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NU!
...  Er det tid til at betale medlemsskabet  

af DEN EKSLUSIVE KLUB BUDSTIKKEN 
Betaler du inden d. 1. juni deltager i  
konkurrencen om 500 kr til en af vores  
super tjekkede annoncører. 
 
DET ER NEMT - betalt 120 kr. fx. via

på 75614 – HUSK at angive dit vejnavn  
og husnr. i beskedfeltet 

•  Budstikken byder på portvin  
og chokolade

•  Gratis 1. hjælpskursus 

•  Hvem er Hjarups bedste bager

•  Sportsfest/Bydyst



      
       

       
   På sportspladsen i Skanderup

SPORTS &
LANDSBYFEST

3-4. JUNI 2022

ARRANGØR: SKANDERUP HJARUP IDRÆTSFORENING · WWW.SHIFSPORT.DK

Sæt kryds ikalenderen 
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Førstehjælpskursus  
– inkl. hjertestarter træning
M A N D A G  D E N  1 6 .  M A J  2 0 2 2  K L .  1 7 . 0 0 - 2 1 . 0 0

Sted: Skanderup Efterskole
Pris: Gratis 

I samarbejde med Landsbyforeningen udbydes 
Dansk Førstehjælpsråds 4 timers basisuddannelse 
”Førstehjælp ved hjertestop”, hvor deltagerne 
bliver trænet i hjerte-lungeredning samt at 
kunne genoplive med en hjertestarter.
Alle kursister kommer gennem forskellige scena-
rier, så man får en grundig praktisk erfaring.

Der serveres kaffe og the.

Arrangementet er støttet af  
Trygfonden og kan derfor  
tilbydes ganske gratis.

Skanderup Efterskole

Generalforsamling i 
B U D S T I K K E N
17. maj 2022 kl. 19.00 på Forbundsskolen

D A G S O R D E N  E R

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning.

3. Kassererens reviderede regnskab.

4. Indkomne forslag.

5.  Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Bodil, Ruth og Axel

6. Valg af 2 revisorer

7. Eventuelt

Traditionen tro serverer vi portvin og chokolade  
efter generalforsamlingen. Vel mødt 😊
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Lørdag den 2. april kl 9.00 mødtes vi til gruppe-
dag hos spejderne i Hjarup. Vi var ca. 40 velop-
lagte spejdere, ledere, forældre og gruppebesty-
relse. 

Flaget blev hejst under kyndig ledelse af Frede-
rik og så blev vi inddelt i grupper på tværs af 
enhederne. Forældrene fulgte deres egne børn. 
Så gik forvandlingen i gang, vi skulle alle ligne 
sørøvere. Vi lavede sørøverhatte, klap for øjet, 
sværd, piratkrog, skattekiste, kanonkugler og 
små kugler (lavet at gamle håndklæder) og så 
var vi klar. Vejret var fantastisk og humøret højt. 
I køkkenet blev der sørget for formiddagsmad, 
samt varm mad til frokost. Da vi skulle til at 
sætte os til bords ude på planen, så kom der lige 
en snebyge forbi. Så har vi også prøvet at spise i 
snevejr. Maden smagte dejligt og skønt at vi slap 
for opvasken.

Efter frokost skulle vi ud og finde og vinde guld.

Vi skulle løse koder for at finde, hvor guldskat-
ten lå. Vi skulle slå hinanden af planken, bage 

beskøjter over bål, skyde kanonkugler efter 
fremmede skibe og op i masten og skue efter 
fjender.

Efter en tiltrængt kop varm kakao og kage, 
skulle alle grupper dyste mod hinanden, stjæle 
hinandens guld og samtidig undgå at blive skudt 
med melkugler. Det var en kamp på liv og død. 
Vi sluttede dagen af med en andagt, hvor vi 
snakkede om det med at stjæle, om det egentlig 
var okay at være sørøver, om der stadig findes 
sørøvere. Vi var enige om, at det er helt okay at 
være sørøver, når bare det er noget, vi leger.

Tak for en dejlig dag. Tak for lån af jeres skønne 
børn, det er dejligt at bruge en dag sammen 
med en masse glade børn, som er helt klar på 
at lege med. Tak til forældrene fordi I deltog, 
håber I har haft en god oplevelse. Vi kunne ikke 
løse opgaven uden jeres hjælp. Og sidst en stor 
tak til ledere og gruppebestyrelse for jeres enga-
gement i at gøre dagen fantastisk. 

