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SÅ KØR BUSSEN
Velkommen til første udgave af Fynslund 
Magasinet. Et magasin som fremover vil 
fortælle om alt det som sker her i vores 
lokalområde. Stort, småt, sjovt, seriøst, 
sejt og spændende. 

Fynslund Magasinet samler mange af de 
forskellige aktører i området. Kirkebladet, 
skolebladet, information fra institutioner, 
foreninger, frivillige, projekter og annoncer 
fra de erhvervsdrivende.

Vi vil prøve at lave et spændende og 
levende magasin. Med mange små 
artikler krydret med masser af billeder. 
Faste indslag og alt det aktuelle. 

PRAKTISK
Magasinet vil udkomme 4 gange om året 
– primo november, februar, maj og august 
med deadline den 1. i  måneden før magasinet 
udkommer. 

Magasinet bliver hustandsomdelt af 6. 
klasse til 2500 hustande. Der vil være en 
aktivitetskalender, som er vigtig alle bakker 
op om.

Vi vil hele tiden prøve at udvikle magasinet, 
så gode ideer er altid velkomne. Bagest i 
bladet kan du finde kontakt til redaktionen 
hvis du har ideer til indhold og praktisk 
omkring annoncering.

En stor tak til alle annoncører for den stor 
opbakning - det er dem der får det hele til 
at hænge sammen.

Husk hvis alle giver en lille hånd med, så 
gør det den store forskel.

Hans E. Sørensen. Redaktør

BUSBETJENINGEN AF FYNSLUND/
JORDRUP ÆNDRES VÆSENTLIGT 
DEN 1. DECEMBER 2013. FÅ OVER-
BLIK OVER HVAD DET BETYDER HER:

Sydtrafik, der er fælles trafikselskab for 
kommuner i Region Syddanmark og Region 
Syddanmark, har valgt, at ændre rute 188 
så den ikke kommer ind omkring Fynslund/
Jordrup og Vrå efter den 30. november. 
Ligeledes bortfalder tilkaldetaxi rute 258T.

HVAD SÅ?
Det betyder, at alle der skal med bus til og 
fra Kolding, fremover skal med rute 257 fra 
Fynslund/Jordrup til Gl. Landevej i Lejrskov, 
hvor der skiftes til rute 188. Og modsat om 
eftermiddagen.

De endelig planer er ikke fastlagte på nu-
værende tidspunkt, iflg. Kolding Kommune 
vil de nok være at se på Sydtrafiks hjemme-
side i midten af november. Køreplanerne kan 
ses på www.sydtrafik.dk.

Det skal dog bemærkes, at rute 257 alene 
kører på skoledage, altså ikke i weekender 
og ferier.

Det bevirker længere transporttid for bus-
passagererne herfra, gener i forbindelser 
med skift og ventetid samt at vores unge 
med periodekort ikke mere kan køre gratis 
med tilkaldetaxi.

Der indføres også Flexture i hele Kolding 
Kommune. Flexture er en taxa ordning der 
kan benyttes af alle i tidsrummet mellem 
6.00 og 23.00.  Flexture gælder ikke kun til 
og fra Kolding, men kan benyttes i hele kom-
munen. For voksne er prisen kr. 2,50 pr km, 
dog minimum 35 kr. Det bliver billigere hvis 
flere kører sammen. Unge mennesker med 
periodekort vil køre med til halv pris.

De nærmere detaljer vil kunne læses på 
Sydtrafiks hjemmeside.

PROCESSEN
Merete Due Paarup og jeg selv har brugt en 
del krudt henover sommeren på at samle in-
put fra alle parter, analyser, og konsekvens-
beregninger for buspassagererne. 

Materialet er brugt i vores dialog med Kold-
ing Kommune. Vores beregninger og argu-
menter er blevet godt modtaget og vi har 
generelt haft et godt forhold til både forvalt-
ning og politikere. Resultatet er også bedre 
end de første udkast vi så. Vi tror vores ar-
bejde har bidraget lidt til det. Det er ikke op-
timalt, men trods alt til at leve med.

Vi orienterer løbende på facebook, www.
fynslund.dk og på opslagstavlen i Brugsen.
Ellers er du velkommen til at kontakte 
Merete Due Paarup 2534 5155 eller Bjarne 
Tamberg 2087 6303.

Hans E. S.

AKTUELTKLUMMEN
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TROLDHEDEBANESTIEN
LAD OS FORBINDE HELE VEJEN GENNEM JORDRUP & FYNSLUND
Engang stoppede toget i Jordrup. Troldhede-
banen var en privat togbane, der bandt Kolding 
og Vejen sammen. En del af banestien er nu en 
populær og smuk natursti, der går fra Kolding 
til Ferup og så igen fra Hundsholt til Veerst.Og 
det er en gammel drøm at forbinde de to stier 
til en sammenhængende natursti.

Ideen fik nyt liv til Fynslund-for-fremtiden 
mødet sidste sommer. Og siden har en aktiv 
gruppe borgere fra Jordrup og Ferup arbejdet 
ihærdigt for at realisere drømmen. 

STOR OPBAKNING FRA LODSEJERE
Opbakningen var stor, da arbejdsgruppen holdt 
deres første møde med lodsejerne mandag 
den 17. juni. Forinden havde gruppen gået 
mange ture for at skitsere en cirka rute, så tæt 
på den gamle banes oprindelige beliggenhed 
som muligt. Det har vist sig at være umuligt 
at følge den oprindelige bane, da denne nu 

krydser mange åbne marker. Gruppen har lagt 
vægt på, at ruten skal være en god, sikker og 
varieret naturoplevelse, der inkluderer eng, 
markskel, spor i naturen, skov og grusveje – 
uden at bruge asfalterede veje.

Støtte fra lodsejerne langs ruten var alfa og 
omega for gruppen, for uden at naboerne til 
den nye sti var villige til at bidrage med vel-
vilje, og i mange tilfælde sågar jord, kunne 
projektet ikke blive til noget.

”Vi er utrolig glade for den opbakning de 
berørte lodsejere har vist indtil nu,” siger 
Gitte Bruus Hansen, en af initiativtagerne. ”Vi 
er langt fra at have alt på plads, men rigtig, 
rigtig mange langs ruten – både landmænd 
og husejere – har tilkendegivet at de vil støtte 
projektet.” 

Siden juni er der sket yderligere fremskridt, og 
den lille initiativgruppe blev kraftigt udvidet, 
da de inviterede alle borgere til et møde den 
1. oktober. ”Det er dejligt at se al den energi 
og de mange kompetencer der kommer frem 
i lokalområdet,” fortsætter Gitte Bruus ”der 
er nemlig nok at tage fat i. At så mange pri-

oriterer gode naturoplevelser og er villig til at 
ofre noget for fællesskabet gør, at vi tror vi har 
gode chancer for at realisere hele projektet.”

Den nye natursti vil gå fra slutningen af den 
eksisterende Troldhedesti i Ferup, videre til 
Jordrup, og derfra til Hundsholt, hvor stien 
langs den nedlagte Troldhedebane igen be-
gynder og fortsætter til Veerst. Fra Veerst er 
det muligt at fortsætte naturoplevelsen helt 
til Grindstedvej. Ligesom de nuværende dele 
af Troldhedestien, skal den nye sti være farbar 
for gående, cyklende og ridende naturelskere.

Har du lyst til at være med, 
så kontakt endelig Gitte Bruus 
på 2243 6259.

