aktiviteter. For i naturen er der plads til alle, og at
udebørn er sunde børn, er de enige om i Frilandsbørnehaven Enghøj, og derfor kommer
Grønne spirer-flaget også forsat til at vejre i
vinden over børnehaven.

Dagsorden ifølge vedtægterne.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

FORED RAG
I VALGMENIGHEDEN
Søndag d. 13. marts kl. 19 på Skanderup
Efterskole
METTE BOCK

"Det tror jeg på"
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.

SANG
H Ø J S K O L E

K I R K E L A D E N

I

H J A R U P

nye sange ind i gamle familietraditioner. Sange
og melodier kan fremkalde følelser, liv og mening.

Af Susanne Thode Østergård
Camilla ved klaveret, Nikolaj med guitar og deres ven Jens på ”tromme” og de godt 30 lokale
med Højskolesangbogen klar blev der sunget
godt og grundigt igennem i Kirkeladens hyggelige sal onsdag den 9. februar.

Vi tog udfordringen op og sang ”Jeg ved en
lærkerede” udenad. Selvfølgelig kunne vi det i
fællesskab! Sange og melodier lever inden i os,
uden at vi tænker over det. Det er en sangskat,
vi kan hente frem, når vi har tid og lyst.

Camilla guidede os igennem melodien på de
nyere sange, som er kommet med i den nye
udgave af Højskolesangbogen. Her møder vi
nye ord som englekø, madonnavejr og tordensol, det tirrer nysgerrigheden på indholdet og
tanken bag digtningen. De levende fantasifulde
ord danner billeder på nethinden.

Hyggesnakken over kaffen gav klart et ønske
om at gentage succesen. Menighedsrådet i
Hjarup er initiativtagere, og de er godt tilfredse
med fremmødet og stemningen.
Mange tak til Hjarup Menighedsråd og i særdeleshed til Camilla og Nicolaj Kongsgård Hansen
for en skøn aften.

Nikolaj fortalte levende om baggrunden for
og historien omkring sangene, og om hvordan
længsel efter barndommens landskab kan få
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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

Individualitet • Professionel rådgivning • Helhedsbetragtning af dit personlige look

Baggrund som teknikker ved Sassoon Professionel • Håndværkstradition

Ølsmagning
2022

Jeg sætter stor pris på den kæmpe
opbakning, og takker for dem der
var at hjælpe – både dagene op til,
samt dagen efter.
Det kan ikke lade sig gøre uden jer!
Vi gør det igen næste år – sidste
fredag i februar!
De bedste hilsner fra
Michael, Kastanie Allé Service

Hair & Make-up
Nyeste hårtrends

Traditionen tro havde Mette Flugt lavet Chili con carne til os, Brian Lykke
var og underholde med stand-up og
de sidste forlod festen tidlig lørdag
morgen.

By Rasmussen

120 mænd var samlet hos mig den
25. februar, hvor der var mulighed
for at smage på mere end 90 slags øl.

Interviewet med Karina Adsbøl blev
lavet i januar måned. Siden da har
Karina forladt Dansk Folkeparti,
men fortsætter som løsgænger.

Fra Hjarup til Christiansborg
Med job på Christiansborg, hvor arbejdsdagene
med møder, konferencer og rejser bliver lange,
er hun glad for, at folketinget stiller en medlemsbolig til rådighed i centrum, og Karina har
efterhånden vænnet sig til storbylivet. Det første lange stykke tid gik hun rundt i København
med bykort for at kunne finde rundt, nu cykler
hun hjemmevant rundt. Karina har allerede haft
mange fantastiske oplevelser som politiker, har
flere gange været til bal hos dronningen, været
på spændende uddannelses- og orienteringsrejser, og senest er hun blevet indstillet til og har
modtaget Ridderkorset.

Af Bodil Høeg
Karina Adsbøl fra Hjarup har de sidste 11 år haft
Christiansborg som arbejdsplads. Karina har
siden 2011 siddet i Folketinget for Dansk Folkeparti.
Jeg har inviteret mig selv hjem til Karina Adsbøl
på Koldingvej i Hjarup, hvor hun bor sammen
med sin mand og yngste søn. De 2 ældste sønner er flyttet hjemmefra. Vi skal ikke snakke
politik, selvom det ville være nærliggende her
lige før partiets årsmøde. Der kommer, mens vi
snakker, også flere henvendelser fra journalister,
der gerne lige vil have Karinas kommentarer til
formandsskiftet i partiet.