Nina Frank-Jessen

 

Skyder med kanon efter fjenden

På udkig efter fremmede sørøvere Udklædning til sørøvere
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Vi starter med gudstjeneste kl.13, hvor der både vil være er en tryllekunstner og en sanger med. 
Bagefter er der fest og leg i haven – kom og vær med 

Kirken har brug 
hjælpere

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.

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

Frilufts
G U D S TJ E N E S T E 

I  H J A R U P  P R Æ S T E G Å R D S H A V E 
S Ø N D A G  D . 2 2 .  M A J  K L . 1 3

Kom og vær med til en festlig og underholdende eftermiddag. 

NB!
D E N  S T O R E 

B A G E - 
KO N K U R R E N C E 

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

"Hjarups bedste bager"
Tilmelding nødvendig:  

Send en sms ti l  Jytte  
på 25139349  

senest d. 18. maj



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

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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D E N  S T O R E 

B A G E - 
KO N K U R R E N C E 

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

"Hjarups bedste bager"

P R O G R A M 

12.30-13.00  
Kager afleveres  

i Kirkeladen 

13.00-14.00  
Gudstjeneste  

og trylleri med  
Hans Jørgen Østerby

14.00  
Åbning af legeland  

og boder

15.15  
Vi kårer årets  
Hjarupbager

16.30  
Farvel og tak  
for besøget
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BLIV KÅRET  
SOM ÅRETS 

HJARUP- 
BAGER 
2022

Er der en bager gemt i dig, stor som lille, 
så kom og vær med til en festlig dag i 
Præstegårdshaven søndag d. 22. maj.  
Du bager en kage og afleverer den i Kirke-
laden 12.30-13 på dagen og efter Gudstje-
neste og hygge/leg, kårer vi vinderen som 
Årets Hjarupbager ca. kl.15.15.

Har du lyst til at deltage med en kage, så 
skriv eller ring til Jytte 25139349 (Jeg vil 
blive så glad)

Har du ikke lyst til at bage, men derimod 
give en hånd med med det praktiske, vil 
jeg også blive glad for et kald eller en sms. 

Håber mange vil være med til at gøre 
dagen helt fantastisk ... jo flere vi er jo 
bedre.

Alle er velkomne på dagen og vi glæder 
os til at se rigtig mange 😊

Se også opslaget på side 6

Kh. Jytte Schmidt

88

FORNY DIT 
MEDLEM-
SKAB NU
og deltag i kon-
kurrencen om en 
et gavekort på 
500 kr.

K Æ R E  B U D S T I K L Æ S E R

Vi er så glade for alle vore medlemmer, 
men der er plads til flere.

Betal det årlige kontingent på 120 kr. 
inden 1.6., så deltager du i konkurren-
cen om at vinde et gavekort på 500 
kr. til en af Budstikkens annoncører.

Vi modtager Mobile pay på nr. 75614 – 
Husk at skrive din adresse i kommentar-
feltet.

Du kan også indbetale i  
Sydbank på 7040-1532364 eller i  
Danske Bank 1551-60001995.

Hvis du vælger kontant betaling, kan du 
putte en kuvert i postkassen hos:

•  Kasserer Berit Helth, Svinget 9 i Skande-
rup eller hos

•  Formand Bodil Høeg, Hjarupgårdsvej 5, 
i Hjarup.



9

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 2022: 20/6, 24/8, 26/10, 9/12 
Generalforsamling: Tirsdag d. 17. maj 2022

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
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Forbundsskolen og  
Skanderup Efterskole synger!
Fredag d. 25. marts var alle elever på Forbunds-
skolens mellemtrin inviteret over på Skanderup 
Efterskole. Anledningen var arrangementet 
”syng, spis og snak”, hvor efterskolen inviterede 
lokalsamfundet til en hyggelig formiddag, der 
stod i fælleskabets tegn. Formiddagen bød på 
både fællessang, fællesspisning og til slut en 
rundvisning på efterskolen, for de der havde lyst. 
 