FYNSLUND FOR FREMTIDEN

Hvis det lykkes, vil stien være en af 
de længste i hele kommunen, og et 
kæmpe plus for hele lokalområdet.
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”Nu vi l  Fynslundskolens 6.  klasse tage jer med t i l  premiere!!! Hørte I  det??? Premiere!!! Vi  vi l  vise jer det r igtige 
eventyr om Snehvide og om Askepot og al le de andre.  Da vi  ikke har så meget t id,  så er vi  desværre nødt t i l  at  tage 
al le eventyrene på én gang.”
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Skolediskoteket er rimeligt mørkt 
og der er højt musik. Det er virke-
ligt sjovt men også varmt, der er 
musik, fest, sjov og meget mere.

Man har det sjovt og man kan 
næsten ikke lade være med at 
danse til  den fede musik. Der var 
fede røde, blå, gule, grønne lys 
til  musikken.

Der var mange børn og unge til 
skolefesten, nogen der har gået 
på skolen før os endda. Dis-
koteket var for 5. og 6. klasse. 

/Patr ik  5 .e

SKOLEFEST
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SPEJDERI
“

FO
RD

I

FORENING   i   FOKUS

Spejder er bare en af de mange spændende 
aktiviteter i Fynslundområdet. Aktiv friluftsliv, 
fællesskab og masse af fede oplevelser.

Frivillighed, fællesskab og fede oplevelser
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HIGH FIVE TIL EN FRIVILLIG

HVORFOR ER DU LEDER?
Jeg har været spejder, hvor jeg startede 
som bæver, og sluttede adskillige år se-
nere i toppen. Jeg blev så spurgt om jeg 
ville hjælpe til ved Spejderne i jordrup, 
og der takkede jeg ja, da det havde været 
i tankerne de seneste år at det kunne 
være sjovt at være spejder igen.

HVOR LÆNGE HAR DU BOET 
I JORDRUP?
Jeg flyttede til Jordrup i Marts 2013.

HVOR LÆNGE HAR DU VÆRET 
SPEJDERLEDER?
Da spejderne startede efter sommer-
ferien, startede jeg ligeledes som 
spejderleder.

HVAD ER DET SJOVESTE DU HAR 
OPLEVET SOM SPEJDER ELLER 
LEDER?
Der har været mange episoder. Det som 
har givet mange positive indtryk har 
været lejrturene og sammenholdet med 
de andre spejderkammerater.

HVOR TIT ER DU TIL ULVEMØDER?
Vi holder ulvemøder hver 2. Torsdag i de 
lige uger.

Det summer af liv omkring bålet, der bliver 
svinget i træerne, der er højt humør og der 
bliver fyret masse af både pinde og krudt 
af, når der er gang i spejdermøderne.

Jordrup Spejdergruppe har godt 45 spej-
dere fra 0. til 8. klasse fordelt på 3 enheder 
fra de små Bævere, de lidt større Ulve-
unger til store spejdere. 

Spejderarbejdet byder på mange forskel-
lige aktiviteter og udfordringer, der er 
tilpasset børnenes alder. Det kan være 
alt fra førstehjælp, tænde bål, til at kunne 
finde vej via kort og kompas, bygge en tøm-
merflåde og ikke mindst samarbejde.  Det 
er et varieret program der udfordrer både 
hjerne, hjerte og hænder via spejderprin-
cippet “learning by doing” - altså at lære 
ved at gøre. 

Det er krydret med masser af friluftsliv, 
weekendture og de helt store landsdæk-
kende spejderlejre.
 
STORE OPLEVELSER 
Jordrup spejderne har deltaget i to meget 
store lejre – i 2010 var vi med på korpsets 
lejr i Skive sammen med cirka 15.000 an-
dre spejdere. Vi havde alle en fantastisk 
tur, som vi aldrig vil glemme. Vi fik i den 
grad øjnene op for hvor meget, der kan 
lade sig gøre ved hjælp af frivillige kræfter. 
Lejren bød på masser af fællesskab og 
fede oplevelser. Derfor var vi heller ikke i 
tvivl om, at vi skulle deltage på Spejdernes 
Lejr i 2012, hvor 5 spejderkorps sammen 
lavede danmarkshistoriens største spejder-
lejr. På denne lejr var der 45.000 spejdere 

og et kæmpe antal frivillige. I løbet af de 
10 dage lejren varede var der cirka 60.000 
mennesker igennem. Og endnu engang fik 
vi fyldt rygsækken op med masser af fæl-
lesskab og fede oplevelser. 

MASSER AF FRIVILLIGE
Så mange spejdere kræver en del ledere – 
i øjeblikket har vi 6 (+ 1 midlertidig hjælp-
er). Lederarbejdet er udelukkende baseret 
på frivillighed, og vi er heldige, at have så 
mange, der vil bruge deres fritid på at give 
børnene nogle fede naturoplevelser. Bag 
lederne har vi endnu en gruppe frivillige 
– nemlig grupperådet, som er spejdernes 
bestyrelse.

Vi har altid plads til flere spejdere, ledere 
og grupperødder – eller i det hele taget 
frivillige hænder (både små og store), som 
kan hjælpe med at give børnene nogle fede 
oplevelser. Børnene lærer rigtig meget om 
samarbejde og rummelighed, for hos spe-
jderne skal der være plads til alle. 

NYHED: SPEJDERJULEMARKED
Jordrup spejderne holder i år ikke noget 
traditionelt julemarked med salg af kranse 
og dekorationer. I år prøver vi som noget 
nyt at deltage ved Rideskolens julestævne 
den 30. november og vil være at finde på 
pladsen, hvor vi vil sælge juletræer og 
brændte mandler. 

Du kan læse mere om foreningerne i 
Fynslund på www.jordrup.dk – hvor du 
naturligvis også finder spejderne.

Kontakt gruppeleder Pia Hedetoft 

Jacob Westberg
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FYNSLUND      SKOLEN

TUR TIL GRAM LERGRAV
5 klasserne har arbejdet med sten og forssiler 
og klasserne tog afsted på udflugt til Gram 
Lergrav bevæbnet med gummistøvler, skrue-
trækker til at grave med i leret, stor madpakke 
og godt humør.

Der blev fundet masser af fossiler af konkylier, 
muslingeskaller og var på rundvisning gennem 
tiden hvor 1,3 meter symboliserede 1.3 mil-
lioner år.

Gram Lergrav er en geologisk lokalitet, der for-
valtes af Museum Sønderjylland - Naturhisto-
rie og Palæontologi.

Leret i Gram Lergrav repræsenterer en gam-
mel havbund, og mange mennesker besøger 
lergraven på grund af muligheden for selv at 
finde rester af de dyr, der levede i den gamle 
Nordsø, som for 10 millioner år siden dækkede 
det meste af Sønderjylland.

 

I 4.d har vi haft besøg af to musikere. Mar-
ta spillede på en violin, Jytte spillede på 
en accordeon, det er en slags harmonika, 
bare med en masse knapper på siderne. 
De var kommet for at se, hvad der sker når 
man har klassisk musik i undervisningen.

De fortalte om en Porgy, der havde en 
kæreste, der hed Bess, og de skulle snart 
giftes, men Porgy ville så gerne ud til an-
dre lande, fordi han elskede mad. Så rej-
ste han afsted til alle mulige lande – og 
så spillede de en sang fra de lande, han 
kom til. Men der var hele tiden noget galt, 

så det endte med, at han sejlede og kørte 
hjem til sig selv.