Weekenderne tilbringer Karina helst hjemme
i Hjarup. Og det er her, hun tanker op til de
meget lange arbejdsdage. Som Karina siger,
”Jeg er ikke stresset, jeg har bare nogle gange
ikke timer nok i døgnet”. Som noget nyt forsøger hun sig med yoga for at komme ned i gear.
Desuden er Karina meget kreativ, hun maler,
laver lamper og er meget genbrugsbevidst og
giver gamle ting nyt liv. Og hun elsker at kunne
fordybe sig i sin nye hobby, keramik, som hun
fortæller begejstret om. Hun er gået all in og
har købt drejebænk og ovn, og nu er hendes
mand ved at lave keramikværksted på gården i
Hjarup til hende.

Interessen for politik kommer flere steder fra,
siger Karina. Dels fra faderen, der har været
aktiv i kommunalpolitik i mange år, og dels fra
jobbet i social – og sundhedssektoren. Karina
er uddannet social og sundhedsassistent og
har arbejdet i flere år i Kolding Kommune. Her
oplevede hun, hvor besværligt det kunne være
at drage ordentlig omsorg for ældre eller andre
sårbare. Alt for ofte løb Karina og kollegerne
panden mod den politiske mur. Af sin tidligere
leder blev hun opfordret til at være med til at
’gøre noget’.

Når Karina rigtig skal slappe af, foregår det på
Årøsund Campingplads, hvor familien er fastligger. Her har de sammen med venner lavet deres
eget lille helle. Dagene går med mountainbike
cykelture, udflugter, spil, afslapning og grillhygge. Det er her, der tankes ny energi.

Således blev Karina prikket og blev Dansk Folkepartis folketingskandidat i Sydjyllands storkreds
og valgt ind i Folketinget ved valget i 2011. Hun
har i de 11 år bestridt flere udvalgs- og ordførerposter og er nu Handicap ordfører og Socialog ældre ordfører. Områder der ligger hende
meget nær. Karina elsker også at komme ud i
baglandet og besøge steder og møde borgere,
der har en historie at fortælle. ”Det er sådan, vi
finder ud af, hvad der rører sig og hvilke behov,
der er”, siger hun.

Til spørgsmålet om, hvad Karina vil arbejde
med, hvis det ikke er politik, er der ingen tøven
i svaret. Et arbejde inden for socialområdet,
måske i plejesektoren eller som socialrådgiver. I
hvert fald noget med mennesker, hvor hun kan
gøre en forskel.
14

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

STØT OP OM
FORENINGEN

og vind!

Samtidig med at du støtter op om de lokale initiativer i Skanderup, får du et lod med puljen,
når vi 1. maj trækker en vinder af en stor kurv fuld af lækkerier
Foreningen står for følgende arrangementer - og hvis dét skal fortsætte, kræver det en støtte fra dig:
Fastelavn, Skraldedag, Sankt Hans, Efterårsfest (Høstfest), Juletræstænding/-fest, julegodtepose-uddeling

Gennem årene har Landsbyforeningen ansøgt om penge ved kommunen til nyanskaffelser og forbedringer i Skanderup og Gelballe. Ved hjælp
fra bestyrelsens medlemmer, frivillige fra lokalsamfundet og pengene fra Kommunen, er følgende ting bl.a. blevet til:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Stien fra Enghaven til Ejersmindevej
Stisystem til Gelballe
Multibane ved legepladsen
Belysning ved sti i Søndergyden
Gelænder ved bækken
Sti fra Efterskolen over skolens park til stien mellem Enghaven
og Ejersminde

Cykelsti til Lunderskov (Kirkebyen)
Fitnessredskaber med legepladsen
Nye kastanjetræer gennem Skanderup
Ny bålhytte og udformning af legepladsen i Enghaven
Ekstra hoppepude på legepladsen

Med dit bidrag til foreningen kan vi opretholde den gode sociale kontakt og fortsat holde ”liv” i landsbyen.
Støt med 125,- som medlemsskabet koster, via Mobilepay nr. 45920
Skriv din adresse i kommentarfeltet.
Der skal lyde en stor tak til jer som støtter - det betyder noget!
På forhånd tak fra Landsbyforeningen for Skanderup og Omegn
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A P R I L 2 0 2 2 		

KALENDER

M A R T S 2 0 2 2 		

4.4.

