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I 1984 skrev Dan Turèll digtet ”Jeg holder af hverdagen” som 
en hyldest til netop hverdagen.

Digtet gik lige ind i mit hjerte. Ordene kom igen, når jeg sad i 
bilen på vej til arbejdet eller var i gang med hverdagens man-
ge pligter. De kom igen, når børnene skulle i dagpleje eller år 
senere, når de skulle til sport i Fynslundhallen. De kom igen, 
når der skulle ryddes op efter aftensmaden eller, når vi efter 
aftensmaden legede i haven.

Digtet ”Jeg holder af hverdagen”, handler om alle pligterne 
og rutinerne som hverdagen (heldigvis) indeholder. 

Nu er vores børn for længst flyttet hjemmefra, men pligterne 
kalder fortsat og når vi ser hvordan sportspladsen, rideskolen 
eller spejderhuset fyldes med glade mennesker den ene dag 
efter den anden, kan jeg ikke lade være med at sætte utrolig 
stor pris på de mange frivillige, der dag efter dag og aften 
efter aften, yder en stor og helhjertet indsats for alle i Fyn-
slundområdet. De holder også af hverdagen.

Men uden en hverdag er der ingen fest. Corona epidemiens 
restriktioner er næsten glemt og vi kan samles til arrange-
menter, som bryllupper, fødselsdage og andre fejringer. Og 
selv om der kun er 800 husstande i Fynslundområdet, er der 
gang i foreningslivet. Lad mig nævne den årlige ringridning i 
Lejrskov, sportsfesten i Fynslund, spejderarbejdet og forskel-
lige musikarrangementer i forsamlingshuset og Fynslundhal-
len. Dertil kommer kirkens tjenester og arrangementer.

For de mange der er flyttet til området de seneste år, skal lyde 
et hjerteligt velkommen. Jeg håber I vil nyde de grønne om-
givelser, holde af hverdagen og sætte pris på de aktiviteter, 
der tilbydes. Der er altid brug for ekstra hænder og hjerner i 
de mange foreninger og en helhjertet indsats bærer lønnen i 
sig selv. Velkommen i fællesskabet.

JEG HOLDER’’
AF HVERDAGEN

Den 9.-10.-11. juni - dvs. anden week-
end i juni, afholdtes sportsfest i Fyn-
slund. Og sikke nogen gode og festlige 
dage. 

Sportsfesten er blevet flyttet, men 
mange kunne trods den nye dato finde 
det store telt på pladsen. Vi startede 
de festlige dage med vores store rekla-
me banko. Stor tak til alle vores spon-
sorer, som havde givet rigtig mange og 
flotte præmier. 

Fredag havde teltet besøg af brugerrå-
det, hvor ca 50 mennesker var samlet 
til nogle hyggelige timer i teltet. Børne-
ne fra børnehaven var blevet inviteret 
til deres egen lille fest, med hoppeborg 
og popcorn. Sidst på eftermiddagen 
startede de lokale dyste i gade og fa-
milie fodbold. 17 hold var tilmeldt og 
børn ned til 3 år var på banen, sammen 
med forældre og bedsteforældre. Dej-
ligt at se se kampånd på tværs af ald-
re, hvor fairplay blevet efterlevet rundt 
omkring på banerne. Sideløbende med 
fodbolden, hoppede kaninerne rundt 
og sprang til børnenes store glæde. 
Spejderne kom i år med deres klatre-
væg, så der kunne der afprøves kræfter 
med højde og teknik. 

De lokale håndboldhelte havde in-
viteret Andst til et lokal opgør. God 
stemning, stor opbakning og mange 
tilskuere flydte hallen fredag aften. Ef-
terfølgende kunne de trætte ben hvile 
sig i teltet med kolde fad øl og hygge 
musik.

Lørdag havde fodboldudvalget arran-

geret mange kampe, hvor vi startede 
med de små spillere på luftbanen 
foran teltet. Kampene blev afviklet på 
hele området. Og sikke en holdånd de 
lokale Fynslund spillere. Inden de an-
dre spændende tilbud til sportsfesten 
skulle afprøves, kunne børn og barnlige 
sjæle få et godt grin med ballon-under-
holdning i teltet. Lørdagen bød ligele-
des på kaninhop og kræmmermarked. 
Jordrup rideklub kom med heste og 
tilbød trækture. Padel turneringer blev 
afviklet, fælles gåtur, MTB cykling. Vol-
ley nød også at vejret tillod at mærke 
sandet mellem tæerne, og fik spillet et 
par gode kampe. I år var det ikke kun 
de to benede der skulle motioneres og 
dyste. Fire grise havde fået deres egen 
væddeløbsbane bagved hallen, til stor 
morskab for publikum. Hele området 
summede af liv, og det hele kunne 
betragtes i 64 meters højde fra en stor 
kran. Der blev kørt mange ture op og 
ned.  Lørdagen sluttede traditionen tro 
med grillet svinekam og fest i teltet.

Der er trukket på mange frivillige både 
før – under og efter sådan nogle dage. 
Det kan være hårdt at afvikle sports-
fest, men vi får opbakning og hjælp 
fra rigtig mange. TUSIND TAK!! Det 
er sjovt at være frivillig, når vi hjælper 
hinanden og gør det for fællesskabet 
skyld.

TAK for en rigtig god sportsfest, vi prø-
ver igen - ANDEN WEEKEND I JUNI 
2023.

GJORDE DET IGEN!
FYNSLUND
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Straks efter nødte Jesus disciplene til at gå om 
bord i båden og tage i forvejen over til den an-
den bred, mens han selv sendte skarerne bort. Da 
han havde sendt skarerne bort, gik han ene op på 
bjerget for at bede. Og da det var blevet aften, var 
han alene dér. Båden var allerede mange stadier 
fra land og kæmpede med bølgerne, for vinden 
var imod. Men i den fjerde nattevagt kom han til 
dem, gående på søen. Da disciplene så ham gå 
på søen, blev de skrækslagne og sagde: »Det er 
et spøgelse,« og de skreg af frygt. Og straks talte 
Jesus til dem og sagde: »Vær frimodige, det er 
mig, frygt ikke!« Men Peter sagde til ham: »Herre, 
er det dig, så befal mig at komme ud til dig på van-
det.« Han sagde: »Kom!« Peter trådte ud af båden 
og gik på vandet hen til Jesus. Men da han så den 
stærke storm, blev han bange, og han begyndte 
at synke og råbte: »Herre, frels mig!« Straks rakte 
Jesus hånden ud, greb fat i ham og sagde: »Du 
lidettroende, hvorfor tvivlede du?« Da de kom op 
i båden, lagde vinden sig. Og mændene i båden 
kastede sig ned for ham og sagde: »Sandelig, du 
er Guds søn.«

I dag er en festdag! Se bare på den fine flagallé 
gennem Jordrup. Gennem de seneste 9 måneder 
har vi delt mange timer til konfirmationsforbere-
delse. Vi har hørt bibelfortællinger og sunget sal-
mer. Vi har talt om de kristne højtider, og om etik 
og værdier. I har læst, lyttet, spurgt og tegnet. I 
har været til gudstjenester. Så nu er I dus med 
kirken og ved lidt om, hvad det vil sige at være 
kristen. Konfirmandundervisning er en vigtig del 
af det at være præst, og jeg må indrømme, at det 
har sin charme. Det er lærerigt at mærke den kon-
tante afregning, når der er noget i undervisningen, 
der ikke fungerer. Så en stor tak for det.

Jeg har lige læst om stormen på søen. Der er no-
get bekendt ved disciplen Peter. Jeg kan i hvert 
fald identificere mig med ham. Nogle dage kan 
vi være fulde af tro. Andre gange kommer vi i 
tvivl. Tro og tvivl hænger sammen. Fuldstændig 
ligesom hos Peter. Troen holdt en stund, men så 
heller ikke længere. Herefter var der kun én, der 
holdt fast, og det var Jesus Kristus. 

Mørket og stormen er baggrund for beretningen. 
På det tidspunkt, hvor historien foregår, nøder 
Jesus disciplene til at sejle ud på søen i en fart. 
Det gør de så – og sejler lige ind i stormen. Jesus 
giver sig til kende, og Peter beder om, at Jesus 
befaler ham at gå ud på vandet. Det fysisk umu-
lige i at gå på vandet er ikke Peters problem. Han 
er jo faktisk også begyndt på det. Men stormen og 
bølgerne får Peter til at tvivle, og tvivlen får ham 
til at synke i. 

Tvivl på Gud eller tvivl på kristendommens sand-
hed, kan skyldes intellektuelle indvendinger. 
Nogle mener, at naturvidenskaben gør det svært 
for moderne mennesker at tro på Gud. Det er en 
opfattelse, som naturvidenskabsfolk ikke altid for-
står. I livets virkelighed har en svigtende tro ofte 
andre årsager, nemlig tvivlen, frygten og sorgen. 
Mismod over det, der ikke lykkedes. Sorgen over 
de muligheder, der ikke blev til noget. Giver det 
overhovedet mening at tro på Gud? Når der nu 
både findes krig, sygdomme, sult og naturkata-
strofer og terrorisme? Har Gud ordentligt styr på 
verden, når sådan nogle ting sker? Er han der, i 
det hele taget? Sådan har mennesker til alle tider 
spurgt.

At sidde i en båd i storm, midt om natten, kan gøre 
én rædselsslagen. Angsten kan give fantasien frit 

spil. Fantasien skaber spøgelser, der kan suge bå-
den ned i dybet. Disciplene skreg af frygt og øn-
skede sig i sikkerhed på land. Og de er ilde stedt. 
Netop, som de kunne have ønsket sig en rolig nat, 
sender Jesus dem ud i et stormvejr. Han driver di-
sciplene til at sejle ud på dybt vand, hvor de ikke 
kan bunde, selv om det blæser en halv pelikan. 
Det er ikke et krav til os, at vi skal kunne gå på 
vandet, selv om det af og til kan føles sådan. Det 
er i hvert fald ikke et krav fra Gud. Tro er ikke at gå 
på vandet, ved egen kraft og styrke. Ikke engang 
for disciplen Peter. Nej, tro er at turde lade sig 
bære. Og Jesus har givet os dåben som en hjælp 
til at holde snuden oven vande. Vi har lov til at 
tro på, at dåben bærer os igennem. I dåben har vi 
fået Guds velsignelse, et løfte om hans følgeskab. 
Både når vi kan befinde os i livets storme, og når 
vandet er blikstille og solen skinner fra en skyfri 
himmel.