Til sidst spillede de noget musik, og så 
skulle vi tegne en tegning. Hvis musikken 
var glad, skulle vi tegne en glad tegning, 
hvis den var trist, skulle vi tegne en trist 
tegning.

Vi har også fået at vide, 
at det faktisk er bedst 
at høre klassisk musik.

 /Karen og Mathilde, 4.d.

BESØG AF DUO MODUS

Skolebibliotekets centrale placering, gode 
indretning med arbejdspladser og ikke 
mindst en let adgang til et stort bogudvalg, 
gør det til et yndet arbejds- og opholdssted.

Skolebiblioteket er bemandet hele skoled-
agen, så eleverne har mulighed for at få 
hjælp til forskelligt, samt låne og aflevere 
bøger til enhver tid. Alle klasser har dog 
derudover én fast ugentlig bibliotekstime. 

Skolebiblioteket inklusiv hems bliver flittigt 
brugt til forskellige elevarbejder, udstill-
inger og som samlingssted til den daglige 
morgensang. Skolebiblioteket og hems er 
indrettet med gode arbejdspladser samt 
sofaer og stole til fordybelse og stillelæs-
ning. Det kræver at man færdes med res-
pekt for hinanden, så der er plads til alle.

Biblioteket får tilført nye bøger i et fornuf-
tigt omfang og det sker i et samarbejde 

med Pædagogisk Center i Kolding samt de 
øvrige skolebiblioteker i kommunen.

Fra skolens hjemmeside og Elevintraen er 
der link til bibliotekets søgeside. Her kan 
man også hjemmefra logge sig på med uni-
login og se sin bogkonto.

FRA BIBLIOTEK TIL LÆRINGSCENTER
Fra og med skoleåret 2012-13 blev samar-
bejdet med skolens øvrige vejledere udvi-
det og formaliseret. Vi samarbejder med 
læsevejleder, natur/teknikvejleder, it- og 
matematikvejlederne samt ledelsen til 
gavn for både lærere og elever.

Skolebiblioteket er nu skolens lærings-
center. I den forbindelse styrkes også den 
pædagogiske it-indsats i hele skolefor-
løbet. Denne udvikling sker på alle skole-
biblioteker i Kolding Kommune.

SKOLEBIBLIOTEKET
 - LÆRINGSCENTER
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Det var spændende og vi gravede efter fos-
siler, og nogle få af os fandt små konkylier.  
De fleste af os, næsten alle, fandt forstenede 
muslingeskaller. Det var en smule svært, 
fordi man skulle være forsigtig så fossil-
erne ikke knækkede, når vi gravede. Det 
støvregnede, men det gjorde ikke noget, 
synes jeg.  

/Tobias 5.e.
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FYNSLUND        SKOLEN

SKOLERNES MOTIONSDAG
Fredag før efterårsferien er skolernes 
motionsdag over hele landet og også 
Fynslundskolen fik pulsen op med en-
ten 5 km eller 10 km med fuld spurt 
eller herlig hyggevanding.

For eleverne i 5. klasserne på Fynslundsko-
len er der i de kommende to år lagt op til helt 
særlige oplevelser og udfordringer. De skal 
sammen med deres klasselærere deltage i et 
såkaldt Comenius-partnerskabsprojekt støttet 
med midler fra EU. I løbet af de to skoleår vil 
alle eleverne få tilbudt en rejse til et af de 4 
partnerlande, - Frankrig, Tyskland, Polen og 
Spanien. Her skal de indkvarteres privat og i 
4-5 dage være sammen med jævnaldrene børn 
i disse lande, se sig om og lære nyt om andre 
børns levevilkår.

Projektet har som formål at lukke verden op for 
børnene, så de får kastet nyt lys og perspektiv 
over deres eget liv. Vi bor i Europa, men hvilken 
betydning har det for os, - hvad vil det sige at 
være europæer til forskel for eksempelvis at 
være afrikaner eller sydamerikaner. Og oplev-
elser vil der være mange stærke af, - hvem kan 
ikke forestille sig, hvordan det vil gøre stort in-
dtryk på et barn i 11-12 års alderen at komme til 
i et hjem, hvor sproget er fremmed, duftene er 
nye og der er langt hjem til mor og far! 

I dag er der med alle de elektroniske 
hjælpemidler skabt en helt unik mulighed for 
ikke blot at skabe kontakt til mennesker ude 
omkring i verden, men også til at fastholde 
kontakten og udveksle oplevelser, billeder og 
historier, - sådan at de straks er tilgængelige 
for alle de andre. Disse værktøjer vil vi naturlig-
vis tage i brug i projektperioden og eleverne er 
allerede i gang på den IT-platform, der hedder 
TwinSpace, hvor eleverne kan udveksle og dele 
med hinanden. Også i forberedelser og samar-
bejdet indtil nu har denne hurtige kommunika-
tionsform vist sig særdeles nyttig. I disse dage 
er jeg nærmest dagligt i kontakt med vores ty-
ske koordinator Birgit, sådan at vi kan få aftalt 
tingene godt og afstemt forventningerne til 
hinanden.

Der har været og er en massiv opbakning til 
projektet fra forældrekredsen og det er rigtig 
dejligt at opleve. Det afspejler vel netop det jeg 
har været inde på ovenfor, at man gerne vil give 
børnene mulighed for at se verden og lukke den 
op for dem. Men det er også vigtigt med opbak-
ningen, når vi tænker på den rolle forældrene 
kommer til at spille som værter for de andre 
lande på et tidspunkt i forløbet. Her skal foræl-
dre og børn lukke deres hjem op for gæsterne 
og det giver helt sikkert mange spændende 
oplevelser også der.

Det første besøg går til Essen i Tyskland her til 
december, hvor samværet og aktiviteter særligt 
kommer til at kredse om julen og traditioner 
knyttet dertil. Programmet er allerede kommet 
fra de tyske værter, - grundige og præcise som 
tyskere tit er, - og heraf fremgår det at vi bl.a. 
skal på et par af de store julemarkeder og en tur 
til domkirken i Køln. Eleverne skal hjemme fra 
lave deres egen præsentation af deres skole og 
hverdag og den skal de have lejlighed til at vise 
for hinanden dernede – og naturligvis skal det 
foregå på engelsk! Det fælles sprog er nemlig 
engelsk og der er for mig at se ingen tvivl om, 
at dette projekt vil understøtte indlæringen af 
engelsk meget i løbet af den kommende tid.

Vi forsøger i denne del af forløbet at forberede 
os så godt som muligt, men jeg er samtidig helt 
sikker på, at der venter os mange uforudsete 
oplevelser undervejs. Det er en del af det at 
arbejde sammen med andre, - og indtil videre 
kender vi tilmed ikke vores samarbejdspartnere 
så godt. For mange år siden var der et slogan, 
som sagde: ”En fremmed er en ven du ikke har 
mødt!”, - og det er vores håb med dette projekt, 
at vi ved at lukke verden mere op kan få øje 
på hinanden og se at selvom vi er forskellige, 
så har vi i grunden meget til fælles. At der er 
meget, der binder os sammen, - trods alt!

AT LUKKE VERDEN OP!
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KONTAKT
F O R U M

FYNSLUNDFOLDEREN

I Kolding Kommune er alle landsbyer, 
20 i alt repræsenteret i Kontaktforum.
Kontaktforum har repræsentation i Lands-
byforum (KLF).