Kl. 17 Hjarup Runners løbetur

7.4.

Kl. 18.30 HB7

8.4.

Kl. 16 Farveladen

11.4.

Kl. 17 Hjarup Runners løbetur

21.4

Kl. 18.30 HB7
Kl. 16 Farveladen

5.-6. 3.

Kl. 14-16 Udstilling på Kongeaamuseet

22.4.

7.3.

Kl. 17 Hjarup Runners løbetur

24.4. 	Kl. 10.30 Konfirmation i
Skanderup Kirke

8.3.	Kl. 18 Generalforsamling i Skanderup
Landsbyforening

25.4.

Kl. 17 Hjarup Runners løbetur

11.3.

Kl. 16 Farveladen

27.4.

Kl. 18 Fællesspisning på Hjarup Mejeri

12.3.

Kl. 18 Vinterfest i Hjarup på Mejeriet

27.4.

Kl. 19 Generalforsamling i Hjarup
Landsbyforening

12.-13.3. Kl. 14-16 Udstilling på Kongeaamuseet
13.3.	Kl. 20 Valgmenigheden Foredrag v/
Mette Bock på Skanderup Efterskole
14.3.

M A J 2 0 2 2 		

Kl. 17 Hjarup Runners løbetur

21.3. 	Kl. 19.30 Generalforsamling

1.5.

Kl. 10.30 Konfirmation i Hjarup Kirke

Forbundsvandværket,

5.5.

Kl. 18.30 HB7

Skanderup Landevej 24A

6.5.

Kl. 16 Farveladen

21.3.

Kl. 17 Hjarup Runners løbetur

14.5.

Kl. 11 Konfirmation i Vamdrup Kirke

10.3.

Kl. 18.30 HB7

22.5. 	Kl. 13 Friluftsgudstjeneste og

24.3.

Kl. 18.30 HB7

25.3.

Kl. 16 Farveladen

28.3.

Kl. 17 Hjarup Runners løbetur

underholdning
26.5.	Kl. 10.30 Konfirmation i
Valgmenighedskirken
27.5.

KASTANIE ALLÉ SERVICE
ER DIT PROFESSIONELLE
BILVÆRKSTED

HB7		

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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MEJERIET
I HJARUP
ER FORÅRSRENGJORT

Konfirmationerne
i foråret 2022
SKANDERUP
VA L G M E N I G H E D S K I R K E
14. APRIL 2022 KL. 10.30
• Marie Lomholt
SKANDERUP KIRKE
24. APRIL 2022 KL. 10.30
• Thit Marie Gajhede Matschke

Af Bent Poulsen
Mange tak til alle de frivillige, der valgte at
bruge en torsdag eftermiddag/aften på at
hjælpe med at få fjernet støv og rengjort
Mejeriet. Der blev arbejdet hårdt i alle
rum og på begge etager i et par timer, og
resultatet kunne både ses og duftes. Mejeriet havde sørget for dejlig forplejning til de
frivillige, så der blev også tid til hygge og
snak.

HJARUP KIRKE
1. MAJ 2022 KL. 10.30
• Søs Cecilie Pallesen
• Silje Lærke Krabbe
• Elias Gustav Krabbe
• Adam Steensgaard Lydersen
• Lærke Horsleben Lauridsen
• Frédérikke Elise Krogsgaard Pillet
• Simon König
• Simon Skovsende

Vi er glade for at kunne fortælle, at Mejeriet er udlejet i samtlige weekender frem til
juli måned. Og vi glæder os til at tage imod
alle gæster, der skal fejre runde fødselsdage, barnedåb, bryllupper og konfirmationer.
Vi er stolte af alle de nye forbedringer, der
er sket både inde og ude over de sidste par
år.

