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Der er en uafvenDeligheD i Det 
faktum, at Der sker en mar-
kant vanDring fra lanD til by 
i Disse år - lanDsbyer lukker 
og slukker. 

fynslundområdet blomstrer. her er rigtig 
mange frivillige kræfter, og det er generelt 
en af kvaliteterne i landdistrikter; vi er vant 
til, at der ikke sker noget med mindre, vi 
selv gør noget.

hvis en landsby viser initiativ, bakker en 
kommune oftest op. troldhedestiprojektet 
og legepladsprojektet er to aktuelle ek-
sempler. kolding kommune er gået aktivt 
med i projekterne, fordi de kan se, at det 
er bæredygtige ideer i hænderne på kyn-
dige, lokale folk, der knokler for sagen.  nu 
bliver troldhedesti-projektet oven i købet 
et foregangsprojekt blandt 10 projekter på 
landsplan. 

Det er noget, der tilfører et lokalsamfund 
ekstra værdi, - det avler stolthed, styrker 
fællesskabet og giver identitet. og det er 
vigtigt for et lokalsamfunds overlevelse.

men også anDre initiativer 
viser, at Der er liv:

-  et borger- og forsamlingshus med en  
 ny bestyrelse og nyt aktivitetsudvalg  
 med tilsagn fra en masse lokale folk,  
 der gerne vil give en hånd 
-  en boldklub og hal, der vil tænke nyt  
 på baggrund af foreningsundersøgelsen  
-  et hyperaktivt menighedsråd 
-  en rideskole, udpeget af rideforbun- 
 det til klubudvikling og med rekordstort  
 medlemstal 
-  en borgergruppe med vokseværk 
-  et legepladsprojekt med penge og  
 hjælp fra kommunen 
-  en facebookgruppe med knap 800  
 medlemmer 

og vi har ringriddere, korsangere, krolfspil-
lere, spejdere - og vi har festerne og sam-
menkomsterne. næste store begivenhed 
er sportsfesten – hvor der både er bold og 
bajere, kram og kræmmermarked, musik, 
mad og masser af mennesker. 
 
vi er her på trods af bøvlet med tilsneede 
vinterveje, gyllelugt, hundelorte i indkørs-
len, kloakering, manglende busser og cy-
kelstier og med og uden lys!
og vi har tænkt os at blive her og trække 
flere til. få nogle af alle dem, der er på vej 
fra land til by til at dreje af mod fynslund-
området – vi har nemlig gang i spændende 
ting - og et stærkt fællesskab at byde på.

aktueltklummen

MIT FYNSLUND
Du sidder med tredje nummer af fyns-
lundmagasinet. indenfor de kommende 
måneder sker der meget i vores lokal-
område; den årlige sportsfest med nye 
spændende tiltag, ringriderpladsen i 
lejrskov vil summe af liv, flere veje er 
i gang med at blive gravet op til fordel 
for ny kloakering, der skal afholdes valg 
til skolebestyrelsen – måske en kom-
bineret børnehave og skolebestyrelse, 
det ved vi når maj er kommet.

vi bor på landet fordi vi kan li det - det 
handler vel dybest set om livskvalitet – 
vi ønsker kontakt med natur og dyr, vi 
vil have vidder, overskuelighed, enkel-
hed, fred og ro, men også fællesskab 
og aktiviteter.

mit fynslund har det hele: margueritru-
ten, skove og søer, masser af plads og 
overskuelige sammenhænge for os selv 
og vores børn. 

vi bor i et smørhul i trekantsområdet 
med kort vej til arbejdspladser og ud-
dannelsessteder. vi har gode rammer 
at mødes i: børnehaven, skolen, hallen, 
præstegården og forsamlingshuset.  

vi har gode aktiviteter og projekter at 
mødes om: i 4f styrker og koordinerer 
vi samarbejdet om eksisterende og nye 
aktiviteter, og lige nu har vi flere fan-
tastiske projekter at stå sammen om.

god sommer til jer alle.af
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DER ER LIv I OS

Birgitte G. 
Johansen
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masser af liv
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tag med på tur, når naturvejleder Jørn 
Chemnitz vil føre os igennem en del af 
troldhedestien og fortælle om den for-
skellige og fantastiske  natur der ligger 
uden for vores dør. Det er gratis og alle 
kan være med.