Jeg lagt en lille gave i jeres telegrampose ude i 
våbenhuset. Og det er selvfølgelig - en badering! 
Den kan I bruge, når I kommer i nærheden af van-
det til sommer. Hvis I kommer på en badetur, og 
får nok af at ligge på stranden med en is eller en 
kold sodavand, så kan en badering bære én på 
vandet. Baderingen er et billede på troen på Gud, 
der kan bære alle os, der har brug for hjælp til at 
blive holdt oppe.

Se på den gamle døbefont her i kirken, som nogle 
af jer måske er blevet døbt ved. Her, eller ved en 
døbefont i en anden kirke, gav den, der bar jer til 
dåben, et ja, som klinger sammen med det store 
ja, Gud gav jer i dåben. Og i dag bekræfter I så, 
ved jeres konfirmation, at I vil lade Guds kærlig-
hed bære. At I vil tage imod, når Gud siger: Her er 
min velsignelse. 

Konfirmation 2022 prædiken: Matthæus 14,22-33

Disciplen Peter vovede at stole på Jesu ord. Peter 
vovede sig ud, hvor han ikke kunne bunde, i tillid 
til Jesus Kristus. Det var først, da han fokuserede 
på stormen, han kom i problemer og sank i. Bade-
ringen i posen er en påmindelse til jer konfirman-
der om, at det ikke handler om, hvor meget tro, I 
selv kan præstere og vise frem, men om, at Jesus 
Kristus, Guds søn, bærer jer oppe, når I rækker 
hånden frem. 

At være i konfirmationsalderen kan godt være 
som en sejltur i storm og bølgegang. Alle verdens 
muligheder ligger for mine fødder, eller gør de nu 
det? Er jeg Guds gave til menneskeheden, eller 
er jeg overhovedet god nok? De fleste finder vel, 
efterhånden, med tiden, sig selv et sted imellem 
selvovervurdering og selvnedrakning. Man får 
med tiden et realistisk selvbillede. Og sådan et 
billede er godt at have. Det er godt at vide, hvad 
man kan – og hvad man ikke kan. Hvilke mulighe-
der, man kan have, hvis man gider. Og at det er 
godt nok sådan! Men inden man når dertil, kan 
man netop svinge voldsomt mellem storhedsvan-

vid og mindreværdsfølelse. Fra bølgetop til bølge-
dal. Mellem tro på sig selv, og tvivl. 

Men Peter bliver med historien om stormen på 
søen også et billede på dette grund-menneskeli-
ge: at række ud, når man har brug for hjælp. For 
da han ligger dernede i bølgerne, kan han ikke 
andet end at række ud og bede om hjælp. Og på 
den måde bliver han også et billede på troen, som 
den ofte kan vise sig: Når der ikke rigtigt viser sig 
andet. Det er vist en udbredt kritik af troen og den 
troende: At tro kun er sådan noget, der dukker op, 
når man er ude at svømme og ikke kan bunde.  

Men nu kan man jo godt tro på Gud, uden at være 
i havsnød. Tro kan også komme af glæde og tak-
nemmelighed. Og Gud ske lov for det! Men tro 
kommer også ofte, når vi ikke har andet at gøre. 
Men det er vel også i orden? At når livet ikke går, 
som vi havde drømt og håbet, at så dukker troen 
op. Troen som udtryk for afmagt – tro, fordi man 
ikke kan andet. Det er vel såre menneskeligt! 

I konfirmander er på vej ud i jeres liv. Det er nu, 
jeres livsfortælling for alvor tager fart. I skal ud 
at møde en masse af det, som gør livet interes-
sant. I skal ud at deltage med al jeres begejstring i 
venskaber, forelskelser, uddannelse og fest. I skal 
formes og forme jeres omgivelser. I skal vinke 
farvel til jeres forældre og komme tilbage igen. I 
kommer til at møde tvivl, hjertesorger og svigt og 
alle de andre små og store bølger, der er med til at 
skabe jeres livshistorie. Og Gud er med jer hvert 
et øjeblik. Hvis I trænger til at høre dét sagt højt, 
så gå hen i jeres nærmeste kirke, hvor end I er. Og 
I kan læne jer op ad det, som I har hørt fra Biblen 
og i salmerne. For menneskenes historie ligner sig 
selv gennem år og tid. De samme sorger og de 
samme glæder går gennem vores sind. 

Og så vil jeg ønske jer en glædelig konfirmations-
dag. Amen.

P.S.: Søsportens Sikkerhedsråd siger, at man skal 
huske, at en badering ikke er en redningsvest.

VANDRINGEN PÅ SØEN

Konfirmander Bededag den 13. maj i Lejrskov Kirke

Frederik Boysen Kipp, August Valentin Larsen, Chili 
Lundsten Olsen, Magnus Greibe Fredensborg, Rasmus 
Benjamin Jørgensen

Konfirmander søndag den 15. maj i Jordrup Kirke

Oliver Beck Sørensen, Mille Seidelin Hjorth, Amalia 
Dall Schmidt, Cecilie Lass Eriksen, Sara Wagner, 
Jonas Dall Schmidt , Peter Boysen Andersen
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ARRANGEMENTER

Kom og vær med til at fejre høstgudstjeneste den 11. september kl. 10:30 i Lejrskov Kirke og den 
18. kl. 10:30 i Jordrup Kirke. I Jordrup Kirke medvirker børnekorene ved gudstjenesten. Efter begge 
gudstjenester byder menighedsrådet på æblekage og kaffe. 

Tirsdag den 20. september kl. 19 viser vi en god film i konfirmandstuen. Følg med på hjemmesiden 
lejrskov-jordrupkirker.dk eller på vores Facebookside. Efter filmen er der lejlighed til at snakke om 
det, vi har set.

Kom og vær med til gudstjeneste i den smukke 
præstegårdshave, under egens løv. Søndag, den 
28. august kl. 10:30 er der friluftsgudstjeneste i 
haven, Lejrskov Kirkevej 8, skråt overfor Lejrskov 
Kirke. Fuglesangen og duften af græs bliver en 
del af gudstjenesten, og der er direkte adgang til 
åben himmel. Afhængigt af vejret vil det måske 
være en god ide at tage et tæppe med. Vi spiser 
mad fra grillen, kartoffelsalat og grøn salat efter 
gudstjenesten. Voksne 50 kr., børn gratis. Vi håber 
på godt vejr, men hvis vejret er dårligt, flytter vi 
gudstjenesten ind i kirken, og vi spiser i konfir-
mandstuen. Velkommen i det grønne!

FILMAFTEN

JOHANNES
LANGKILDE

TIRSDAG DEN 20. SEPTEMBER KL. 19:00

TIRSDAG DEN 25. OKTOBER KL. 19:00

DEN 11. SEPTEMBER KL. 10.30

HØSTGUDS- FRILUFTS-
SØNDAG, DEN 28. AUGUST KL. 10.30

GUDSTJENESTE 

KONTAKT

DÅB:

Jordrup Kirke
Mille Marie Damgaard Hvid 14. april
Emma Aagaard Tarillon Petersen 24. april  
Frida Oline Hjorth Pahuus 24. april
Valdemar Worm El-Shakarji 8. maj 

BEGRAVEDE ELLER BISATTE:

Lejrskov Kirke  
Olga Herold Voss 11. marts 

Jordrup Kirke   
Egon Hansen 15. marts
Svend Erik Andersen 22. april

KIRKELIGE 
HANDLINGER 
SIDEN SIDST:

Sognepræst: Niels Risbjerg Lai
tlf. 2129 8002. Mail: nrl@km.dk 

Mandag er præstens fridag, men der er 
åbent for akutte henvendelser. Hjemmebesøg 
af præsten eller samtale i præstegården kan 
sagtens aftales. Præsten har tavshedspligt.  

Graver: Ejner Bæk Petersen, 
Tlf. 7555 6317 / 2127 7022
Mail: graver@lejrskov-jordrupkirker.dk

Menighedsrådsformand: Lene Brandenborg 
Tlf. 4036 9099.  
Mail: udsigten26@gmail.com

Kirkebil: Menighedsrådet refunderer ud-
gifter til taxa til gudstjenester og kirkelige 
handlinger for ældre og gangbesværede. 

LÆS MERE
www.lejrskov-jordrupkirker.dk 
og på kirkens Facebookside

TEKST
Niels Risbjerg Lai

Spirekoret og børnekoret har taget fat på en ny 
sæson tirsdag den 23. august. Der er heldigvis 
mange aktive sangere, men der er også plads 
til flere børn, der kunne tænke sig at synge. Ko-
rene mødes tirsdag eftermiddag i musiklokalet 
på Fynslundskolen. Den 23. og den 30. august 
er åbne prøver, hvor man bare kan komme og 

prøve at være med, uden at være tilmeldt. Spi-
rekoret øver 13:30 – 14:30 og Børnekoret kl. 
14:30 – 15:30. 

Korleder og organist Nikoline Dittmer Laursen, 
mail organist@lejrskov-jordrupkirker.dk

Minikonfirmandundervisningen begynder ons-
dag den 14. september i konfirmandstuen. Mi-
nikonfirmand er et undervisningsforløb for alle 
børn, der går i 3. klasse og bor i Lejrskov – Jor-
drup området. Nærmere information følger, in-
den vi begynder. Formålet med undervisningen 
er at gøre børnene fortrolige med kirken og den 

kristne børnelærdom. Undervisere er sogne-
præst Niels og organist Nikoline. Undervisnin-
gen finder sted om onsdagen i Lejrskov Kirke 
og konfirmandstue. Børnene køres i bus fra og 
til skolen, og det betales af kirken. Afslutnin-
gen er 1. søndag i Advent, hvor minikonfirman-
derne opfører krybbespil til gudstjenesten.

Min fætter er høvding i Samoa. Sådan hedder det foredrag, Johannes Langkilde 
holder i Lejrskov Kirke tirsdag den 25. oktober kl. 19. Billetter koster 100 kr. Sæt 
allerede nu kryds i kalenderen. Nærmere oplysninger følger senere.