VA M D R U P K I R K E
14. MAJ 2022 KL. 11
• Sigrid Bøge Sundahl Andersen
SKANDERUP
VA L G M E N I G H E D S K I R K E
26. MAJ 2022 KL. 10.30
• Isak Bendix Peitersen
• Sofie Simonsen Buersteadde

På hjarup.dk har Hjarup Mejeri sin egen
’fane’, og her finder du priser, lejebetingelser og en kalender, hvor du kan se, hvornår
Mejeriet er optaget.
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NYT FRA

Forbundsskolen
Siden jul har vi lige som mange andre steder
kæmpet med meget sygdom. Både elever og
personale har været ramt. Nogle dage har
under halvdelen af eleverne i klassen været i
skole, så det har været en speciel tid. Nu ser det
heldigvis lidt lysere ud på den front!
Hverdagen er også ved at være tilbage. Nu må
vi igen blande os, og det vil sige, at vi har sagt
farvel til online morgensang og velkommen til
RIGTIG morgensang igen. Desuden har vi kunnet afvikle første runde af LEGO Masters, hvor
eleverne kæmper sammen og mod hinanden på
kryds og tværs af almen og special. En sjov og
spændende eftermiddag hvor de tabende fik en
lille trøstepræmie og de vindende kan glæde sig
til kvartfinalerne.
I SFO’erne er fastelavn blevet fejret godt og
grundigt. Her var mange flotte udklædninger,
og til sidst blev både kattekonge og kattedronning fundet. En skøn eftermiddag med godt
humør.
Nu ser vi frem til skolefesten, som i år bliver
afholdt d. 18. maj. Her vil 6. kl. spille skuespillet
”Celle nr. 13” for alle elever og forældre. Alle
andre i lokalområdet vil kunne komme og se generalprøven på krimi-komedien onsdag formiddag kl. 10. Vel mødt!
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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.

'
DU ka t endnu!
nå de

Vinterfest
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

NÆSTE DEADLINE 20. APRIL

Lørdag den 12. marts
2022 kl. 18.00
Landsbyforeningen i Hjarup inviterer til
en festlig aften og byder op til dans og
festmenu i Mejeriet.
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.
Pris 250 kr. pr. person – betales ved tilmelding, som sker ved at overføre penge til
MobilePay 86582 – Husk at oplyse antal
og navn.
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Her er en flok snedkere, som stolt viser vinduesrammer frem.

Åbent hus
på Kongeaamuseet de
to første
weekender i
marts 2022

OPSKRIFT

Marokkansk
Appelsinkage
• 2 økologiske
appelsiner,
helst ikke med
for tyk
skal (kogt i 2 tim
er)
• 6 æg
•2
 25 gr rørsukke
r
•3
 00 gr mande
lmel (evt. lidt m
ere hvis
dine appelsine
r er meget stor
e)
• 1 tsk bagepu
lver
• 1 tsk vanillesu
kker eller vani
llepulver

• Et drys florm

elis eller glasur

til pynt.
Kog appelsine
rne med skal og
det hele i 2 tim
Hæld vandet fra
er.
og lad dem kø
le helt af.
Når de er køle
t af brækkes de
lidt op og even
elle kerner fjern
tues. Derefter bl
endes de godt
.
Bland mandelm
elet med bage
pulver og vani
Pisk æg og su
lle.
kker længe så
det blir helt lys
luftigt.
t og

efle
det b
lir' m kser nu h
vo
eget m
ørket r
...

Kongeaamuseet åbner først 7. maj, men inden
da er der blevet plads til en specialudstilling
med en del af det gamle værktøj, som befinder sig i museets kælder. Vi har søgt redskaber
ud, som er forbundet med håndværk, der
beskæftiger sig med bearbejdelse af træ. Det
drejer sig om tømrere, snedkere, træskomagere, hjulmagere og bødkere.

HUSK r

Fold melet og
appelsinmasse
n forsigtigt i, de
skal være som
jen
lind havregrød,
så hvis du brug
store appelsine
te
r, skal der mås
ke lidt mere
mandelmel i.

Sammen med de udstillede genstande vil der
også blive vist fotografier af gamle håndværksmestre og arbejdssituationer.