Kontaktforum skal:
• varetage emner af fælles interesse 

for landsbyerne og landdistrikterne i 
Kolding Kommune

• arbejde for at landsbyerne udgør 
en reel samarbejdspartner i egen 
udvikling. Arbejde for at udvikle og 
forbedre kommunens landsbyer og 
landsbydistrikter.

• gennemgå projektansøgninger til 
landsbypuljen og anbefale prioritering 
af projekterne over for Landsbyforum           

• anbefale større projekter ud over 
landsbypuljen til politisk behandling

• skabe samarbejde mellem landom-
råder, forvaltning og Byråd og samti-
dig fungere som kontakt og rådgiver 
i spørgsmål om landsbyforhold for 
Kolding Kommune.

Er der projektansøgninger til landsby-
puljen skal de altid gå gennem Landsbyens 
repræsentant. Undertegnede er Jordrups 
repræsentant, og er altid behjælpelig med 
relevante spørgsmål om ansøgninger og 
andet i øvrigt, vedrørende Kontaktforum.

Ansøgninger skal være afleveret til under-
tegnede senest den 15. Januar. Samme 
dato hvert år.

Det har været et ønske at vi skulle have  et 
velkomst-salgs-materiale  om Fynslundom-
råde man både kunne give til tilflyttere og 
til ejendomsmæglere.

Det skulle være et materiale, der viser no-
get af alt det der sker her i området - men 
som man måske ikke lige får øje på hvis 
man kommer forbi en onsdag eftermiddag 
i November. 

En arbejdsgruppe knokler med at skabe 
en folder, der samler det meste og vi har 

løbende inviteret til at være med til at 
skrive, sende billeder ind og komme med 
kommentarer til materialet. Og nu er den 
på trapperne.

Målet er at den skal kunne holde mindst 
2 år, så det er kun generelle informationer 
der er er med i den. 

Vi håber den er klar her i starten af no-
vember. Den vil blive husstandsomdelt og 
kunne hentes i hallen, skolebiblioteket og 
Brugsen.

VELKOMST 
FAMILIER

Vi vil gerne byde nye tilflyttere til området 
endnu bedre velkommen. Derfor arbejder vi 
på en nyt koncept: Velkomst familier

Det vi ønsker er at hvert vejområde og lands-
by har en eller flere velkomstfamilier, der 
“holder øje med” når der kommer nye tilflyt-
tere og så byder dem velkommen.

Vi tænker at vi laver en velkomstpakke med 
Fynslundfolderen, Fynslundmagasinet, in-
formationsmateriale fra forskellige foldere, 
gavekort/rabatkort til lokale virksomheder 
eller hvad vi nu kan finde på.

Vi har allerede nogle velkomstfamilier på 
plads - men har brug for mange flere. Så meld 
dig til Vibeke Bundgaard, tlf: 2040 5640, så 
hører du nærmere. 

Og har du gode ideer til hvad der skal være i 
pakken, så giv også et praj!

Vidste du, at der findes 68 slags 
bland selv slik i Jordrup Brugsen?

FYNSLUNDOMRÅDET
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VIL DU OGSÅ VÆRE MED TIL AT 
BYDE TILFLYTTERE VELKOMMEN?

ALT DET BEDSTE FRA HELE FYNSLUNDOMRÅDET SAMLET I ET HÆFTE

velkommen!

LANDSBYSAMARBEJDE PÅ TVÆRS AF HELE KOLDING KOMMUNE
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 F Æ L L E S  F O R E N I N G S F O R U M  I 

FYNSLUNDOMRÅDET - 4F

FYNSLUNDOMRÅDET

Foreningerne i Fynslundområdet arbej-
der sammen i uformelt forum, kaldet 4F. 
Formålet er at koordinere og styrke samar-
bejdet om eksisterende aktiviteter og nye 
tiltag i området.

4F vil gerne være med til at udvikle og sam-
le Fynslundområdet og er primusmotor for, 
at hjemmesiden www.fynslund.dk kører. 

4F arrangerede fremtidsworkshoppen 
‘Fynslund for fremtiden’ i juni 2012, hvor 
mange gode ideer fra kreative og en-
gagerede borgere blev skabt eller genskabt 
i nye former. 4F følger realiseringen af de 
projekter, der udsprang af fremtidswork-
shoppen – et af dem er projektet vedr. 

Troldhedestien og et andet dette magasin.
Hvis du som borger har en god ide og gerne 
vil gøre noget for at få den realiseret – så 
kontakt 4F, som kan skabe frugtbare kon-
takter og hjælpe dig videre i processen.

ET STÆRKT NETVÆRK
Via det netværk, der er opstået med 4F er 
det muligt hurtigt at mobilisere en masse 
mennesker, når det er påkrævet. Det skete 
fx i forbindelse med byrådets drøftelser 
af busrute 188’s fortsatte eksistens. Her 
nedsatte 4F en hurtigt arbejdende gruppe 
til at banke på hos politikerne og fik des-
uden samlet en masse lokale mennesker 
til skiltemageri i forbindelse med PostDan-
mark Rundt.

MØDER
4F holder møder ca. 6 gange om året og alle 
foreninger i Fynslundområdet er velkomne 
til at dukke op og deltage og bidrage. Det 
sidste møde i 2013 holdes 28. november. 
Du kan finde mødedatoer, mødereferater og 
en oversigt over foreninger og kontaktper-
soner på hjemmesiden.

KONTAKT
Jan Moth Andersen er tovholder for 4F. Du 
kan kontakte Jan på mail janmothanders-
en@gmail.com eller telefon 30924244, hvis 
der er ting, du ønsker, at 4F skal drøfte eller 
blandes ind i.
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LÅN 45 HØJSKOLESANGBØGER

BESØGSTJENESTEN

KIRKEBLADETALLE HELGENS SØNDAG 3. NOVEMBER
Sognenes døde mindes
Vi holder Alle Helgens Gudstjeneste - en god og 
trøsterig tradition hos os, at vi samles og mindes 
vore døde til gudstjenesterne denne søndag. 
Navnene på årets døde bliver læst op i begge 
kirker. En solosanger synger to salmer, hvor der 
gives tid til at mindes vore døde og det liv, vi har 
delt med dem. Der skal naturligvis også synges, 
lyttes, bedes og takkes. Alle er velkomne.

Jordrup Kirke kl. 10.30  Lejrskov Kirke kl. 14.00.

SANGAFTEN TIRSDAG 12. NOVEMBER
Vi holder sangaften i Lejrskov Præstegård. Sog-
nepræst og organist har hver udvalgt sig nogle 
sange fra højskolesangbogen. De giver sangene 
et par ord med på vejen, inden de synges. Det 
står desuden enhver frit for at foreslå sange og 
salmer i løbet af aftenen. Det bliver kort sagt en 
aften fyldt med en bred vifte af sange.
 
TID: Tirsdag 12. november 19.30-21.30
Sted: Lejrskov Præstegård

Der serveres et let traktement 
inkl. øl/vin undervejs til 40 kr.

Et fredagstilbud til børnefamilier. Det er 
kristendom i børnehøjde (3-10 år). 
Vi samles til gudstjeneste med salmer 
og bibelfortælling. Vi slutter senest 
18.30. 