TJENESTER
DEN 18. SEPTEMBER KL. 10.30 MINI-

KONFIRMANDER

SPIRE- OG

BØRNEKOR
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ALT TØMRER OG SNEDKERARBEJDE
NYBYGNING, OMBYGNING, TOTALENTREPRISE

Stubdrupvej 135, 6000 Kolding
Mail: info@piihlogsoen.dk

www.piihlogsoen.dk 

Alt 
tømrer og snedkerarbejde 

Nybygning, ombygning, totalentreprise

Tlf. 7555 9073 · 2148 0345 
www.piihlogsoen.dkHøjtoften 13, Højrup · 6640 Lunderskov · Tlf: 7555 90 73 · Mail: info@piihlogsoen.dk

PIIHL & SØN APS

TLF. 75559073 · 21480345
www.piihlogsoen.dk

Alt tømrer- &
snedkerarbejde
Nybygning, Ombygning,
TotalentrepriseHøjtoften 13, Højrup · 6640 Lunderskov · Tlf: 7555 90 73 · Mail: info@piihlogsoen.dk

PIIHL & SØN APS

TLF. 75559073 · 21480345
www.piihlogsoen.dk

Alt tømrer- &
snedkerarbejde
Nybygning, Ombygning,
Totalentreprise

Højtoften 13, Højrup 6640 Lunderskov  
Mail: info@piihlogsoen.dk

cvr 30560345

TØMRERFORRETNING
PIIHL & SØN
21 48 03 45 – 40 10 17 42

                                                
                                                                    Har du et veterankøretøj eller kræmmereffekter?  
                    En bil, motorcykel, knallert, traktor m.v. som du gerne 

              vil udstille eller kræmmereffekter, du vil sælge.     
                                                              Se nærmere på vores hjemmeside eller ring til os. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

   

         BILLETPRIS 
Entré 50,- kr. 

Børn under 12 år gratis 

2022 
30. august

13. september

27. september

11. oktober

25. oktober

08. november

22. november

06. december

20. december

2023
03. januar

17. januar

31. januar

07. februar 

21. februar

07. marts

21. marts

04. april

18. april

02. maj

Så er tiden inde til at spille præmiewhist igen. 
Der spilles i Fynslundhallen på følgende tirsdage kl. 19:00

Entré kr. 50 / Kaffe kr. 20,-
Vi mangler nye spillere så mød endelig op,

vi er amatører og alle kan være med. 
FB støtteforening

PRÆMIEWHIST
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FYNSLUNDSKOLEN

SKOLE-
FEST
Det er efterhånden et par år siden vi har haft 
skolefest og derfor var det en glædens dag, 
da vi endelig kunne byde velkommen til sko-
lekomedie og skolefest på en flot pyntet skole 
en onsdag i maj måned.

Skuespillet ”Hvor bliver Rødhætte af” flot op-
ført af 6.d foregik på biblioteket, som til den 
lejlighed var ryddet for bøger.  

Gangene og alle klasselokaler var pyntet op 
med flag som eleverne havde lavet af rekla-
mer. Folk spiste deres medbragte mad i klas-
serne og derefter var der tid til endnu mere 
hyggelig komsammen på tværs af klasserne. 
Der var stoledans, ballondans, lakridssnøre-
spisning, man kunne skyde på mål og få målt 
hvor hårdt skuddet var. Der var også en op-
pustelig fodboldbane sat op udenfor. Der blev 
solgt popcorn og slush ice i stride strømme 
og 5.d havde bagt 300 chokolade muffins. Der 
var også godt gang i bogsalget.

Vi glæder os til næste års skolekomedie og 
fest.

FYNSLUNDSKOLEN

I børnehaven var vi heldige at have nogle søde 
forældre, der donerede en af deres slagtekani-
ner til os. Vi fik kaninen, hvor den var slagtet 
og med alle indvolde ved siden af, samtidig 
fik vi også kaninskindet som vi senere selv har 
garvet. 

Vi kiggede på indvoldene, hvor vi kunne se 
hjertet, lungerne, mavesækken, leveren og 
nyrerne. Vi fandt et puslespil, hvor man kan 
se organerne på vores egen krop, som vi sam-
menlignede med. Vi åbnede kaninens mave-
sæk, så vi kunne se hvad de spiser og inden 
i mavesækken fandt vi græs. Børnene syntes 
det var rigtig spændende og lærte meget om 
anatomien, både kaninens og os selv. 
Vi lavede kaninfrikadeller, som smagte rigtig 
godt, også spyd med grøntsager på, som bør-
nene var helt vilde med og børnene syntes 
faktisk, at det var lidt sjovt at spise kanin, 
også selvom nogle havde dem som kæledyr 
derhjemme.

Få dage senere startede vi processen med at 
garve kaninskindet, det betyder at vi behandler 
skindet til en form for læder, så den kan bruges 
som pude eller et blødt underlag. 

Vi gjorde vand tilsat salt og alun klar, som skin-
det skulle ligge i, i 14 dage. Efter 14 dage hav-
de vi det lækreste bløde skind, som vi nu kunne 
bruge, som vi havde lyst. 

Endnu engang var det en stor succes med ar-
bejdet omkring anatomien og hvor vores mad-
varer kommer fra. Børnene viser stor interesse 
i det og det er fedt at se den store interesse 
for det.     

KANINFRIKADELLER
I BØRNEHAVEN
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FYNSLUNDSKOLEN FYNSLUNDSKOLEN

Fredag d.1 april blev vores vuggestue 1 år og vi 
er overvældet over den start vi har fået. Vi er 
kommet helt fantastisk i gang, og har fået vores 
hverdag til at køre lige som vi havde ønsket det. Vi 
havde på ingen måde forestillet os, at vi inden for 
de første måneder ville have et fuld hus i vugge-
stuen. Fødselsdagen blev fejret med en hyggelig 
omgang forældrekaffe, hvor der var boller og kage 
til både børn og forældre. Det var en rigtig hygge-
lig dag og vi vil gerne takke for opbakningen til 
arrangementet. 

UDTALELSER FRA NOGLE FORÆLDRE:

”Vi har været heldige, da vores barn var det al-
lerførste i vuggestuen og hun var der selv i en hel 
måned. Derfor var hele indkøringen selvfølgelig 
præget af ro. Nu er vores andet barn startet i vug-
gestuen og indkøringen med ham har også været 
præget af ro, så det er rigtig dejligt”.

”Coronaperioden var lidt hård, da det var svært 
at aflevere og hente udenfor, men det gik nu fint 
alligevel. Der er altid god sparring med personalet 
og de har altid tid til at lytte. De er gode til at tage 
børnene med på ture ud af huset og gode til at 
lave krea og børnene er vilde med udsmykningen 
af vuggestuen”.
”Det har været en positiv oplevelse at starte i 
vuggestuen. Vi har heldigvis haft mulighed for en 
lang indkøring, og det har fungeret rigtig godt i 
samarbejde med personalet. Det er et godt med-
arbejderteam”.

Det er et rigtig godt sted, hvor det er dejligt, at det 
er lidt småt. Det føles som at komme hjem og det 
er en rigtig dejlig følelse. Det er præget af tryghed 
og nærvær, så man kan aflevere sit barn med ro i 
maven. Et fantastisk sted”.  

UDTALELSE AF PÆDAGOGMEDHJÆLPER 
HEIDI MEHLGAARD SØRENSEN:
Jeg synes det har været rigtig spændende at 
være med til at starte det her projekt op og været 
med til planlægningen af det hele. Det er især 
dejligt det her med, at der ikke er noget som vi 
plejer, men at vi starter op med noget helt nyt og 
kan være med til at sætte vores præg på det. 

Jeg er rigtig stolt af alt det vi gør hernede, vi prø-
ver at gøre det nært og småt og et trygt sted for 
børnene at være. Vi prioriterer børnenes medbe-
stemmelse fx hvis der er to hold der tager afsted 
på tur til brugsen og i skoven, og man allerede har 
delt dem op, men barnet hellere vil med i brugsen, 
så får de lov til at komme med på brugs turen. El-
ler hvis alle er sultne en halv time før madpakker, 
så spiser vi bare en halv time før. Jeg plejer at 
sige, at vi har verdens bedste børn, forældre og 
kollegaer.   

UDTALELSE AF LEDER  
MARIANNE LORENTZEN 

Pladserne er nærmest blevet revet væk i et langt 
hurtigere tempo end kommunen havde forstillet 
sig, og vi har derfor skullet skalere op, til fuld 
belægning på ganske kort tid. Jeg har været fa-
scineret af, hvorledes medarbejderne har taget 
denne opgave til sig, de har løbet stærkt, men 
samtidig har det været et vigtig fokuspunkt for 
dem hele tiden at have omsorgen og pædagogik-
ken i højsædet. Vi har fået skabt en lille perle i vo-
res dejlige lokalområde. Et sted, hvor det enkelte 
barn virkelig er i fokus. 

VUGGESTUENS TUREN TIL 
VINGSSTED I 5.D1 ÅRS FØDSELSDAG

Vi var på lejrtur til den lille jernalder by i Vingsted. 
Vi ankom kl 8.30 og tog derfra kl 15.00 næste dag. 
Vi sov i en hytte kaldt Steppinggården. Der var tre 
voksne, der arbejdede der, det var Katla, Pinto og 
Vigdis. Vi skulle alle have jernaldertøj på. Pigerne 
havde en kjole med bælte og sjal. Drengene hav-
de en bluse med et bælte på.

Der var flere værksteder i den lille by. Der var en 
smed, pottemageren og madværksted. Der var 
flere, men dem kom vi ikke til at prøve. Vi var delt 
op i 2 grupper. Den ene startede med at lave mad 
og den anden var i smedjen. Den anden dag var 
den ene gruppe hos pottemageren og den anden 
gruppe lavede mad.

I smedjen lavede vi knive og hos pottemageren 
lavede vi kopper og skåle. Vi lavede også offer 
medaljer. Om aftenen var vi nede og ofre ved of-
fermosen. 

Til aftensmad spiste vi salat, fladbrød, ost, smør, 
fisk og mørbrad. Til middagsmad lavede vi grød 
med grønsager, urter, smør og fladbrød.

Så blev det forår og sommer, hvilket resul-
terer i, at der snart skal starte en ny flok 
børnehavebørn i 0. klasse. Perioden fra 1/4 - 
31/6 bliver kaldt for glidende overgang, som 
betyder at barnet starter i SFO`en på skolen, 
i et særligt tilrettelagt forløb. Her får barnet 
mulighed for at lære skolen at kende inden 
skolestarten efter sommerferien.