Hæld i springf
orm og bag i ca
. 50-60 minut
ter ved 175 gr
ader. Skru ned
til 160 grader
sidste 20 minut
de
ter, hvis kagen
begynder at få
for meget farv
e på toppen.
Når kagen er ko
ld, pyntes den
med et drys flo
melis eller glas
rur, rørt med ap
pelsinjuice, elle
lidt gurkemeje
r
for farvens skyld
.
Kagen kan spise
s som den er,
eller serveres
med fuldfed 38
% creme fraich
e, rørt op med
vanillekorn.

Udstillingen er åben lørdag-søndag 5.-6. marts
og 12.-13. marts, alle dage fra kl. 14-16.
Alle er velkomne – ingen entré!

God bagelyst.
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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 Adolph, 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 2022: 20. april
Generalforsamling 2022: 16. maj 2022 kl. 19

Landsbyforeningen er vært
med mad og drikke.
Det plejer at være super
hyggeligt!

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

Dagsordenen til Valg af stemmetællere
Valg af stemmetællere
generalforsamlingen er Formandens
som
følger:
Formandens
beretning
beretning

af dirigent
ValgValg
af dirigent

Landsbyforeningen er vært medDagsordenen
mad
og drikke.
Dagsordenen
til til
Det plejer at være generalforsamlingen
super
hyggeligt! er som
generalforsamlingen
er som
følger:
følger:

plejer
at være
super
hyggeligt!
Det Det
plejer
at være
super
hyggeligt!

Landsbyforeningen
er vært
og drikke.
D. 8. marts 2022,
kl. 18.00
Landsbyforeningen
er vært
medmed
madmad
og drikke.

D. marts
8. marts
2022,
18.00
D. 8.
2022,
kl. kl.
18.00

Landsbyforeningen
forfor
Landsbyforeningen
forfor
for Landsbyforeningen
for
Skanderup
Omegn
Skanderup
ogog
Omegn
Skanderup og Omegn

GENERALFORSAMLING
GENERALFORSAMLING
GENERALFORSAMLING
D. 8. marts 2022,
kl. 18.00

Af Bodil Høeg

I sidste øjeblik måtte vi igen ændre planerne for
afholdelse af året Hjarup Runners Nytårsløb, men
heldigvis er vores lokale deltagere trofaste og havde
igen mod på at tage turen alene rundt om Lillefut.
Desværre var sneen væk d. 28. dec., til gengæld var
der masser af regn og blæst og en chillfaktor på alt
for mange minusgrader.
Ved jagthytten kunne man så i tidsrummet 13-15 afhente godteposer med lækkerier, både til de voksne
og børnene. Godterne kunne så nydes derhjemme i
varmen, hvor der også var mulighed for at løse den
i hver pose indlagte Nytårsquiz. Her var præmien
’bobler’, både til børn og voksne. Vinderne af quizzen var:
Alberte Kongsgaard Hansen, Søs og Nønne Pallesen,
og Bent Poulsen, Poul Friis, Nikolaj Hansen.

Tilmelding til middagen:
Kontakt Linda H. Johansen
på 24895064, senest d. 4. marts.

Håber at se jer!

Med venlig hilsen
Landsbyforeningen for
Skanderup og omegn
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Mange tak for jeres opbakning 😊 

Evt. Evt.

Valg af suppleanter.

Håber
se jer!
Håber
at seatjer!
venlig
hilsen
Landsbyforeningen
for Skanderup
og omegn
Med Med
venlig
hilsen
Landsbyforeningen
for Skanderup
og omegn

Valg af bestyrelse.

på 24895064, senest d. 4. marts.

Tilmelding
til middagen:
kontakt
Linda
H. Johansen
Tilmelding
til middagen:
kontakt
Linda
H. Johansen
Fastsættelse
af kontingent
på 24895064, senest d. 4. marts.

Indkomne forslag

af revisor
af revisor
Kasserens beretningValgValg

Formandens

af bestyrelse.
ValgValg
af bestyrelse.
beretning
af suppleanter.
ValgValg
af suppleanter.

Fastsættelse
af kontingent
Fastsættelse
af kontingent
Valg af stemmetællere

Valg af

– igen på egen hånd

Kasserens
beretning
Kasserens
beretning
dirigent Indkomne
Indkomne
forslag
forslag

Hjarup Runners
Nytårsløb
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