Spisning 50 kr for voksne. Børn gratis. 
Tilmelding gerne men ikke et krav: 2129 
8002 kspe@km.dk

OFFENTLIGT MENIGHEDSMØDE

KIRKEN

Torsdag d. 21. november kl. 19.00 i Lejrskov Præstegård fremlægger Lejrskov-Jordrup 
menighedsråd beretning om kirkernes og menighedsrådets arbejde. Kirkernes regn-
skab for 2012 samt budget for 2013 gennemgås. 

Man er velkommen til at kommentere og også komme med sine egne holdninger 
og ideer til vores kirkeliv. Når menighedsmødet slutter, holder menighedsrådet 
almindeligt møde

KUNNE DU TÆNKE DIG AT HAVE EN 
BESØGSVEN ELLER BLIVE BESØGSVEN? 

Så kontakt: Sognepræst Karen Søe Pedersen 
7555 8002 / 2129 8002 eller Sognemedhjælper 
Margit Eiler Ernst 7555 9045 / 3013 9045

Velkommen til det nye Kirkeblad. Fremover har vi valgt at kirkebladet bliver en del af det 
nye FynslundMagasin og har et par faste sider, der fortæller om alt det der sker rundt i 
hele i vores sogn. 

Der skal sang til, når familiefester, ju-
bilæer m.m. markeres. Derfor kan man 
frit låne  45 højskolesangbøger fra Lejr-
skov Konfirmandstue til sammenkomster 
i Lejrskov-Jordrup sogne. Sker det, at en 
bog bliver skadet, erstatter man den.

Lånet aftales med sognepræst Karen 
Søe Pedersen, tlf. 7555 8002, kspe@
km.dk (træffes ikke mandag). 

SPAGHETTI 
GUDSTJENESTER 

KL. 17.00  15. NOVEMBER & 17. JANUAR
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ADVENT & JUL

GUDSTJENESTE MED DÅBSJUBILÆUM
SØNDAG D. 26. JANUAR 2014 KL. 10.30 I LEJRSKOV KIRKE  ÅRGANG 2008 

Til gudstjenesten søndag d. 26. januar inviteres døbte børn fra årgang 2008 og deres 
familie til dåbsjubilæum. Jubilæet begynder med gudstjeneste i LEJRSKOV KIRKE 
KL. 10.30. Derefter samles dåbsjubilarerne med deres familier i konfirmandstuen, 
hvor børnene får en boggave, og menighedsrådet serverer pizza. Døbte børn fra 
årgang 2008 får en særlig invitation, men gudstjenesten er som altid for alle.

KIRKEN

SØNDAG D. 8. DECEMBER KL. 19.00 
Lejrskov Kirke: I ni læsninger fortælles bibe-
lens beretninger om Jesu fødsel. Lokale folk 
står for læsningerne, som veksler med fælles-
salmer samt musikalske indslag. Den varer en 
lille time.

TORSDAG D. 23. JANUAR KL. 17.00 
Der slår Jordrup Kirke døren op til 40 
minutters fællessang. Lokale folk fra 
Lejrskov og Jordrup vil kort præsentere 
en salme, de holder af, og som vi så 
synger. Fadervor bedes, og velsignelsen 
lyses.

Derefter går vi over til fællesspisning i Jordrup 
Forsamlingshus. Maden koster 60 kr. for vok-
sne. Børn til og med 7. kl. betaler halv pris. Øl 
og vand samt kaffe kan købes.

Bliv fyldt med gode ord og toner, godt samvær 
og god mad - og glem alt om opvasken denne 
aften.

TILMELDING TIL SPISNING SENEST 
FREDAG D. 17. JAN. 
til Bodil Kristensen tlf. 24 22 40 60 kl. 16-18.

arr. bestyrelsen for Jordrup Forsamlingshus
og Lejrskov-Jordrup menighedsråd /ksp

KONTAKT:
Sognepræst: Karen Søe Pedersen: 
tlf. 7555 8002, 2129 8002, kspe@km.dk
Graver: Ejn er Bæk Petersen: 
tlf. 7555 6317, graver@lejrskov-jordrupkirker.dk
Menighedsrådsformand, 
Asger B. M. Christensen: 
tlf. 20 20 81 60, asger@noerupgaard.dk

LÆS MERE PÅ
www.lejrskovkirke.dk eller
www.jordrupkirke.dk

1. DECEMBER  /  1. SØNDAG I ADVENT 
Kl. 10.30 Familiegudstjeneste i Lejrskov Kirke 
 Minikonfirmander og kirkekor medvirker
Kl. 19.00 Aftengudstjeneste i Jordrup Kirke

8. DECEMBER  /  2. SØNDAG I ADVENT
Kl. 19.00 De ni læsninger, Lejrskov kirke 

10. DECEMBER / JULEGUDSTJENESTE
Kl.  10.00 Julegudstjeneste, Jordrup Kirke, for 3-6 årige.
               Forældrebedsteforældre mm er velkomne

11. DECEMBER  /  JULEGUDSTJENESTE
Kl.  10.00 Julegudstjeneste, Jordrup Kirke, for 3-6 årige.
               Forældrebedsteforældre mm er velkomne

15. DECEMBER  /  3. SØNDAG I ADVENT 
Kl. 10.30 Højmesse, Jordrup Kirke (kirkekaffe)

22. DECEMBER   /  4. SØNDAG I ADVENT
Kl.   9.00 Gudstjeneste Lejrskov Kirke (B. Molin)

24. DECEMBER  /  JULEAFTEN
Kl.   10.00 Gudstjeneste Toftegården
Kl.   13.00 Gudstjeneste Lejrskov Kirke
Kl.   14.30 Gudstjeneste Jordrup Kirke
Kl.   16.00 Gudstjeneste Lejrskov Kirke

25. DECEMBER  /  1. JULEDAG
Kl.     9.00 Gudstjeneste Lejrskov Kirke (instrument)
Kl.   10.30 Højmesse Jordrup Kirke (instrument)

26. DECEMBER  /  2. JULEDAG
Kl.     9.00 Gudstjeneste Jordrup Kirke (M. Markussen)

HER FÅR DU OVERBLIK OVER JULENS GUDSTJENESTER OG ARRANGEMENTER



FYNSLUND BLOMSTRER
Vi har fået 6000 blomsterløg af Kolding Kommune til at forskønne 
Fynslundområdet og har via Facebook fået mange forslag til hvor de 
kunne pynte op. 

Det er blevet besluttet at de skal sættes rundt om alle byskiltene  i hele 
vores område, for at skabe en sammenhæng på tværs af alle de små 
spredte småbyer + som små cirkler på udvalgte grønne pletter. Det er 
Vagn Toft, der er Mr. Blomsterløg og han har uddelegeret arbejdet til 
forskellige blomsteransvarlige for hvert landsbyområde.

Løgene er blevet sat i løbet af oktober og nu glæder vi os bare til at det 
bliver forår og blomsterne vokser op og markere at hele Fynslundområ-
det spirer, gror, blomstrer op. 

FYNSLUND             BLOMSTRE
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6000 BLOMSTERLØG MARKERER FYNSLUNDOMRÅDET
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LEGEPLADS
LIV OG GLADE DAGE I JORDRUP BY
Vi arbejder på at få en legeplads i byen, 
som kan være samlingspunkt for byens 
børn, et sted børnefamilier mødes, et 
udflugtsmål for børnehaven og byens 
dagplejere og ikke mindst noget som 
kan bidrage til at gøre vores by mere 
attraktiv for tilflyttere. Vi arbejder med 
en placering på det grønne areal ved 
Bytoften, lige over for Brugsen.