Musiklærerne fra efterskolen og Forbundssko-
len havde koordineret sangene, så alle elever 
kunne synge med, og det kunne i høj grad høres, 
uanset om der blev sunget traditionelle morgen-
sange som ”I østen stiger solen op” eller nyere 
sange som ”når man først har vinger”. Selv de 
der måtte være lidt morgentrætte blev vækket 
godt og grundigt, da alle skulle rejse sig for at 
synge ”æblemand” i en sjov kanon version. 
 

Efter sangene var der brød og juice i spisesalen 
og ved alle borde sad der mindst en eftersko-
leelev, som kunne tage imod Forbundsskolens 
børn. Snakken gik på kryds og tværs af aldre 
og rigtig mange af Forbundsskolens elever blev 
trygge nok til, at de til slut takkede ja til en 
rundvisning på efterskolen. 
 
Forbundsskolen vil gerne takke for et fantastisk 
arrangement, og vi håber at kunne gentage suc-
cessen. 
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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 stil-
hed undervejs, men også i samtale to og to. 
Pilgrimsvandring giver mulighed 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.

Samtidig med at du støtter op om de lokale initiativer i Skanderup, og er med til at holde liv 
i landsbyen, får du et lod med i puljen, når vi 15. maj trækker en vinder af en stor kurv fuld 
af lækkerier

VIND EN KURV 
MED LÆKKERIER

støt op om Landsby-foreningen

Støt og bliv medlem med 150,- 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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Vi håber at Lisbeth vil fortsætte sit ar-
bejde og engagement i KFUM, også når 
hun ikke længere befinder sig i Hjarup.

Med et stort tillykke fra 
Ulveleder
Tina Risberg

1212

Ungdomslederprisen 2021 
Ved et stort arrangement på Comwell Hotel i 
Kolding, blev der Igen i år hædret en af vore 
unge ledere med årets ungdomslederpris. 
Lisbeth Svendsen fra Skanderup har i mange år 
allerede, til trods for sin unge alder, været en del 
af den faste lederstab omkring Ulvene i Hjarup 
KFUM.

Vi er meget glade for Lisbeth og synes det er vel 
fortjent og dejligt at andre også kan se det store 
arbejde, hun udfører.

Her kommer bestyrelsens indstilling til udvalget:

Indstilling til Ungdomslederprisen 2021 

KFUM Spejderne i Hjarup vil gerne indstille Lis-
beth Svendsen til Ungdomslederprisen 2021. 

Lisbeth er nu 20 år og har været spejder hele sit 
liv, da begge hendes forældre er aktive spejdere. 
Lisbeth startede selv til spejder i 2006 og hun 
har været med lige siden. I 2014 begyndte hun 
som hjælpeleder hos ulvene, som er gruppens 
arbejde for børn i 2.-3-klasse. Efter et par år på 
efterskole, hvor hun fortsat deltog i gruppens 
weekendarrangementer, blev hun igen ulveleder. 

Lisbeth er stadig en trofast leder og er også en 
del af gruppens roverklan, som er for spejdere 
over 17 år. Klanen er forholdsvis ny og Lisbeth 
har fra starten været med til at tage ansvar for 
klanen, som samler spejdere fra hele Kolding 
Kommune. Når Lisbeth byder ind på en opgave, 
kan man være sikker på, at den bliver klaret. 

Lisbeth melder sig også med største selvfølge-
lighed til at hjælpe ved gruppens årlige julestue 
og forberedelserne hertil. I 2020 var hun en af 
de bærende kræfter, da vi lavede ”Julestue på 
Facebook” pga. Corona-nedlukningen. 

Lisbeth har deltaget i flere store lejre og spej-
derarrangementer og været på flere lederkurser 
i KFUM-spejder-regi. Senest her i efteråret, hvor 
hun var på Ungdomslederkursus med spejdere 
fra hele Danmark. 

Lisbeth møder altid til spejder med godt humør 
og alle nyder hendes selskab. Hun er god til at få 
folk omkring sig til at føle sig godt tilpas, og hun 
har blik for at få alle med. Ulvene er rigtig glade 
for at have hende som leder. 

Lisbeths engagement betyder meget for KFUM-
spejderne i Hjarup og derfor indstiller vi hende 
til Ungdomslederprisen 2021. 