Vi har igen i år haft den skønneste årgang, 
det har virkelig været en fornøjelse at have 
denne gruppe for sig selv og lære dem at 
kende.

Vi har haft vores eget skema, hvor vi har haft 
fag ligesom i skolen. Vi har i år arbejdet med 
et nyt materiale som hedder Godtfreds Dyre-
handel. Det handler om tal og former og hver 
mandag er der flyttet nye dyr ind og til hvert 
dyr har der været en historie med. I stedet 
for at kalde det for matematik, så hedder det 
Godtfreds Dyrehandel på skemaet. 

Vi har lavet rigtig mange sjove ting, vi har 
været i hallen og øve os på at klæde om og 
gå i bad, været på cykelture, været på af-
slutningstur og ikke mindst, så er det bare 
specielt at komme over til de store børn i 
SFO´en. 

Glidende overgangs tiden er bare en helt 
speciel tid og børnene udvikler sig vildt me-
get på den korte tid, vi er herovre. 

Vi sender 12 skoleparate børn videre som er 
klar til at tage hul på et nyt kapitel i deres 
liv. Skolelivet.

GLIDENDE
OVERGANG 
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Chr. Jensensvej 1 - 6064 Jordrup  
Tlf.: 42442040 - www.alleføddersven.dk

Mandag, onsdag, fredag: 9-16
Tirsdag, torsdag:16-20
weekend: efter aftale

din lokale fodpleJer

185/65-15 88T 
EcoContact 6 

195/65-15 91H 
EcoContact 6 

205/55-15 91V 
EcoContact 6 

205/60-16 92H 
EcoContact 6 

2.695 kr. 2.695 kr. 3.195 kr. 3.995 kr.

Bøge`s Bilservice ApS
Kongsbjerg 27
6640 Lunderskov

Alle priser er inkl moms, montering og afbalancering
Der tages forbehold for trykfejl

Tlf. 75586606
www.boges-bilservice.dk

Mail: varksted@boges-bilservice.dk
Hovedgaden 4 | 6064 Jordrup 

Tlf. 60 21 22 30 | Online booking på salonhauge.dk

v/ Anna-Marie Kragelund

T: 2512 7424  •  regnskabogco@hotmail.com  •  regnskabogco.dk

HAR DU BRUG FOR
EN EKSTRA ARM?

R E G N S K A B  |  B O G F Ø R I N G  |  A F S T E M N I N G E R  |  L Ø N K Ø R S E L

A D  H O C  O P G AV E R  |  KREDITORSTYRING |  DEBITORSTYRING

PENSION |  FORSIKRING |  MOMSAFSTEMNING

T: 2512 7424  .  amk@regnskabogco.dk  .  regskabogco.dk
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FYNSLUND BOLDKLUB

I vinterens løb har Fynslund Boldklubs fodboldafdeling haft fin tilslutning til 
indendørs ”Futsal”. For at holde dampen oppe også udendørs, blev der ar-
rangeret en fodboldweekend i starten af april. Det foregik i de allerbedste 
omgivelser – nemlig i Fynslundhallen, på boldklubbens fine græsbaner og 
den praktiske multibane, som er fantastisk for både små og store spillere.

Omkring 70 spillere fra U5 til U14 deltog i fodboldlejren, som startede fredag 
aften i hallen for de ældste børn med leg og boldspil – lidt søvn blev det vist 
også til. Lørdag morgen kom U5 og fik morgenmad med de andre og så var det 

ellers med at få snøret fodboldstøvlerne og komme udenfor med trænerne, 
som havde planlagt øvelser og masser af fodboldleg. 

Forårsvejret var perfekt til boldøvelser, teknisk og taktisk træning for især 
U14 som skal spille 11 mands. Efter frokost blev der sluttet af med trænings-
kampe. Det blev en rigtig god begyndelse på forårssæsonen for spillerne. 
Trænere og ledere arbejder videre med at få flere børn ud at spille bold. Og 
ikke mindst skabe sammenhold, så fællesskabet også fremover vil være et 
kendetegn i Fynslund Boldklub! 

F lo t  t i l s l u tn ing  t i l  FB

BØRNEFODBOLD

SØRGER FOR MASSER AF BEVÆGELSE HELE ÅRET

Glæd dig til det nye program i FB folderen 2022-2023

uanset om du er 80 eller 5

BOLDKLUB
FYNSLUND

FYNSLUND
 FOR FREMTIDEN
1 9 7 0 - 2 0 2 0

FYNSLUND  FOR FREMTIDENEFTERÅR & V INTER 2021-2022

FB’S Oldboys

Markant

SportsfestFYNSLUND
 FOR FREMTIDEN

Efterår & vinter  2019-2020

LANDER I DIN POSTKASSE TIL AUGUST 
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ANNONCE FRA FORRIGE BLAD OM SPEJDER

Spejderhytten ligger skønt i skoven på vej mod 
Vester Nebel. Der kan dækkes op til 30 pers. og 
der er soveplads til 20 pers. Køkkenet råder over 
opvaskermaskine, ovn, mickroovn, og 2 køleskabe 
+ 1 skabsfryser.

Udendørs er der bålplads m/grill, overdækket ter-
rasse og en stor grill. Flere bord/bænkesæt samt na-
turgrund med græs og sø og skov med sværvebane.
 
Alt leje sker Gennem Forningen “Granly” Og hen-
vendelse sker til Tommy Poulsen

Nyvang 28   |   6640 Lunderskov   |   www.123hjemmeside.dk/Jordrup   |  Tommy Poulsen: 40 53 10 13 / jill-tommy@email.dk

 BOOK 
HYTTEN GRANLY  
TIL DIT NÆSTE ARRANGEMENT

Nyvang 28 . 6040 Lunderskov . www.123hjemmeside.dk/jordrup . Udlejning: Henrik Lund: 26749846 . granly.udlejning@gmail.com
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FYNSLUND BOLDKLUB

Den længe ventede sportsfest i Fynslund blev 
som omtalt andetsteds i magasinet til 3 aktive, 
sjove og hyggelige dage. Folk i alle aldre fra både 
nær og fjern fandt atter sammen om de mange 
aktiviteter som FB´s ihærdige festudvalg havde 
fået stablet på benene sammen med en stor flok 
frivillige hjælpere. 

Der blev traditionen tro afsluttet med spisning i 
teltet lørdag aften. Fynslund Boldklub fik på fest-
ligste vis kåret årets talent og året leder(e). Årets 
talent som er en ung og særdeles vellidt hånd-
boldspiller blev præsenteret af Betina Glibstrup 
på vegne af håndboldudvalget:

”Vi vil gerne præsentere een af vores unge talen-
ter, der i denne sæson har haft debut på senior-

holdet. Udover det store talent personen er i be-
siddelse af, møder spilleren op til alle træninger 
og kampe med stor motivation og dedikation. Per-
sonen har, trods sin unge alder, haft en afgørende 
rolle på holdet. Vores talent har været en mur i 
målet og er ingen ringere end seniorherreholdets 
målmand, Philip Aaberg ”.

Efterfølgende var det en overrasket Betina selv, 
der helt fortjent kom i centrum. For håndboldaf-
delingen kunne også præsentere en årets leder. 
Peter Højhus fra udvalget sagde følgende: ”Vi vil 
også gerne anerkende en lokal og kendt ildsjæl 
i Jordrup og omegn med titlen som årets leder. 
Denne person har haft sin gang i klubben i mere 
end 20 år. Det har både været som spiller, træ-
ner og medlem i udvalget. Vi ønsker at anerkende 

denne ildsjæl for al hendes dedikation og arbejde 
i håndboldafdelingen. Tak for dig og tak for dit sto-
re arbejde i klubben”. 

Endnu en årets leder blev hyldet, da Tommy Lau-
ritzen fra fodboldudvalget kunne hylde Tue Collatz 
der er én af klubbens mange engagerede trænere: 
”Årets leder er en person med mange års frivillig-
hed og forskellige roller. Personen kan beskrives 
som værende resultatorienteret, målrettet, dedi-
keret og motiverende. Årets leder går forrest og 
er ikke bange for både at bekende mening eller 
tage initiativ til nye tiltag for at fremme sporten, 
sammenholdet eller klubben i sin helhed. Et sandt 
klubmenneske med hjertet på rette sted”.

FYNSLUND
H Æ D R E R  Å R E T S  L E D E R E  O G  TA L E N T
SPORTSFEST

Årets leder
Årets leder

Årets talent
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FYNSLUND 
K A L E N D E R  2 0 2 2

JULI
3. 09:00-10:00 Gudstjeneste Lejrskov Kirke

10. 10:30-11.30 
Gudstjeneste fælles 
med Bramdrup Kirke

Bramdrup Kirke

17. 10:30-11:30
Gudstjeneste fælles 
med Bramdrup Kirke

Bramdrup Kirke

24. 10:30-11:30 Gudstjeneste Jordrup Kirke

31. 10:30-11:30 Gudstjeneste Lejrskov Kirke

AUGUST
7. 09:00-10.00 Gudstjeneste Jordrup Kirke

8. 08:00-14.00 Skolestart
Fynslund Skole og 
Børnehus

10. 13:00-17:00
Besøge Bindeballe 
Købmandsgård

Toftegården,  
Aktivitetscentret

14. 10:30-11:30 Gudstjeneste Lejrskov Kirke

16. 19:00-21:00
Møde i lokalrådet.