Vi er 5 personer i en gruppe som består 
af Hanne Hald, Jakob Hviid, Søren Vejen-
Jensen, Vivi Frydensbjerg og Anja Vester-
holm. Vi har et samarbejde med Jordrup 
Borgerforening som betyder, at hvis man 
er medlem af borgerforeningen så støtter 
man automatisk op om projektet.

Vi håber på at vi kan samle både penge og 
hænder nok til at det kan blive en realitet.af
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Skærsøen er naturskønt beliggende 
ved skov og hede i et fredet område, 
der afgræsses af får. Der er mulighed 
for at vandre ad et stisystem rundt om 
søen og bade i den om sommeren. En 
god gåtur i det friske efterårsvejr - men 
husk gummistøvler, da det godt kan 
være vådt og smattet. 

God tur ; )
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EN LOKAL PERLE

l

VI KÆMPER FOR 
LOKALOMRÅDET

- stem personligt

MERETE 
DUE PAARUP

ASGER
CHRISTENSEN



TÆNKER UD AF BOKSEN
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Merete er kreativ,  nytænkende og en af vores 
lokale ildsjæle og iværksætter med stort I. 
  
Hun driver til dagligt virksomheden Image-
Consult, der arbejder med marketing og kom-
munikation og som holder til på en ombygg-
get går på Uhrevej - ved den røde ko.

Hun er gift med Jørgen og sammen har de 5 
børn Amanda, Mia, Maja, Christian og Anita. 
De bor på 11 år i Uhre.

Merete knokler for vores lokale 4F og har 
stået bag vores kamp for busser, Fynslund-

folderen og dette magasin. Hun har været 
formand for Erhvervsrådet i Kolding i mange 
år, er formand for Mungo Park teateret og 
flere andre bestyrelser. 

“Vi skal have mere nytækning på banen, 
hvis vi skal have det offentlige til at køre 
længere på literen - og det er nødvendigt. 
Og så mener jeg at vi skal have flere kroner 
ud til lokalområderne - der får vi meget mere 
for pengene. Jeg har både erfaring, mod til 
nytænkning og politiks tæft til at få tingene 
igennem - jeg kan gøre en forskel” fortæller 
den engagerede powerkvinde.

KOMMUNALVALG 2013: 
 

TO LOKALE KANDIDATER 
KÆMPER FOR LOKALOMRÅDET

Fynslundområdet har 2 kandidater, der stiller 
op til byrådet i det kommende kommunalvalg. 
Det er Merete Due Paarup og Asger Chris-
tensen, der begge stiller op for Venstre. 

HANS PETER TAKKER AF
Hans Peter Andersen tidligere borgmester i 
Lunderskov kommune takker af som politiker 
efter 30 år i politik. Han glæder sig over at vi har 
fået et par stærke kandiater fra lokalområdet.  
 
“Lokal politik handler ikke så meget om 
farver som landspolitik - det handler om at 
få nogle dygtige folk ind fra lokalområdet, så 
de kan være med til at sætte dagsordenen og 
vi kan se i sager som fx busserne, at det gør 
en stor forskel om vi har lokale kræfter, der 
kæmper for vores lokalområde.” fortæller 
Hans Peter og opfordrer til at man bakker op 
om de lokale kandidater. 



KOM TIL 
VÆLGERMØDE

JORDRUP FORSAMLINGSHUS
7. NOVEMBERJORD UNDER NEGLENE

Jeg kom til Nørupgaard som 20-årig i 1978. 
Dengang var gården en del mindre og bestod af 
90 hektar, 70 malkekøer og 30 søer. Men frem-
tidens grundlag var lagt i form af den store nye 
løsdrift stald, som havde plads til 70 køer, som 
min svigerfar havde bygget. 

Inge, som var datter på gården, og jeg blev hur-
tigt forelsket, og vi blev gift i 1982. Inge er 9. 
generation i slægten på Nørupgaard, og sam-
men har vi fået 4 børn, som er 10. generation, 
Peter (25), Johan (23), Simon (19) og Anne 
Marie (17). Peter og Johan er begge meget 

begejstret for landbrug og har begge gennem-
ført uddannelse på Bygholm Landbrugsskole, 
de er parate til at overtage driften af gården 
når den dag kommer. 

I 2007 havde vi modet på at udvide bedriften 
til 520 malkekøer og 470 hektar, ageren dyrkes 
med græs, majs og hvede. I dag går der dagligt 
8 ansatte på gården. Vi  producere 5,2 mio. liter 
mælk pr. år, det svarer næsten til 1 liter mælk 
pr. dansker.

19.30-22.00

sæt x

UTRADITIONELT 
VALGMØDE



FYNSLUND PÅ NETTET

FYNSLUND          DK

Fynslundområdet har sin egen webside: www.
fynslund.dk. Følg med i hverdag og fest, folk og 
fæ her i Fynslund området. Du kan se hvad der 
sker i foreningerne og i skolen. Få inspiration 
til den gode gåtur eller find ud af hvornår der 
er sportsfest eller fællesspisning. 

WWW.FYNSLUND.DK
På siden er der infomationer om alle fore-
ninger, institutioner med link videre til deres 
egne sider. Du kan se vores fælles kalender, 
hvor vi opfordrer alle til at få deres aktiviteter 
med i.

Alle foreninger har fået tilbudt et kursus i at få 
deres egen side lavet. 

DU KAN OGSÅ SKRIVE
Alle kan skrive indlæg til siden. Det gøres ved 
at blive  oprettet som bruger. 

SÅDAN GØR DU: Klik på support og under reg-
istrer, så får du password og adgangskode.

Når du skal skrive et indlæg, så  skal du logge 
ind og så er det let at komme igang.

UGENS NYHEDER
Du kan også vælge at få ugens nyheder sam-
let i en mail hver fredag morgen. 

SÅDAN GØR DU: På forsiden af www.fynslund.
dk kan du skrive din mail og klikke for nyhedsbrev

Har du spøgsmål er du 
velkommen til at skrive til: 
 
Palle Mørup
Mobil
Mail: 
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FACEBOOK
Er du på Facebook og bor i Fynslundområdet, 
så håber vi du har lyst til at være med i en af 
disse to gruppe:

FACEBOOK / JORDRUP
En gruppe til alt fra arrangementer, møder, 
informationer, efterlysninger, spørgsmål. Kort 
sagt alt det der, der sker her i området.

Vi ønsker en positiv og konstruktiv tone, så 
vi alle har lyst til at være med - og nye tilflyt-
tere, der kigger forbi tænker at her sker der 
meget og wauuu sikken et område.

I denne gruppe er det IKKE meningen af man 
kan sælge/bytte brugte sager.

KØB OG SALG I JORDRUP
Men det kan du til gengæld i denne her 
gruppe, der hedder KØB OG SALG I JORDRUP. 
Her kan du købe og sælge alt fra brugt tøj, 
honning, bamser, cykler eller andet du skulle 
have på lager. 

Klik forbi ; )

Fynslund

Hvad gør man når TVSYD melder sin ankomst 
for at lave et indslag med 2 timers varsel i 
sommerferien? 

Vi satte gang i Facebook, telefonkæde og røg-
signaler og i løbet af 1½ time var der mere 
end 40 lokale ildsjæle klar til både at lave 
skilte til Post Danmark rundt og til at give den 
gas på TV. Sådan Fynslund!

VI KAN VIL GØR
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DATASTUEN I JORDRUP
Vi er en selvstændig forening, i samarbejde 
med Lunderskov Datastue.