byens flagallé har 30 års jubilæum den 
8.maj 2014. Det fejres ved at flagallen 
kommer op og pynter i hele Jordrup og 
der serveres kaffe/sodavand og kage-
mand i forsamlingshuset  

TUREN GÅR TIL

HURRRRAAAA

Troldhedestien

Mød op 10. MAJ kl. 11.00  
ved lokAl Brugsen i Jordrup

TorsdAg 8. MAJ kl. 15-17 
ForsAMlingsHuseT
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Flagallé fejres

kolDing spilDevanD a/s er i 
gang meD at afslutte første 
etape af kloakproJektet.

oprindeligt var det hensigten at udføre 2. 
etape i 2014, men ændringer i planerne hos 
spildevandsselskabet gør det nødvendigt 
at udsætte denne etape til 2015. projekte-
ringen og planlægningen afsluttes i år, og 
der vil i løbet af året blive informeret yder-
ligere til de berørte husejere.

Det eksisterende kloaksystem adskilles i 
et system for regnvand og et system for 
spildevand. Det betyder at alle husejere 
også skal separere kloaksystemet på egen 
grund. en undersøgelse kolding spildevand 
har foretaget efter kloakseparering i viuf, 
viser at udgiften her i gennemsnit var ca. 
20.000 kr. pr. husstand, varierende fra ca. 
5.000 kr. til 60.000 kr. 

nogle havde allerede separerede anlæg 
og behøvede kun at ændre tilslutningen, 
mens andre har valgt at udskifte hele klo-
aksystemet. andre kan nedsive regnvandet  
på grunden. Det skal dog bemærkes, at der 
ikke er garanti for, at priserne fra viuf er 
retvisende i forhold til Jordrup. 

De enkelte grunde får tildelt en ny og sup-
plerende stikledning eller en lille pumpe til 
spildevandet. regnvandet skal blive på den 
gamle stikledning og vil efterfølgende via 
et regnvandsbassin blive ledt ud i de nær-
liggende vandløb, i stedet for som nu at 
belaste renseanlægget sammen med det 
øvrige spildevand. 

inden for få år vil spildevandet uden regn-
vand blive pumpet til vamdrup renseanlæg, 
idet Jordrup - og lunderskov renseanlæg 
nedlægges.

Der er flere fordele ved at separere spilde-
vand og regnvand. regnvandet bliver i 
området og siver tilbage til grundvandsma-
gasinerne, og der bruges ikke energi på at 
pumpe og rense regnvandet. samtidig op-
nås en klimasikringseffekt, idet oversvøm-
melser fra kloaksystemet kun vil bestå af 
regnvand, der ikke er forurenet med spilde-
vand. 

adskillelsen af regnvand fra spildevand 
vil også betyde en sundhedsmæssig for-
bedring, da fremtidens klimaforandringers 
oversvømmelser fra kloaksystemet ikke vil 
indeholde spildevand, men kun regnvand. 
Dermed kommer ingen mennesker i direkte 
kontakt med spildevandet.

2. etape af kloaksepareringen er udskudt til 2015
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lørdag den 22. marts afholdt vi vores årlige gymnastikopvisning med 
virkelig stor opbakning. vi havde 9 hold på gulvet, som alle viste 
rigtig flot gymnastik. vi er stolte og glade for at godt og vel 200 
gymnaster i vinterens løb har støttet op omkring gymnastikken – det 
er rigtig flot. tak til alle vores instruktører og hjælpere for den store 
frivillige indsats! vi ser frem til den kommende sæson, som vi er i 
fuld gang med at planlægge.

200 små store seje stærke skønne svedige 
gymnaster var på gulvet til den store årlige

gymnastik opvisning i Fynslundhallen 

Og der var også fyldt på tilskuerpladserne.
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fynslunD hallen

GYMNASTIKOPvISNING
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fynslunDhallen

tak til tina Damgaard som opvisningen igennem tog mange flotte billeder, 
som vi i dette nummer af fynslund magasinet får en forsmag på.
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RINGRIDNING

forening   i   fokus

Det er rigtig sjovt og man kan vinDe feDe præmier

Der er fart over feltet, når lansen hæves 
og der galoperes i fuld fart mod ringen...
”
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i min familie har ringridning altid været en 
stor tradition og hvis vi ikke kunne deltage 
var det næsten en sørgedag.

siden jeg var 5 år har jeg deltaget hvert 
år. som lille børnerytter var det bare rig-
tig sjovt. man fik sodavand og is i pausen 
og muligvis tog jeg også en ring. men lige 
gyldigt hvad, så fik jeg en præmie til festen 
om aftenen og det var det aller bedste - for 
alle klapper af en.