Åbent for alle
Fynslundhallen

19. 17:00 Biltræf i Lejrskov +20
Ringriderpladsen i 
Lejrskov

21. 10:30-11:30 Gudstjeneste Jordrup Kirke

22. 19:00-21:30
Bestyrelsesmøde 
Fynslundhallen

Fynslundhallen

24. 19:15-21:15 FB: Bestyrelsesmøde Fynslundhallen

28. 10:30-11:30 Friluftsgudstjeneste Lejrskov Præstegård

30. 14:15-15:00 Gudstjeneste
Toftegården,  
Aktivitetscentret

30. 19:00-20:15 Bestyrelsesmøde
Fynslund Skole og 
Børnehus

SEPTEMBER

1. 
Konfirmationsfor-
beredelsen begynder

Konfirmandstuen Lejrskov

3. 18:30
Wild Rose Country 
Band

Jordrup Forsamlingshus

4. 10:30-11:30 Gudstjeneste Jordrup Kirke

7.
Sejltur på Haderslev 
Fjord 

Toftegården,  
Aktivitetscentret

10. 07:30-15:30 Fynslund Golf Vejen Golfklub

11. 10:30-11:30
Høstgudstjeneste

Lejrskov Kirke

14. Efter skole
Minikonfirmand 
begynder

18. 10:30-11:30
Høstgudstjeneste, 
børnekorene 
medvirker

Jordrup Kirke

20. 19:00 Filmaften Konfirmandstuen Lejrskov

24. Elevridestævne
udendørs om vejret tillader det Rideskolen JORK

25. 10:30-11:30 Gudstjeneste Lejrskov Kirke

27. 14:15-15:00 Gudstjeneste
Toftegården
Aktivitetscentret

27. 18:45-21:00
Livestream foredrag:
Jorden og livet - 3.8 mio års 
spejling

Fynslundhallen

29. 19:00 Høstbanko Jordrup Forsamlingshus

OKTOBER

4. 18:45-21:00
Livestream foredrag:
Kvantefysikken - atomernes 
vilde verden

Fynslundhallen

6. 19:15-21:00 FB: Bestyrelsesmøde Fynslundhallen

9. 09:00-10:00 Gudstjeneste Lejrskov Kirke

FASTE AKTIVITETER

Tirsdag 09:00 Stolegymnastik
Toftegården,  
Aktivitetscentret

Onsdag 09:00-11:00 Kreative hold
Toftegården,  
Aktivitetscentret

Onsdag 13:30 Gåture
Toftegården,  
Aktivitetscentret

Onsdag 13:30 Kortspil
Toftegården,  
Aktivitetscentret

Torsdag 09:30-15:00 IT-Café
Toftegården,  
Aktivitetscentret

Onsdag i lige uger 19:00 Kreative kvinder Fynslundhallen

Tirsdag i ulige uger 19:00 Præmiewhist Fynslundhallen

Æblekage og kaffe 
efter gudstjenesten)

Æblekage og kaffe 
efter gudstjenesten)

HUSK 
HØSTFESTEN
 I FYNSLUNDHALLEN 29. OKTOBER



Ejendommen på Herredsvejen 26 i Lejrskov er 
solgt og et nyt liv venter forude. Jeg har besøgt 
Karen og Knud i deres midlertidige bolig i Egholt, 
indtil deres nye byggeri  på Kærhaven i Jordrup en 
gang bliver færdig.

Det er mange minder der dukker frem i snakken 
over en kop kaffe, minder der rører Karen og Knud 
kan jeg mærke. Alle årene på deres dejlige gård, 
men også især fællesskabet på hele Her-
redsvejen vil blive savnet, det var unikt. 
Jeg glæder mig til at høre om deres liv 
i Lejrskov.

SLAGTERMESTER I LUNDERSKOV

Karen og Knud har altid været med i 
en stor del af samfundet. Udover deres 
røgeri som de var utrolig respekteret for, 
var det også ved sportsfester, som Halbestyrer og 
meget mere.

Knud var i 14 år Slagtermester ved Brugsen i Lun-
derskov. Men det at være selvstændig trak og be-
slutningen kom i 1983, hvor han og Karen åbnede 
Røgeriet Bakkebo.

ÅBNINGSANNONCEN LØD SÅDAN:
” Mandag den 11. juli åbner vi forretning for ind-
levering af kød til saltning og røgning. Partering af 
grise og okser foretages. Forslag til pålæg, lavet 
af Deres eget kød: Rullepølse, hamburgryg, filet, 
røget skinke, sprængt nakke, gravad skinke.” NB: 
”Kødet skal være mrk. med navn og adr. ved ind-
levering”.

Det gav genlyd rundt omkring at der åbnede en 
forretning i Lejrskov langt ude på landet. Der var 
derfor stor opmærksomhed og som en af de loka-
le gæster forklarede: ”Det er jo ikke hver dag, der 
åbner en ny forretning her i Lejrskov”. Men det 
var et afholdt par, som befolkningen kunne lide og 
gennem årene kom der da også et utal af kunder 
langvejs fra, det være sig Sønderjylland, Fyn og 
Vestkysten. 

HANS GAMMELDAGS RØGEOVN TRAK 
JÆGERKUNDER FRA HELE LANDET
Det var som lærling hos N.J. Kloster i Kolding 
at Knud lærte at røge kødvarer helt fra bunden. 
En teknik han har forfinet lige siden og suppleret 
med et par ”fabrikshemmeligheder eller tre.” Jeg 
har betalt mine lærepenge, det må andre også,” 
fastslår han med et grin.

HAR RØGET ALT

Knud og Karen er stolte af deres lille 
røgeri. Helt indrettet efter myndigheder-
nes vejledning.

Og er der noget Knud har ry for at være 
bedre til end de fleste af hans kaliber, er 
det dyrekøller. Han er selv jæger og sky-
der et dyr, helst på pürschjagt, i ny og næ. 

Han har skov i Gesten og har gået på jagt med 
vennerne siden 1975.

De første mange år supplerede han indtægterne 
fra røgeriet med indtægterne fra sin minkfarm på 
samme adresse.

”KÆRHAVEN”
Knud arvede i sin tid 5 hektar af sin bedstefar, af 
dem solgte han halvdelen til kommunen og det er 
de 2 ½ hektar der er bebygget og hedder ”Kærtof-
ten”. De sidste 2½ hektar har han selv og det er 
det vi kender som ”Kærhaven”. Det er her Karen 
og Knud vil bygge deres fremtidige hus, som i øv-
rigt bliver bygget af lokale håndværkere.

Det er et populært område og der er nu 4 byg-
gegrunde tilbage og vil man bo på landet, er det 
absolut det perfekte sted, til grundpriser, der er 
under halvdelen af hvad man får andre steder i 
Kolding Kommune.

HALBESTYRER

En splinter ny hal – Fynslundhallen – blev det 
næste eventyr i 1993. Knud blev den foretrukne 
mellem en snes ansøgere, til halbestyrer jobbet. 
Fynslundhallen var da knap 1 år gammel og jobbet 
opstod da den første halbestyrer søgte nye udfor-
dringer.

Der blev lavet en rollefordeling, sådan at Knud 
som nævnt blev halbestyrer, mens Karen tog sig 
af cafeteriet. Men der var nok at se til, da de sam-
tidig havde Røgeriet Bakkebo, for der gik tempoet 

ikke ned. Så det blev en spændende udfordring 
som Halbestyrerpar og samtidig have travlt med 
røgeriet.

Der skete nye ting i hallen og et af dem var –”Fro-
kostjazz i Fynslundhallen”. Et utrolig populært til-
tag en lørdag eftermiddag.

Gennem mange år var Knud den faste og trofaste 
leverandør til Fynslund Boldklubs Sportsfest med 
en grill gris, som alle til sportsfesten - dagen lang 
kunne se blive godt grillet og om aftenen skar 
Knud for -  til mellem 300 og 450 gæster.

”HVAD MED FREMTIDEN?”

Der er ingen tvivl - Karen og Knud vil fremover 
bruge mere tid på familien. Nyde ferier sammen 
med dem sydpå. Karen savner at spille golf og 
håber snart at være klar til det. Knud vil stadig gå 
lidt på jagt med vennerne. Men lige indtil deres 
hus står færdig i Kærhaven, vil man se Knud hver 
dag som håndlanger til håndværkerne og meget 
mere.

Og så er der en flok børn – Per, Søren, Lars og 
Chris og hertil 7 børnebørn som de glæder sig til 
at være endnu mere sammen med.

BAKKEBO
FARVEL TIL

E F T E R  4 7  Å R  H A R  K A R E N  O G  K N U D  V E J E N - J E N S E N 
V A L G T  A T  S T O P P E  M E D  R Ø G E R I E T  B A K K E B O .

Det er mange minder der 
dukker frem i snakken

 over en kop kaffe, minder der 
rører Karen og Knud.
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Per Grønbæk grinede og sagde, at det havde væ-
ret hårdt at være prøvesmager på dusinvis af øl 
sammen med de unge mennesker Signe og Nan-
na, der nu har kastet sig ud i bryggerfaget.

Alle havde haft travlt. Gården var kalket, på gårds-
pladsen stod borde og bænke og der var brygget 
masser af øl, så besøgende kunne få smagsprøver 
af de første 3 øl, der bl.a. var lavet på gårdens 
maltbyg.

Det var muligt både at smage og købe de 3 første 
øl fra gårdbryggeriet:

Gårdøllen: En lagerøl inspireret af gårdens 200 
år lange historie. Tidligere bryggede hver eneste 
gård deres egen øl, og med Gårdøllen ønsker 
gårdbryggeriet at hylde den gamle bryggetraditi-
on, der herskede i landdistrikterne. I bryggeriets 
gårdøl er maltens dybde og sødme dominerende. 
Der er tilsat en traditonel humle, som sikrer en 
ren og tilbagetrukken bitterhed. Gårdøllen er en 

kobberrød lagerøl med en let sødme og dejligt af-
stemt humlebalance. 

Den Rette Hylde: En hvedeøl, der er inspireret 
af øltypen hefeweizen, hvor gærens aroma og til-
stedeværelse i øllen skaber en hazy øl. Den Rette 
Hylde har aromanoter af banan og nellike, hvortil 
man har forsøgt at skabe en friskhed ved at til-
sætte tørrede hyldeblomst.

Solstrejf over Skamlingen: En dejlig pale ale 
inspireret af den flotte natur omkring Kolding. Den 
ville være perfekt at drikke ved Skamlingsbanken, 
hvor man kan nyde udsigten ud over Kolding kom-
mune. Solstrejf over Skamlingen er en frugtig pale 
ale, med en fyldig maltsammensætning. Denne øl 
har fået fuld skrue på citrahumlen, som giver no-
ter af tropiske frugter, lime og grapefrugt. 

Det er familiens vision at brygge lokale øl på lo-
kale økologiske råvarer, men mon ikke der skal 
importeres lidt humle, for det bliver næppe pro-

duceret lokalt, men blandt de lokale ølentusiaster 
var der enighed om, at kvaliteten virkelig er i top. 

Øl kan bestilles så længe lager haves og bestil-
lingerne foretages enten via pb eller på salg@
koldinggaardbryggeri.dk 

Når I bestiller, skal I oplyse jeres navn, e-mail og 
evt. CVR nr. Så sender gårdbryggeriet betalings-
oplysningerne til jer. 