På Hjarup Gruppes vegne 

Lone Nygård Madsen 
Gruppebestyrelsesformand 
KFUM-spejderne i Hjarup
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Ungdomslederprisen 2021 
H J A R U P  K I R K E
1 .  M A J  2 0 2 2  K L .  1 0 . 3 0
• Søs Cecilie Pallesen
• Silje Lærke Krabbe
• Elias Gustav Krabbe
• Adam Steensgaard Lydersen
• Lærke Horsleben Lauridsen
• Frédérikke Elise Krogsgaard Pillet
• Simon König

S E E S T  K I R K E
1 3 .  M A J  2 0 2 2  K L .  1 1
• Clara Refshauge Bøgesvang-Korff

VA M D R U P  K I R K E
1 4 .  M A J  2 0 2 2  K L .  1 1
• Sigrid Bøge Sundahl Andersen

S K A N D E R U P  
VA L G M E N I G H E D S K I R K E
2 6 .  M A J  2 0 2 2  K L .  1 0 . 3 0
• Isak Bendix Peitersen
• Sofie Simonsen Buersteadde

Konfirma-
tionerne  
i foråret 
2022

Har du husket at 

booke 
barnepige?

Årets fest!

ELLERS GØR DET ALLEREDE NU!

EFTERÅRS-
FESTEN 
I SKANDERUP
ER DEN 1. 
OKTOBER
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MIN PASSION

Af Bodil Høeg

Jeg blev for 5 år siden på en ferie i Spanien 
grebet af sporten golf. På mine løbeture kom 
jeg forbi en golfbane, og hver morgen så jeg 
den samme gruppe kvinder spille sammen. De så 
ikke videre unge, sporty eller atletiske ud, men 
de hyggede sig, kunne man se på lang afstand. 
Jeg fik et gok i min golf-fordom om, at golf mest 
var for halvgamle forretningsmænd, der kunne 
putte den ugentlige tur på golfbanen ind under 
’networking’ tæppet!! I stedet blev jeg stående 
og holdt øje med deres spil og deres samvær, og 
så hvor sjovt kvinderne havde det. 

Golf er en sport for alle, uanset alder eller tek-
nisk formåen. Og ja, jeg skriver sport, for som 
golfspiller er du hele tiden i bevægelse (i hvert 
fald hvis du vælger at gå rundt). En runde på 
golfbanen er typisk 10-12 km, terrænet kan være 
udfordrende, og mentalt er man som golfspil-
ler meget ofte på overarbejde. Du får masser af 
frisk luft og golf er god motion.

Pointsystemet er så genialt opbygget, at man 
kan spille og konkurrere med hinanden, uan-
set hvilket niveau man er på. Jeg har deltaget 
i turneringer og klubarrangementer, hvor jeg 
spillede lige op pointmæssigt, som flere meget 
dygtige golfspillere. 

Som golfspiller kan man hele tiden udvikle sig, 
slag kan forbedres og finpudses, teknikker kan 
øves og trænes, og psyken testes. Nogle runder 
på golfbanen går fremragende og det hele kører 
bare, slagene er perfekte, putteren sidder lige i 
skabet. Men der er også (mange!) runder, hvor 
det hele bare er l…, ingenting lykkes, og man 
tænker, hvorfor er jeg lige her! 

Og hvorfor er det så lige, at jeg bliver ved med 
at spille? Jeg jagter hele tiden de gode slag, har 
troen på, at alt bliver godt, nyder vejret og de 
mange timer udendørs og årstiderne. Jeg har 
spillet golf i 35 grader og bagende sol, men også 
i stormvejr og minusgrader. Jeg elsker motionen, 
konkurrencen og samværet med andre golfere. 
Golfen har givet mig så mange gode oplevelser i 
både ind- og udland. Og jeg vil da gerne opfor-
dre alle, der tænker, at ’når jeg bliver gammel, 
skal jeg spille golf’, at starte allerede nu. Hvorfor 
udskyde gode oplevelser ?

Tee, fairway, bogey, albatros, eagle, birdie, green, out of bounce, 
rough, semi rough, handicap, scores, driver, putter, wedge ...
Et helt nyt sprog, en hel ny sport … 

GOLF

Hvis du har en PASSION og du har lyst til 
at fortælle om den - og måske inspirere 
andre – så henvend dig til Budstikkens 
redaktion – vi er mange, der er vanvittig 
nysgerrige ...
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Interesseret i fjernvarme?