Vi underviser pensionister fra 60+ til 80+.
Formålet er, at også vi ældre skal være 
rustet til at tackle de udfordringer, som sam-
fundet udsætter os for.

Vi arbejder med brug af Nem Id til e-boks, 
sundhed, banken, hvis det ønskes, og hvad 
Nem Id ellers skal bruges til. Sende og mod-
tage mail er også vigtigt. Kursisterne skal 

også gerne være dus med Kolding Kom-
munes hjemmeside, og lære at surfe på 
Nettet.
Vi har de nye programmer, hvor vi arbejder 
med Word, enkelte med Publisher.
Billeder fra egne fotografiapparater lægges 
ind på Picasa og behandles i PhotoFiltre.

Der er kun 2 kursister hver gang, så der er 
mulighed for at yde dem den bedste service.
Undervisere er Grethe Andersen og Else 
Rostgaard Andersen.

JUBILÆUM
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IMAGECONSULT HOLDT ÅBNET 
HUS I ANLEDNING AF 10 ÅRS 
FØDSELSDAGEN. 

Firmaet blev startet af Merete Due Paarup 
og har holdt til på Uhrevej alle 10 år, men 
på forskellige adresser. Der var rundvisn-
ing i de kreative lokaler, kæmpe lakrids-
buffet og i dagens anledning skabt en lev-
ende rød ko til at hygge med den der fast 
græsser på Uhrevej.

PÅ TOFTEGÅRDENS ÆLDRECENTER HAR VI OPRETTET EN LILLE DATASTUE



35 arAKTIVITETSCENTRET
Kommunen har lokaler på Toftegården 
som stilles til rådighed for pensionister 
og efterlønsmodtagere, andre er også 
velkomne til vores arrangementer, der 
næsten altid foregår om dagen.

Hver tirsdag morgen er der gymnastik, 
bagefter drikker vi kaffe og synger lidt. Er 
der stemning for håndarbejde er det også 
en mulighed, eller bare lidt hygge snak 

Onsdag eftermiddag er der flere der spiller 
kort, også her har man lov at møde op og 
hygge sig. Samme eftermiddag er der en 

lille flok der kører ud i omegnen og går en 
tur. Også her er der plads til flere. 

Derudover har vi gang i mange ting, her 
kan nævnes underholdning, foredrag, ud-
flugter, julefrokost og hvad der ellers falder 
for. Hver fjerde tirsdag i umiddelbar 
forlængelse af vores arrangement, er 
der sang og musik ved Margit Ernst og 
Peder Rostgaard.  

Vi har en folder om vores aktiviteter, som 
interesserede kan få på centret.

35 ÅRS JUBILÆUM, den 15. September i 
år, det var hvad Aut. El-inst. H. Christiansen 
kunne fejre. 

For 2 ½ år siden blev der indgået kompag-
niskab med Installatør Bo Krogh Sørensen. 
Med i dag 12 ansatte er der fuld gang i fir-
maet. Arbejdsopgaverne strækker sig til 
private, firmaer, det offentlige og lige nu 
sygehusene i Odense, Esbjerg og Middel-
fart.

JUBILÆUM

Gitte S
Brugskunst & Accessories

Havkrogen 18, 6064 Jordrup

Tlf: 51297280
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MINK MINKFARM
FORDOBLER

ERHVERV

HVIS VI TÆLLER MINK MED SÅ ER VI 
VILDT MANGE HER I OMRÅDET 

Vi har flere minkavlere i vores området og ne-
top nu er der endnu flere mink på vej.

Danmark er verdens største producent af 
minkskind. Der findes 1.400 minkfarme i 
Danmark. Danske minkskind er desuden de 
dyreste på verdensmarkedet. Det skyldes, at 
danske skind er utroligt efterspurgte, da dan-
ske minkavlere producerer en bedre skind-
kvalitet.

Danske minkavlere producerer hvert år om-
kring 15 millioner minkskind. Derudover pro-
duceres et mindre antal ræveskind, chinchil-
laskind og kaninskind i Danmark.

BÆREDYGTIG PRODUKTION
Råvarerne i foderet er fortrinsvis baseret på 
fisk og slagteafskær samt planteproteiner. De 
råvarer, der anvendes til pelsdyrfoder, er ofte 
biprodukter fra virksomheder, der fremstiller 
fødevarer til mennesker.

MANGE ARBEJDSPLADSER
I Danmark arbejder flere end 6.000 med mink 
hver dag. På auktionen sælges der skind for 
33.000 kr. i sekundet.

www.danskeminkavlere.dk

Det er et imponerede byggeri, der tårner sig op i  Lejrskov hos Peter Hindbo. Med en 
udvidelse til over det dobbelte af mink er det også en nødvendighed. 5300 m2 er den 
nye bygning. Den skal huse 3300 tæver. Det vil betyde at de ca. 9000 skind der blev 
produceret årligt, fremover bliver til ca. 19000 skind om året.

Det er også en ny type hal, der har mange fordele. Alle avlsdyr er inde om vinteren. Det vil 
ligeledes være billigere at holde vandet optøet, foderet fryser ikke. Indeklimaet er bedre, 
minken er nu ligeglad, men for personalet er det et gode.

Der er stregkode over hver bur, som ved scanning viser om minken skal have mere eller 
mindre mad. Vigtigt er at der altid bliver spist op. Men det klarer en fodercomputer.

Det tog førhen 1½ time at fodre. Nu vil det tage 3 timer. De fodres en gang daglig og 
tilses ligeledes en gang om dagen, og det giver arbejde til tre mand. Foderet er vådfoder 
især fiske- og kyllingeaffald.
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BRUGSENS 
ÅBNINGSTIDER: 
Man – Søn:  08.00 – 20.00

POSTBUTIKS 
ÅBNINGSTIDER: 
Man – Fre:   10.00 – 16.30

LokalBrugsen Jordrup
Hovedgaden 43
6064 Jordrup
Telefon 75556122

Scan QR-koden nedenfor og 
vælg LokalBrugsen i Jordrup. 
Så kan du modtage unikke til-
bud via SMS eller email.

Find kontaktoplysninger på 
Butiksrådet på fynslund.dk 
under Rum og Rammer.

VI FEJRER AT VI BLIVER 
LOKALBRUGS 

D. 2. NOVEMBER

Kig forbi og vær med til at 
markere åbningen af Lokalbrug-
sen. Vi serverer lidt godt til 
ganen i løbet af dagen.

KØB LOKALT

BRUGSEN
Dagli’Brugsen i Jordrup har pr 1. november 2013 
valgt at blive en LokalBrugs. Et negativt resultat de 
sidste 2-3 år sammen med den nye lukkelov gør, 
at vi må minimere omkostningerne for vores Brugs. 

LOKALBRUGS = FLERE FORDELE
Hverdagen i en butik, hvor omsætningen er under 
10 mio. kr.,  vil blive nemmere som LokalBrugs. 
”Skal-kassen” bliver mindre, og ”kan-kassen” 
bliver større, så der bliver større fleksibilitet og 
flere muligheder for at tilpasse sig lokalt.  

Det vil give uddeler Torben Gude og medarbe-
jderne en lettere hverdag, så de har energi til 
at være ”købmand” på pladsen. Og Fynslund-
kunderne vil ikke mærke den store forskel.