Bestillinger afhentes ved Kolding Gårdbryggeri 
først kommende fredag mellem 15-18. Hvis af-
hentningstidspunktet ikke passer, kan I kontakte 
bryggeriet for anden aftale. 

Betaling sker forud for afhentning. 
Afhentningsadresse: 
Fynslundvej 41 
6064 Jordrup

M A N G E  V A R  M E D  T I L  A T  S K Å L E  S O M M E R E N  I  M Ø D E 
V E D  Å B N I N G E N  A F  K O L D I N G  G Å R D B R Y G G E R I  P Å 
S A N D H O L M .

KOLDING 
GÅRDBRYGGERI

                                 

    LANDBOMUSEET KOLDING                     
 

Mange så køerne danse på græsset 

Temaet ”Dyr på græs og krible 
krable” blev lørdag den 30. april en 
rigtig god dag på Landbomuseet 
Kolding, hvor der kom mange børn, 
forældre og bedstefoældre, som fik 
flere timer til at gå med de forskellige 
aktiviteter. 

Klokken 12 blev køerne og de små 
kalve lukket ud på græs, de stod få 
sekunder og sundede sig, inden de 
begyndte deres dans til stor glæde 
for det frem-mødte publikum.  
Aktiviteten ved søen tiltrak mange 
børn og voksne med stor succes. Her   

var engageret et par superkompe-
tente personer til at hjælpe børn og 
alle andre med at fange vårflue-
larver, vandkalve og andet småkravl 
i vandet med net i den lille sø, og 
bagefter blev fangsten undersøgt 
grundigt med lup. Derudover blev der 
fundet bænkebidere, larver, som-
merfugle og mange andre væsner, 
som også blev studeret grundigt. 
To små geder og nogle store kaniner 
var et mega hit hos børnene. De små 
piger og drenge var helt vilde med at 
komme op og sidde på de traktorer, 
der i dagens anledning var kørt frem 
på gårdspladsen.  
Hurlumhej viste mange former for 
fuglehuse. Her fik børnene en god 
snak om hvilken fugl, der passede til 
hvilket fuglehus. 
Museets egen bod havde en god dag 
med fint salg af marmelader og is. I 
Museets Café fik mange stillet sulten 
med lækre grillpølser og kaffe med 
hjemmebagt kage. Smedjen holdt 
åben og smedene fik sammen med 
flere børn produceret en del pløkke. 
Den nye sæsonstart blev en succes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mange forskellige fuglehuse fra Hurlumhej.                     Små geder som børnene var vilde med.       
 
 

Tekst og fotos: Teddy Schønberg 

Mange mennesker havde taget opstilling omkring marken, hvor 
køerne blev lukket ud på græs. 
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Spejdergrupper fra hele Hærvejens Distrikt - 110 
spejdere og 40 ledere - kom til Fynslund og dy-
stede i discipliner som ringridning på mooncar, 
blindsmagning, hejse Emils lillesøster Ida op i 
flagstangen og mange andre sjove udfordringer.

Præmierne er vandrestatuer og standere, som 
hvert år (når der ikke lige er corona) vindes af en 
gruppe, der beholder den til næste distriktsturne-
ring. Ulven og Bæveren, skåret ud i træ, kunne 
vindes for ”bedste samarbejde”. To standere kun-
ne vindes for ”bedste opgaveløsning”.

Jordrups ulve og bævere stillede med alle vores 
20 spejdere fordelt på 4 hold: De Små Huggere, 
Skorpionerne, Varulvene og Egernunger. Skorpi-

onerne, vores 4 ældste ulve, vandt ulvestatuen 
med hjem, for ”bedste samarbejde”. Godt klaret 
Bella, Adrian, Niels og Elias! 

Tak for lån af området, toiletter, køkken, moon-
cars, flagstænger m.m. Og også stor tak til alle 
forældre og andre frivillige, som har leveret halm, 
serveret kaffe, bagt kage, hjulpet med opsætning 
og oprydning og alt det andet! 

DISTRIKTSTURNERING 2. - 3. APRIL FOR 
DE ÆLDSTE SPEJDERE 

Turneringen blev afholdt i bække, hvor vores spej-
der fra Jordrup, dystede mod andre spejder, fra 
vores distrikt.  

En distriktsturnering foregår på den måde, at der 
er arrangeret en masse poster, som løber over 
hele dagen, og så bliver spejderne bedømt på 
udførsel af opgaven på posten, og de bliver også 
bedømt på hvor gode de er til at samarbejde.  

Det overordnet emne for turneringen var en inter-
national rejse.  

Vi havde to patruljer afsted, og det gik superfint 
for begge vores patruljer. Den ene patrulje vandt 
aftenløbet, over både dem på deres egen alder, 
samt dem der var ældre end dem selv. Vores 
anden patrulje vandt selve turneringen for deres 
aldersgruppe, så man kan sige, det gik supergodt 
for Jordrup spejdere denne gang.

Pengene fra Kolding kommunes Landsbyforum er 
fordelt for 2022.  Det drejer sig om ca. 2 mio. kr., 
som kommunen stiller til rådighed for projekter i de 
20 større landsbyer, der ligger i Kolding Kommune.  

I Jordrup-Fynslundområdet tager ansøgninger til 
Landbypuljen udgangspunkt i Lokalrådet. Men alle, 
foreninger m.v. er velkomne til at melde ind med 
ønsker til projekter, der kan gavne lokalsamfundet. 

De seneste års projekter i Jordrup-området har 
været padel-bane, etablering af Troldhedestien 
fra Ferup til Kirsbøl og Jordrup Bypark.

FOR 2022 HAR VI ANSØGT OM MIDLER 
TRE PROJEKTER:

• Ny PR-folder (elektronisk) som kan reklamere 
for området for potentielle tilflyttere

• Vedligehold af Troldhedestien, så vi kan holde 
den fast og farbar. 

• Helhedsplan for udviklingen i Jordrup/Fyn-
slundområdet og omliggende landsbyer. 

De to første punkter er bevilget og igangsat. 
Helhedsplanen afventer en nærmere vurdering 
fra Kommunens Landsbyfællesskabspulje.  I 
Lokalrådet håber vi på, at det kan iværksættes 
senere på året.

FAKTA OM LANDSBYFORUM (LF)

• Fælles forum med en repræsentant for hver af 
de 20 landsbyer. 

• LF er et udviklingsforum, hvor vi inspirerer hin-
anden til at udvikle det gode liv i landsbyerne, 
og varetager vores fælles interesser i forhold 
til kommunen.

• LF fordeler en pulje på ca. 2 mio. kr. til projekter 
i Landsbyerne. 

• LF administreres af en koordinator, der også 
henviser til fonde m.v. til større projekter. 

SE NÆRMERE

Se nærmere på www.kolding.dk/ .. /kolding – 
kommunes – landsbysamarbejde. 

Der kan du se hvilke muligheder vi har, for at søge 
midler til projekter. 

FORTÆL OM OMRÅDET!

Du må gerne reklamere for tilflytning til  Jordrup /
Fynslund og omliggende landsbyer. Det er et helt 
fantastisk sted at bor for unge børnefamilier og 
alle andre. 

Tjek og henvis til  Info om Jordrup på Kolding 
Kommunes Landsbyinfo

Per Grønbæk
Landsbyforum

LANDSBYFORUM 

RINGRIDNING

Nyt fra 

SPEJDERE
DISTRIKTSTURNERING FOR DE YNGSTE
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FYNSLUNDSKOLEN
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Uhre Skovvej 6, 6064 Jordrup | 50 55 21 31 
www.doxx.dk | info@doxx.dk

Hundepension
hundesvømning
Hold- & enetræning
Adfærdskonsultation
Salg af hundefoder mv.

vi leverer den gode
smag fra Spanien

Læs mere på
espanasense.com 
Oplev de udsøgte spanske delikatesser 
Husk at vi leverer gratis i nærområdet

1152_Esp_Annonce_105x148mm.indd   11152_Esp_Annonce_105x148mm.indd   1 15.02.2021   15.1715.02.2021   15.17

• Levering af sand og grus
• Reparation af privatvej med stenudlægger
• Flytning af maskiner på 18 tons blokvogn
• Kørsel med 20 ton/m kran, trægrab og jordskovl
• Tilbud gives, rabat ved større leverancer

JENS H. PEDERSEN & SØN
Vognmandsforretning Aps

Baskærvej 31, 6040 Egtved ∙ Tlf. 75 55 19 44 ∙ Biltlf. 20 68 19 44

post@jenshpedersen.dk ∙ www.jenshpedersen.dk

SE HER!

JENS H. PEDERSEN & SØN
Vognmandsforretning ApS

Baskærvej 31, 6040 Egtved
+45 75555 1944
+45 2068 1944
post@jenshpedersen.dk
www.jenshpedersen.dk
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SE HER!

JENS H. PEDERSEN & SØN
Vognmandsforretning ApS

Baskærvej 31, 6040 Egtved
+45 75555 1944
+45 2068 1944
post@jenshpedersen.dk
www.jenshpedersen.dk

Henvendelse: Hans E. Sørensen 
Tlf: 2073 6860 
Mail: hans.hannelis@live.dk

SKAL DIN ANNONCE 
VÆRE HER?GRAFISK 

DESIGN
US DESIGN  leverer flotte og gennemtænkte grafiske 
løsninger – hvad enten det drejer sig om web- eller 
trykopgaver.