N Y  VA R M E K I L D E ?
A

N
N

O
N

C
E
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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



Hej / Goddag Hjarup, 
Gelballe, Skanderup, Ødis!

N Y  VA R M E K I L D E ?

Vi er et lokalt firma, som hedder 
DeMa InTek, det står for Dennis og 
Martin installations teknik. Vi instal-
lerer primært luft/vand og luft/luft 
varmepumper, samt servicerer alle 
typer af varmekilder!

Vi udfører alt, hvad der hører til instal-
lationen!

Vi nedtager den gamle varme installa-
tion, samt bortskaffelser denne.

Vi laver fundament og afløb til jeres 
nye udedel og forbinder den med 
mineraluld isolerede stålrør som bliver 
beskyttet mod sol, vind og vejr +40 år 
fremover!

Vi laver VVS arbejdet med tilslutning 
til eksisterende centralvarme, isolerer 
indvendige nye rør, samt mellem ude 
og indedel. Vandforsyning og varmt-
vandsrør til og fra indedel bliver også 
isoleret. Alt i alt for at højne virknings-
graden mest muligt!

Vi laver el-arbejdet til installationen 
samt giver et godt tilbud på at få 
udskiftet jeres gamle boligtavle, når 
vi er på adressen! Vi tager højde for 
forsikringsselskabernes krav for om 
enkeltstående enheder over en værdi 
på 25.000 skal beskyttes med transient 
beskyttelse og varmepumpens krav om 
AC/DC hpfi beskyttelse som er med i 
prisen!

Her er et par typiske priser for en instal-
lation på vores produkter. Vi skrædder-
syr vores tilbud til den enkelte kunde 
efter jeres behov.

E K S E M P E L  130 kvm bolig 1 
plan, med nyere vinduer og døre 
(15 år), ca 200 mm isolering på 
loft, hulmursisoleret og gulvvar-
me på toilet og køkken (20% af 
boligen) og to strengs central-
varme, 4 personer i husstanden.

Vores ene produkt som har 
den højeste virkningsgrad på 
markedet jf. sparenergi.dk 
(Energistyrelsen i Danmark) fra 
Metrotherm. Her vil en I12 ude-
del og en VVM330 indedel koste 
ca 135.500 kr. 6 års garanti på 
produktet ved årligt service.

Vores andet produkt vil være fra 
Vailant som også er at finde i 
toppen af deres liste. Til boligen 
er en 75/6A udedel og en VIH 
190/6 indedel + 18ltr returbuf-
fer tank der kan være inde i 
indedelen koste ca 121.500 kr. 
Her er 2 års garanti, samt der 
kan tilkøbes 7 års reservedels ga-
ranti for 3.800 kr. ekstra. Kræver 
årligt service.

Begge produkter er af høj kvalitet 
som sikrer høj effektivitet, reservedels 
garanti i +20år efter endt produktion, 
udviklet og produceret i Norden til 
klimaet, meget lang levetid! 

Vi er direkte underleverandører 
til Dansk Varme Service A/S (VE 
installatør=mulighed for tilskud ved 
godkendt ansøgning på sparenergi.
dk) som tilbyder gode finansierings 
muligheder og står som entreprenør 
på kontrakten. Det vil sige at i har en 
stor national garanti for at arbejdet 
bliver udført korrekt og i henhold til 
gældende regler, samt at garantien for 
vores arbejde er overholdt i henhold til 
producentens anvisninger!

Vi ser frem til at høre fra jer.

Mvh Dennis Fagan og Martin Petersen.
Venligst kontakt os på 22206709 eller 
22200629 for yderligere information, 
vejledning og aftaler.
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1. maj Kl.10.30 Konfirmation i Hjarup Kirke 

2. maj Kl. 17.00 løbetur med Hjarup Runners 

9. maj Kl. 17.00 løbetur med Hjarup Runners 

16. maj Kl. 17.00 løbetur med Hjarup Runners 

16. maj  Kl. 17.00 1. hjælpskursus på Skanderup 

Efterskole 

17. maj   Kl. 19.00 Generalforsamling i   

Budstikken på Forbundsskolen 

22. maj  Kl. 13.00 Friluftsgudstjeneste og   

sognedag 

23. maj  Kl. 17.00 løbetur med Hjarup Runners 

26. maj   Konfirmation i Valgmenighedskirken i 

Skanderup 

29. aug. Konfirmation i Skanderup Kirke 

30. maj  Kl. 17.00 løbetur med Hjarup Runners 

 
 