Coop har kastet lidt penge efter vores Brugs, som  
er blevet renoveret i løbet af oktober måned.  bl.a. 
med nye lamper indenfor og ny facade udenfor.

NYT SMIL ; )
Ny kvinde på pladsen er også Jette Kofoed, som 
har fået en flyvende start pr. 1. september, hvor 
hun erstattede Susanne. Jette har været ansat i 

Coop i 10 år og har desuden været souchef i Netto 
i 7 år. Jette bor i Vamdrup, er gift og efter at have 
fået datteren (nu 4 år) har hun ønsket at drosle 
lidt ned jobmæssigt. Jette har følt sig meget vel 
modtaget af os kunder – med både knusere og 
venlige ord.

BRUG BRUGSEN - HANDL LOKALT
LokalBrugsen er stedet, hvor du både kan handle 
stort og småt, til fest og til hverdag - du kan tanke 
benzin eller bruge posthuset, du kan hente dine 
internetvarer (GLS pakker) ….og du kan møde ’de 
andre’, der bor i området  og høre sidste nyt eller 
lave aftaler.

Når der skal være fest eller arrangementer i fore-
ninger og institutioner – så husk at tage fat i Tor-
ben –han giver et godt tilbud og en super service. 

Vi bliver nødt til at handle lokalt – vi har kun en 
butik, hvis vi bruger den og hvis du også har det 
røde medlemskort er der masser af gode tilbud og 
PLUS point at hente. 

Brug Brugsen ; )

FRA DAGLI TIL LOKAL



Julefrokost

Et af årets store fester er Fynslund Boldklubs 
store JULEFROKOST i Fynslund Hallen. Den 7. 
december.

Billetsalg starter d. 1 november.
Maden er fra Vejen Gourmet - rigtig lækker 
julemad. Musikken servereres af Bittersweet 
- for alle aldre. Så frem med nissehuen og det 
gode humør. Vi ses til julebal i Fynslundland.

ILDSJÆLE

DET ER JUL DET ER COOL
Julen nærmer sig med hastige skridt og her 
får du en oversigt noget af alt det der sker i 
julemåneden i Fynslundområdet.

JULEMARKED
Spejderne og rideskolen står bag et 
hyggeligt julemarked på rideskolen den 
lørdag den 30. november. 

JULESOKKER I BRUGSEN
Børnene kan traditionen tro hænge julesok-
ker op i Brugsen og så kommer der en lille 
overraskelse i sokken hver søndag.

JULEGUDSTJENESTER
Adventsgudtjenester, børnegudstjenester, 
julegudstjenester... det er højtid i kirken. Se 
det hele i kalendren på bagsiden. 

JULEKLIP / LUCIAOPTOG
Fynslundskolen syder af aktivitet til den 
store juleklippedag den fredag den 29. no-
vember og du kan også glæde dig til det 
smukke Luciaoptog til morgensang den 13. 
december. 

God Jul til alle ; )
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Vi har knoklet og vi håber at I tager godt imod 
det nye magasin. Vi er en lille redaktion, men 
vi vil gerne have flere med - og alle er velkom-
men til at komme med input til magasinet. Og 
på grund af den store opbakning og interesse 
har vi denne gang udvidet magasinet fra de 
planlagte 24 sider til 32 sider.

INDHOLD OG INPUT: 
Hvis du har input til det næste magasin, der 
udkommer i starten af februar, så skal vi have  
dem i løbet af december og senest 1. januar. 

KONTAKT:

Redaktør: Hans E. Sørensen
Mobil: 2073 6860
Mail: hans.hanneslis@live.dk

ANNONCER:
Der er rigtig mange der allerede har booket 
annoncer for flere magasiner. Og er du inter-
esseret i at få en annonce med, så kontakt 
os for at høre mere om priser, størrelser mm

Grafiker: Birte Højsager 
Telefon: 7684 3405 / birte@imageconsult.dk

eller Merete Due Paarup
Mobil: 2534 5155 / mdp@imageconsult.dk

YES!
REDAKTIONEN

SÅ KOM VI I  MÅL MED DET FØRSTE 
NUMMER AF FYNSLUNDMAGASINET

Her er den lille faste redaktion til Fynslund Magasinet og vi vil gerne være flere. Har du 
lyst til at skrive en enkel artikel eller reportage, så er du velkommen til at være med. Vi 
forsøger at kører med nogle faste temaer og dække både stort og småt...

Alle input og ideer til artikler er velkomne, 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. 

Vi glæder os allerede til næste magasin - og det håber vi også du gør.

FOTOGRAFER SØGES: Når du alligevel 
tager billeder på skovturen, til aktiviteten 
eller hvad du nu laver - så send os billeder, 
så vi kan få flere billeder med i magasinet: 

Send til Birte@imageconsult.dk 
+ et par linier. 

Hans E Sorensen

Karen Soe, kirken

Birte Hojsager, layout

Merete Due Paarup

Lisbeth Madsen, skolen

Vibeke Bundgaard, 4Fl

l
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Kirkekaffe

Instrument

Kirkekor

Bestyrelse Boldklub

Bestyrelse Skole

Bestyrelse Kirke

Bestyrelse Hallen

Møde 4F Se mere og aktuel kalender på www.jordrup.dk
og brug www.facebook.com/jordrup
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Sø 29
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Alle Helgens dag    Jordrup 10.30  Lejrskov 14.00

Åbning: LOKAL-Brugsen 

10.30 Højmesse Lejrskov Kirke

19.30 Sangaften, Lejrskov Præstegård

Skolen: Luciadag

17.00 Spaghettigudstj., Jordrup Kirke/forsamlingh

19.00  Valgmøde, Jordrup forsamlingshus

19.00 Menighedsrådsmøde, Lejrskov Præsteg.

Kommunal- og regionsvalg

10.30 Højmesse Jordrup Kirke

9.00 Gudstjeneste Lejrskov Kirke Juleaften - se program inde i magasinet

1. Advent  10.30  Lejrskov  19.00 Jordrup

2. Advent   19.00 De ni læsninger, Lejrskov

3. Advent   10.30 Højmesse Jordrup

10.00 Julegudstjeneste  3-6 årige Jordrup

4. Advent    9.00 Gudstjeneste Lejrskov Kirke

1. Juledag    9.00 Lejrskov   10.30 Jordrup

08.15 Julegudstjeneste for Fynslundskolen

2. Juledag   10.30 Højmesse Jordrup

Skolen: Juleklippedag

14.30 Gudstjeneste Toftegården

On 1

To 2

Fr 3

Lø 4

Sø 5

Ma 6

Ti 7

On 8

To 9

Fr 10

Lø 11

Sø 12

Ma 13

Ti 14

On 15

To 16

Fr 17

Lø 18

Sø 19

Ma 20

Ti 21

On 22

To 23

Fr 24

Lø 25

Sø 26

Ma 27

Ti 28

On 29

To 30

Fr 31

Hellig 3 konger   10.30 Højmesse Jordrup

Aftengudstjeneste 19.00 Lejrskov kirke

17.00 Aftensang Jordrup kirke + fællesspisning

Indskrivning kommende børnehavebørn 16-18

Højmessse 10.30 Jordrup Kirke

Gudstj. 10.30 Lejrskov Dåbsjubilæum 2008

Nytårsgudstjeneste 14.00  Lejrskov  15.30  Jordrup

14.30 Gudstjeneste Toftegården

Skolen: Besøgsuge starter  (29/1 - 4/2)

Julemanden, sammen med spejder og rideklub