Mange års erfaringer med:

• WEBSITES 
(Wordpress løsninger)

• VISUELLE IDENTITETER 
(logoer, farver, typografi)

• BREVLINIER 
(brevpapir, visitkort, kuverter)

• ANNONCER

• BROCHURER & 
KATALOGER

• MAGASINER & 
ÅRSRAPPORTER

• PRÆSENTATIONER 
(Power Point / Keynote)

• ROLL-UPS

• MESSESTANDE T E L :  + 4 5  6 0 97  7 1 8 1  ·  U S - D E S I G N . D K

RING

6095 7181
OG AF TAL E T 
K AFFEMØDE

Visuel identitet og  website for 
Green Dog Svalbard

W W W.GREENDOG. NO
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• Nybyggeri
• Renovering
• Tag

• Tilbygning
• Døre og vinduer
• Terrasser

www.kdbyg.dk

• Nyanlæg og  
Belægningsarbejde

• Støttemure

• Anlæggelse af græsplæner

• Al slags plantning til haven

• Hækklipning

• Pleje og vedligeholdelse

• Stubfræsning og  
Træfældning

• Flise rensning

Kontakt 
Stefan Matzen

Hovedgaden 41, 6064 Jordrup

+45 23 37 64 21

matzen.anlaeg@gmail.com

www.matzen-anlæg.dk

DIN LOKALE ANLÆGSGARTNER 
MED 10 ÅRS ERFARING

Arbejdet bliver  
færdig til tiden

Vi tager udgangs- 
punkt i dine behov  

og dine ønsker

Vi passer på dine 
 ting og dine  
omgivelser

Vi er klar til at stå for din totale løsning. Vi udfører alle 
former for anlægsarbejde, både til private og erhverv:

Dagli’Brugsen din, min og vores
ER DER VARER, DU SYNES, VI MANGLER – SÅ SIG DET TIL HANNE
ELLER SUSANNE, OG VI KIGGER PÅ DET HURTIGST MULIGT. 

3 STK UDVALGTE TØRKAGER

19 KR 34 KR 6 KR

Husk, at Brugsen er behjælpelig med at bestille varer hjem ved større indkøb, hvor der vil være rabat at hente. 

Ugens brød Arla Mælk - Skummet, 
mini, let, og sødmælk

Fredagskage

Mange tak for jeres fortsatte støtte. 
Uden jer var der ingen brugs. 

GÆLDER ALLE DAGE

SMILEY’S
2022

12 stk.
6 stk.
6 stk.

VI ØNSKER ALLE EN RIGTIG DEJLIG SOMMER

Den 30. marts havde vi en syng med eftermiddag og underhold-
ning fra dengang vi var unge, de sange vi kender fra Giro 413. 
Det var Duoen Rask&Hansen, der underholdt. 

Der var fuldt hus, hvilket vi jo altid er glade for, der var en god 
stemning, vi havde en hyggelig eftermiddag.

SYNG MED 

Den 18. Maj havde vi arrangeret en heldagstur til 
Fanø, Der var tilmeldt 30 personer, vi kørte i bus 
fra Aktivitetscentret kl. 09.00 og var på Fanø kl. ca 
11:00, vi kørte direkte til ”Realen” som er et kul-
tursted der er kendt for alle sine intime koncerter, 
med alle de gode kunstnere vi har her i landet. Der 
var en platte klar og et glas hvidvin. Efter indtagel-
se af vores platte, kom Jeanette som er Kreativ 
direktør på stedet og som har fået det hele op at 
stå sammen med Johnny Madsen, måske i kender 
stedet fra TV serien Ja F Fanø. Efter Jeanettes 
foredrag blev vi inviteret over på Johnny Madsen 
Galleri.

Herefter gik turen rundt om Fanø, først stoppede 
vi ved Sønderho, og gik en tur igennem byen, og 
vi var også inde og se Sønderho kirke, og vi havde 
jo guid på hele turen, så vi fik en fin fortælling om 
kirken og byen. vi kørte 10 km. Langs stranden, og 
fik vores eftermiddagskaffe på et lille traktørsted, 
hvor vi kunne spise vores hjemmebagte kage, og 
egen kaffe. Som sagt havde Guide med på hele 
turen, så vi fik mange informationer om øen. Vi si-
ger tak for en god bustur/god chauffør og en god 
Guide.

HELDAGSTUR TIL FANØ

VORES SIDSTE TRE ARRANGEMENTER
BRUGERRÅDET

Den 20. April havde vi et foredrag af Henrik Knud-
sen, som er passioneret Elvis entusiast. Han er 
også manden bag Memphis Maison i Randers. 
Han fortalte levende om Elvis og hele hans Elvis 
samling på Stedet i Randers. Vi fik også hørt lidt 
Elvis musik, og han fortalte  hvad musikken betød 
for ham. Der var god tilslutning til arrangementet, 
og vi takker alle der kom.

FOREDRAG AF 
HENRIK KNUDSEN
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Lars: +45 2525 7160 . Henry: +45 2525 7158
Bravida . Fabriksvej 7-9 . 6000 Kolding

Smede og montagefirma
v/ Rene Hviid
Lejrskovvej 4, 6640 Lunderskov
Tlf. 21 29 04 85
E-mail: rene@smedeogmontage.dk - www.smedeogmontage.dk

Besøg os på

Medlem af

Her er et udsnit af vores kompetencer:
- Reparation og vedligeholdelsesarbejde
- Stålkonstruktioner i forbindelse med ny- om- og tilbyg
- Trapper, gelændere, porte, altaner m.m.
- TIG-svejsning
- Elektrodesvejsning
- MIG-svejsning
- MAG-svejsning
- Montagearbejde
- Plade bearbejdning
- Maskinbygning
- CNC-drejning og fræsning

Ring til os for et uforpligtende
tilbud på Deres næste opgave

ApS

ApS

Smede og montagefirma
v/ Rene Hviid
Lejrskovvej 4, 6640 Lunderskov
Tlf. 21 29 04 85
E-mail: rene@smedeogmontage.dk - www.smedeogmontage.dk

Besøg os på

Medlem af

Her er et udsnit af vores kompetencer:
- Reparation og vedligeholdelsesarbejde
- Stålkonstruktioner i forbindelse med ny- om- og tilbyg
- Trapper, gelændere, porte, altaner m.m.
- TIG-svejsning
- Elektrodesvejsning
- MIG-svejsning
- MAG-svejsning
- Montagearbejde
- Plade bearbejdning
- Maskinbygning
- CNC-drejning og fræsning

Ring til os for et uforpligtende
tilbud på Deres næste opgave

ApS

ApS

VI UDFØRER EL, VVS
SAMT VENTILATION

  

                                 LANDBOMUSEET KOLDING                     
 

VVeetteerraannuuddssttiilllliinngg  &&  KKrrææmmmmeerrmmaarrkkeedd  dd..  1133..  oogg  1144..  aauugg..  kkll..  1100  --  1166 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Landbomuseet byder på den 
store stemningsfulde veteranud-
stilling, hvor samlere kommer fra 
nær og fjern med deres fine 
traktorer, motorcykler, knallerter, 
biler, modelflyvere osv. Kom og se 

udstillingen og oplev den fantas-
tiske stemning. Hvis vejret tillader 
det, vil nogle af de udstillede 
modelflyvere kunne ses i luften 
med jævne mellemrum begge 
dage.  
 
 
 
 
 

 
Kræmmere stiller deres boder op 
på hele gårdspladsen. Der bliver 
rig mulighed for at gøre en god 
handel. Alle kan leje en stand. Se 
nærmere på landbomuseet.dk – 

Museets egen bod holder åbent 
begge dage, hvor der sælges 
marmelade, syltetøj, hjemme-
strikkede og hæklede ting, her-
udover kan man købe is, øl, vand 
og en kop kaffe. 
Denne weekend er der en del ak- 
tivitet i smedjen, hvor man under 
 

 
kyndig vejledning, kan prøve at 
slå på det glohede jern med en 
hammer og f.eks. producere sit 
eget lille hjerte, en pløk eller lign. 
Legebordene med flere forskel-
lige typer af traktorer og land-
brugsmaskiner    er altid en popu-
lær aktivitet hos de mindste. 

AArrrraannggøørr::    LLaannddbboommuusseeeett  KKoollddiinngg  
ppåå  BBrrøøddssggåårrdd,,  BBrrøøddssggåårrddssvveejj  5522,,  
HHaarrttee,,  66000000  KKoollddiinngg  
  
  
  
  

  
 

 
 

  
 
 
 

Tekst og fotos: Teddy Schønberg 
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– et stærkt valg

• Industriens servicepartner

• Industriventilation og filtrering

• Service og vedligehold

• Montage og reparation

• Smedeopgaver

• Tømreropgaver

• Anlægsopgaver

• Jord og beton

VI LØSER BL.A. OPGAVER INDENFOR:

Vi er et lokalt stærkt team...

Vi har mange

års erfaring og

er specialister

indenfor industri-

ventilation,

proces og

filtrering...

Følg os
på Facebook

Lokalhistorisk Forening for Lunderskov og Om-
egn var 2.maj 2022 på besøg på Museum Kol-
ding. Kulturarvschef Steen Lundbye viste de 
små tyve medlemmer rundt i Zelle II og i udstil-
lingen ”1943”. 

Museum Kolding ønsker med udstillingen på 
Staldgården at udbrede historien om Gestapos 
tid fra 1943 og frem til 2.verdenskrigs afslut-
ning.

Der er tre forskellige fortællinger man kan op-
leve i Zelle II, der viser oplevelsen den vold-

somme historie og mørke kapitel i vores Dan-
marks historie. Zelle II er den eneste bevarede 
Gestapo celle. Udstillingen ”1943” handler om 
Staldgården betydning for Gestapo der etable-
rede hovedkvarter for Syd- og Sønderjylland i 
bygningerne. Man får indblik i kampen mellem 
modstandsbevægelsen og besættelsesmagten.

En meget interessant udstilling og fortælling – 
en fortælling vi aldrig må glemme!

Landsbyfællesskabsplanen er en fælles plan, som 
de lokale kræfter og Kolding Kommune kan bruge 
i dialogen om udviklingen af området. Landsby-
fællesskabsplanen udtrykker, så godt det nu er 
muligt, hvad borgerne i landsbyerne gerne vil med 
deres område. 

Målet er, at få flest mulige involveret i planpro-
cessen, og at få input fra forskellige aldersgrup-
per og folk med forskellige baggrunde.

Der er i Kolding Kommune prioriteret midler til at 
udvikle landsbysamarbejdet. Her er landsbyfæl-
lesskabsplaner et værktøj, hvor landsbyer med en 
geografisk sammenhæng kan gå sammen om at 
afdække fælles potentialer og ønsker til at udvikle 
det gode liv i landsbyerne.

Landsbyfællesskabsplanen skal bidrage til at 
fremme fællesskab og bedre sammenhæng 
landsbyerne imellem.

Landsbyfællesskabsplanen skal også rumme ini-
tiativer, der har fokus på det nære i den enkelte 
landsby. Planen skal fungere som et fælles refe-
rencedokument for både borgerne i landsbyerne, 
politisk og administrativt i Kommunen omkring 
borgernes ønsker og prioritering af udvikling og 
fællesskaber i landsbyerne.