 
 
 
 
 
J U N I  

3.-4. juni Sportsfest/Bydyst 

12. juni  Kl. 17.00 løbetur med Hjarup Runners

13. juni  Kl. 17.00 løbetur med Hjarup Runners

20. juni  Kl. 17.00 løbetur med Hjarup Runners

23. juni  Skt. Hans 

27. juni  Kl. 17.00 løbetur med Hjarup Runners

SANKT HANS 
I SKANDERUP

DEN 23. JUNI
VI TÆNDER OP I GRILLEN KL 18.00

OG SENERE I BÅLET
Pølser, kartoffelsalat, blandet salat, kaffe og kage kan købesPølser, kartoffelsalat, blandet salat, kaffe og kage kan købes

Båltale kl. 20.00

Med venlig hilsen Landsbyforeningen for Skanderup og omegn

Hyggelig



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 

1 . 3 9 1  K V M  ·  H J A R U P  B Y V E J  1 5

3 5 5 . 0 0 0  K R .

F O R  M E R E  I N F O  R I N G  P Å  M O B I L  24 2 5 2 2 6 6

H E L Å R S G R U N D  
I  H J A R U P  T I L  S A L G
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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  



2020

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

Skovhøjgaard Maskinudlejning
Svanemosevej 13, 6580 Vamdrup

Kontakt Daniel Dinesen

Mobil 20306904

www.skovhøjgaardmaskinudlejning.dk

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

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

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



Af Kirsten Rungholm 
 
Vi mødes hver mandag kl. 17.00 til løb, som vi har gjort 
det igennem mange år. Det gør vi året rundt og det er 
altid så hyggeligt at mødes. Løbeturen giver os god an-
ledning til en snak om stort og småt og om, hvad der lige 
rører sig af aktuelle ting. Det er lidt et frirum og mange 
ting kan ”luftes” og drøftes på sådan en løbetur. Nå ja, så 
giver det også god motion. Specielt når det regner, så er 
det lettere at komme ud af døren, når der står nogen og 
venter på en. Vi løber som oftest i to grupper, så distance 
og tempo kan tilpasses behov. 
 
Efter endt løbetur træner vi crossfit og styrke i laden. 
Ava, Andrea og Martin er vores kompetente coaches og 
de guider os igennem udfordrende og sjov træning, som 
er forskellig fra uge til uge. De har altid motiverende 
kommentarer og sørger for et super dejligt og varmt 
træningsmiljø. Træningen kan udføres med kropsvægt, 
lette eller tungere vægte, så alle niveauer kan være med. 
Og har man ondt et sted, så kan træningen tilpasses efter 
det behov. 
Det er et dejligt og uforpligtende fællesskab med plads 
til alvor, hygge og sjov og oveni får vi rørt kroppen, så 
det er win-win-win. 
 
Har man lyst til at være med på løb, crossfit eller måske 
begge dele, så kontakt Kisser på 4058 3726.

 
 

Hjarup Runners og  
Hjarup Fitness klub 
- er et svedigt sted! 

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



HVORFOR BUDSTIKKEN?
I Budstikken bestyrelse drøfter vi af og til, og især når 
der er meget få indlæg til bladet, om Budstikken fortsat 
har sin berettigelse, eller er det et levn og out-dated, nu 
hvor vi har adgang til lokale foreningers hjemmesider og 
facebook. 

MEN, vidste du, at Budstikken har 35 år på bagen?  
Det første Lokalbladet Budstikken udkom 24. juni 1987,  
og foreningen blev stiftet i 1995. I vores vedtægter er  
formålet beskrevet

'Foreningens formål' er gennem information at stimulere 
udviklingen i lokalområdet Skanderup-Hjarup-Gelballe 
samt informere borgerne og andre med tilknytning til  
området om begivenheder, arrangementer og om, hvad 
der i øvrigt rør sig i lokalområdet.

I 35 år har vi fortalt de gode historier til hinanden, ind-
kaldt til møder og festligheder i forbindelse med højtider, 
orienteret om tiltag i vores 3 landsbyer og refereret i ord 
og med fotos fra begivenheder, der vedrører os som lands-
bybeboer. Vi har været det direkte talerør for skolerne og 
foreningerne, og for mennesker med noget på hjertet.

Vi i Budstikkens bestyrelse tror fortsat på bladet beretti-
gelse, og vi vil gøre os umage med at fortsætte arbejdet, 
som startede for 35 år siden.

Vi har brug for jeres opbakning, vis os, at I fortsat gerne vil 
Budstikken. I kan indbetale det årlige kontingent på 120 
kr. på mobilepay 75614, hvor I i kommentarfeltet skriver 
jeres adresse. Se de øvrige betalingsmåder på side 8.

SÅ … DERFOR BUDSTIKKEN

VI VIL SÅ GERNE HØRE FRA DIG
Skriv gerne et par linjer til os på mailen: Budstikken2010@gmail.com hvad du 
bruger Budstikken til, læser du den og hvad kan du ikke undvære. Du kan 
også bare skrive en sms eller ringe til 60744550, Bodils mobil, eller putte et 
’rigtigt’ brev i postkassen på Hjarupgårdsvej 5 i Hjarup.

På forhånd tak 
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•  Landsbyforeningerne 
i Skanderup og Hjarup 
indkalder til  
generalforsamling

• Vinterfest i Hjarup

S T I K K E N

Lokalblad  

for  

Skanderup 

Hjarup

Gelballe
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Book på dat.dk 

Flyv med DAT

Stavanger

Aberdeen
Midtjylland

Aalborg

Billund

Esbjerg

København

Bornholm

Næste 

DEADLINES  

for Budstikken I 2022:

20/6, 24/8, 26/10, 9/12
Så er der gået et år igen 
og Stiudvalget i Hjarup er 
klar med en ny vandretur.

Denne gang går turen til 
Asbølgård naturprojekt, 
der har 12 ha agerjord, 
som er omdannet til over-
drev med 2 vandhuller og 
græssende heste.

Vi mødes ved Hjarup Me-
jeri kl. 1900, derefter kører 
vi til Asbølgård.

For dem der har lyst, vil 
turen slutte hos Hans Kjeld 
på Søslette, hvor vi drikker 
den medbragte kaffe og 
laver noget over bål, som 
Stiudvalget vil stå for.
 
Arrangør:  
Hjarup Stiudvalg

Kontaktperson: 
Carsten Navne  
tlf. 40843898
 

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

Forhandling af løbe- og outdoorudstyr



Påske i Børnehuset

Nyt fra Landsbyforeningen i Hjarup

I Liselottes Børnehus PPO er påsken en rigtig kreativ 
højtid. Drengene og jeg har haft fat i fjer, vat, garn, 
maling og brugt finmotorikken i stor stil. Drengene 
har malet æg, lavet de skønneste billeder og sået 
karse. 
Vi har også været i skoven og samle pinde, som vi 
har brugt til billedrammen, og så plukkede vi de 
første anemoner i skovbunden. De 2 ældste drenge 
går meget op i blomster og deres navne. Når vi går 
tur, peger de på blomsterne, vi ser. Så snakker vi om 
deres farver og øver deres navne. Men nogen af dem 
er altså lidt svære, når man er ved at lære sproget og 
ord. Vintergækker, påskeliljer, krokus, perlehyacinter 
og anemone. Men at kunne genkende dem er også 
vigtigt.

Liselottes Børnehus PPO
Liselotte Dejgaard Poulsen

I år har landsbyforeningen søgt penge fra Lands-
bypuljen til fældning af træer og pleje i den lille 
lund i mejerihaven. Simon Clausen fra Clausens 
Skovservice fik opgaven og har fået lavet et 
godt stykke arbejde, så der igen er etableret en 
sti gennem den lille skov. Endvidere har Simon 
stammet træerne op omkring parkeringspladsen.
På et tidspunkt kalder vi sammen, via et face-
bookopslag, til forårsoprydning omkring le-
geplads og madpakkehuset og haven. Håber 
mange vil bakke op og give en hånd med.
Landsbyforeningen