Kolding Kommunes vision, arkitekturstrategi, bæ-
redygtighedsstrategi og outdoorstrategi udgør en 
baggrund for løsning af opgaven og indeholder 
mål, som kan inddrages i landsbyfællesskabspla-
nens forskellige dele.

Der er udarbejdet landsbyfællesskabsplan for 
Almind, Viuf, Dons og Vester Nebel og for Sten-
derup Halvøen. Der arbejdes i 2022 på en lands-
byfællesskabsplan for Hejls, Hejlsminde, Sjølund 
og Aller

MENS VI VENTER ….

Vil vi bla mødes med Jan Rothausen fra Sdr. Sten-
derup, for at høre om processen, der starter med 
en visionsdag for alle i området. 

Når vi kender datoen melder vi den ud. 
(Den 3. september er aflyst)

VI MÅ ALDRIG

V i  e r  p å  v e n t e l i s t e n

141 forskellige køretøjer dukkede op den 
29.april 2022 på ringriderpladsen, trods en kølig 
brise. Solen dukkede dog frem sidst på efter-
middagen og der var godt gang i grillen. 

”Vi kan se at kendskabet til vores træf har bredt 
sig” siger Vagn Kragelund fra bestyrelsen i Bil-
træf +20.

I 2022 afholdes der træf tre gange på pladsen. 
”Flere har spurgt om vi ikke afholdt nogle flere 
træf, og det prøver vi så i år. Med den tilslutning 
vi har oplevet, tør vi godt binde an med det” 

Bestyrelsen erkender at den store lokale opbak-
ning er vigtig. ”For vores formål med foreningen 
er at lave events netop for de lokale, og samti-
dig fortælle andre at det er dejligt her i vores 
lille samfund. Lige nu arbejder vi på at få flere 
medlemmer. Vi er klar over at vi nok skal blive 
bedre til at fortælle vores hensigt med forenin-
gen, så der ligger noget arbejde i få formidlet 
det ud. Men vi er helt nye i det her, så mon ikke 
det kommer” siger Vagn Kragelund

Næste træf på pladsen er den 17. juni og den 
19. august 2022 fra kl. 17.00.

Igen et fantastisk fremmøde til

TRÆF I LEJRSKOV
FÆLLESSKABSPLAN
LANDSBY-

GLEMME...
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I januar kunne man i Jyske Vestkysten læse om Søren Rask, der er glad for at 
bo i Jordrup, som han blandt andet roser den for at være fyldt med ildsjæle, 
der gerne vil være med til at skabe liv i byen og i hallen.

Tilsvarende hører man fra både unge og gamle. Fynslundområdet med Jor-
drup ligger centralt placeret i udkanten af Trekantområdet, hvilket sikrer gode 
forbindelser til alle egne af landet. Har man bil, er der mange jobmuligheder 
indenfor en fornuftig køreafstand og dertil kommer, at boligpriserne er fornuf-

tige. Her er gode muligheder for at cykle eller gå en dejlig tur i omegnen og 
så er der masser af frisk luft. 

Skole, vuggestue, børnehave, fritidsordninger og hal er alt sammen placeret 
centralt i Fynslund og man må rose tidligere kommunalbestyrelser for at sam-
tænke disse enheder. I Fynslundområdet bydes nye borgere velkommen med 
en fin kurv fra Brugsen i Jordrup.

Klaus er 61 år og kommer fra Århus. Han har læst biologi i Århus og har boet der i 35 år. 

Hønsemosen 18 blev hans nye hjem, da der skulle ske noget nyt. Han er gør-det-selv-mand og 
hygger sig med at renovere huset, hvor der også er plads til hans datters lille hund. 

Klaus arbejder som biolog i et biologisk laboratorium, der ligger i Lund i Sverige. Det giver dels 
arbejdsdage hjemmefra dels nogle lange køreture til Lund, men som han siger, så ligger Fyn-
slund meget centralt både for motorvejen og indkøb i Kolding. 

Velkommen til Klaus. 

Signe, Rene, Marinus og Sven
Fynslundvej 41

Henrik Nielsen og Svenja Borges
Kirsbølvej 34

Også velkommen til:

Velkommen til Henrik og Svenja. Meget spændende men-
nesker. Henrik vil skrive noget om deres livshistorier i et 
af de kommende magasiner. 

Et navn, Borgergade 21
Charlotte Hansen og Ole Petersen, Bytoften 33
Inga og Ejvin Solgård, Bytoften 39

Dejligt at kunne byde velkommen til nye tilflyttere til vores område. På Sandholm, Fynslundvej 41 i Vrå 
er Rene og Signe sammen med deres 2 drenge Marinus og Sven, flyttet ind. Marinus fylder snart 6 år 
og Sven er 4 år.

Rene er oprindelig fra Sjælland, mens Signe er opvokset på gården i Vrå. De mødte hinanden i Køben-
havn gennem arbejdet. Efter at have boet i København i nogle år, og efter mange overvejelser, har de 
valgt sammen med deres 2 børn, at flytte tilbage til Signes barndomshjem. Marinus skal starte i skole 
efter sommerferien og Sven går i børnehave.

Signe og Rene er på vej ud af døren, så der bliver kun tid til et kort interview, men de har flere projekter 
i gang på Sandholm, herunder bl.a. ølbryggeri, så mon ikke vi kommer til at høre mere til den historie:-)

I JORDRUP BOR
FOLK LÆNGE
I  G E N N E M S N I T  B L I V E R  F O L K  B O E N D E  1 4 , 1  Å R  I 
E N  V I L L A  E L L E R  E T  R Æ K K E H U S  I  J O R D R U P,  O G 
D E T  E R  N Æ S T  L Æ N G S T  I  L A N D E T .

Klaus Kristensen
Hønsemosen 18

Pernille og Mikkel
Herredsvejen 26, Bakkebo

De er flyttet hertil fra Vamdruo med hund og hest. De elsker at være kommet ud på landet. 
Deress store passsion er faldskærmsudspring, tilsammen har de over 1000 spring. Pernille 
er lægesektretær på Kolding Sygehus og Mikkel er sælger. 



Fynslund Boldklub: 
Formand: Hans Rostgaard Andersen - tlf. 23304615 
Støtteforening formand: Bent Aleksandrowicz - tlf. 26715342 
Mar`K`ant formand: Poul Kunkel Nielsen, tlf. 2514 3732 
Se mere på www.fynslundboldklub.dk

Fynslundhallen:  
Halinspektør Jan Moth Andersen – mail: kontor@fynslundhallen.dk

Jordrup og Omegns Rideklub (JORK): 
Formand Birte Kyed Andersen – tlf. 5124 0088 

Jordrup Antenneforening:  
Formand Per Flint Jensen – tlf. 2912 8451

Jordrup Sangkor: 
Kontakt Magda Philipsen 

Jordrup Forsamlingshus: 
Formand Karen Margrethe Christensen – tlf. 5124 0888

Lokalrådet  
Formand Birgitte Høy Jepsen – tlf. 30287199

Lejrskov Ringriderforening 
Formand Kim Nielsen - tlf. 2464 5387

Biltræf i Lejrskov + 20 
Formand Per Kragelund tlf. 2172 6702

Fynslund Jagtforening: 
Formand Thomas Toftgaard – tlf. 2055 4411 

Troldhedestien af 2013: 
Formand Terry Dunne tlf. 2232 6996

KFUM Spejderne Jordrup: 
Junior og trop – Camilla Beck Lundsgaard – tlf. 4089 6030 
Bæverne – Janni Pallesen – tlf. 3094 6424 
Granly udlejning – Henrik lund – tlf. 2674 9846

Vandværker: 
Jordrup – formand Henrik K. Nielsen - tlf. 2395 0642 
Egholt – formand Michael Hedegaard – tlf. 2192 4606 
Ferup - formand Flemming Damgård – tlf. 2630 8051 
Højrup - formand  Jens Peter Ravn – tlf. 2222 9933 
Knudsbøl – formand  Kurt Bjorholm Johansen  – tlf. 6053 5459

Højrup-Ferup Familiesamfund: 
Formand Anna Pedersen - tlf. 6015 7457

Aktivitetscentret Toftegården: 
Kontakt Ruth Jensen - tlf. 5174 6713

Kolding Kommunes Landsbyforum: 
Jordrup Repr. – Per Grønbæk - tlf. 20 30 01 20

REDAKTIONEN

Hanne Holm Johansen, 
skolen

HEJSA!

Heidi C. Andersen,
reporter

Tiffany Lundsteen Olsen, 
unge-reporter

Inge Marie Bertelsen, 
Fynslund Boldklub

Anne Breson Jensen, 
layout

 Niels Risbjerg Lai,
kirken

Birgitte Høy Jepsen,
Fynslund Lokalråd

Vibeke Bundgaard, 
ansvar for kalenderen

INDHOLD, INPUT OG ARTIKLER: 

Hvis du har input / forslag til det næste magasin, der ud-
kommer primo september 2022, bedes det være os i hænde 
senest 28. august. Alle input og ideer til artikler er velkom-
ne, alle må gerne skrive om arrangementer - men det skal 
være kort og godt og krydret med billeder. Vi forsøger at få 
det meste med - men tager os retten til at skære, skærpe og 
prioritere i stoffet.
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Henvendelse: Hans E. Sørensen 
Tlf: 2073 6860 
Mail: hans.hannelis@live.dk

Grafiker: Anne Jensen
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Læs alle Fynslund Magasiner fra starten 
i efteråret 2013 på fynslund.dk. Alle 
fremtidige udgaver vil kunne læses her.

FORENINGER I FYNSLUND/JORDRUP OMRÅDET

Jens Lund Pedersen, 
redaktør

Ulla Damgaard-Sørensen, 
reporter

Hans Elimar Sørensen,
reporter+annoncer

Ønsker du at få en annonce med i magasinet, 
så tag fat i  Hans E. Sørensen. Så finder vi en 
plads til dig :-) 

Tlf: 2073 6860 
Mail: hans.hannelis@live.dk

• Nybygning

• Renovering

• Sommerhuse

• Individuelle parcelhuse

• Maskin- & landbrugshaller

• Tag kviste

• Projektering og ansøgning  
om byggetilladelse

• Bygningsradgivning

• Total entreprise

På fynslund.dk finder du flere oplysninger om de forskellige foreninger.

SKAL DIN 
ANNONCE 
VÆRE HER?
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