Da jeg blev teenager begyndte jeg og gå 
lidt mere op i om jeg tog ringe eller ej. 
Det er jo ikke fedt og deltage i en konkur-
rence hvis man ikke får en god placering. 
så det begyndte at gå bedre og 
bedre og jeg kom op i præmie 
rækken, men dog ikke helt til 
top. Da jeg blev 15 år, skulle 
jeg ride som voksen og fik en 
større lanse, og den var lang 
og ikke til og styre, så der gik 
det ikke særlig fantastisk, hvilket bare ikke 
var godt nok. for som børnerytter var jeg 
jo lige ved og blive helt go til og tage ringe 
og fik fede præmier. men jeg kom over det 
og lærte hurtigt at styre den lange lanse 
og begyndte at tage ringe igen.

i dag har vi fra vestergaard i ferup vores 
helt egen tradition med hvordan vores 
ringridning foregår. vi deltager til træning 
som afholdes mandag og torsdag kl. 19 i 
ugen op til. vi læsser vores heste i krea-
turvogn og kører dem i traktor over til ring-
riderpladsen i lejrskov.

om lørdagen starter vi dagen med rund-
stykker omkring kl. 10, derefter skal he-

stene ordnes og strigles efter bedste 
evne og den lille pony skal have sløjfer og 
glimmer spray i man og hale for -”vi skal 
jo til en slags stævne hvor folk kommer og 
kigger om vi er gode til at ride”. ridetøjet 
består af mørke busker og støvler, og en 
hvid bluse. vi skal alle sammen mødes kl. 
12.30 oppe ved lejrskov forsamlingshus 
hvor vi bliver stillet op i række efter stør-
relse og farve. først de voksne og derefter 
børnene. Derefter rider vi i optog ned til 
ringriderpladsen med en hestevogn, som 
kører forrest med musik og blomster.

på pladsen rider vi efter 20 ringe og for 
hver ring vi tager får vi point fra 4 til 6 alt 

efter om man rider galop 
og om det er fri eller kon-
trolleret galop. point bli-
ver uddelt af dommerne 
som sidder inde på mid-
ten af pladsen. til sidst 
samles vi alle på en lang 

række midt på banen. vi  hilser på fanen 
og så kommer det mest spændende - hvem 
der har vundet. alle børnene får en roset-
te, hvor der står hvad plads de er kommet 
på. De 8 bedste voksne får også en lille 
gave. både ved børnene og de voksne er 
nr. et og to – konge og kronprins.

ved den store ringridning bliver festen af-
holdt om aftenen i et telt på pladsen. Der 
er opstillet en grill så folk skal selv have 
deres mad med og selv grille.

Jeg har deltaget i mange år på mange for-
skellige heste og i næsten alt slagt vejr, 
men det har altid været en god og sjov dag, 
med mange gode minder og oplevelser.

L E J R S K O v  
R I N G R I D E R F O R E N I N G 
 
initiativet til lejrskov ringriderforening blev 
taget i 1923 af brandmajor rs. rasmussen, 
højrupgård; gårdejer aksel roed, ferup; 
gårdejer anker Jessen, lejrskov; og gårdejer 
hans hansen, Dalgård. Den første ringrid-
ning fandt sted i sommeren 1923. forenin-
gen lever stadig i bedste velgående og der 
er hvert år gennemsnitligt 20 voksne og 20 
børn.

RINGRIDNING I LEJRSKOv

- en ring på ca. 5 cm skal tages i galop 
- 4 point for langsom/tilbageholdt galop 
- 6 point for hurtig galop

Modsat regler fra Sønderjylland
- ringene her bliver mindre og mindre
- man rider nærmest i luntetrav

tina teut Jørgensen ’s 
KæRLIGHED til ringriDning

den lille pony 
skal have sløjfer og 

glimmer spray i

”

ringriDning
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ringridning er FesTlig Både AT delTAge i og være Tilskuer Til

ÅRETS RINGRIDNING
lørdag d.7 juni. kl 13
lørdag d. 12 juli. kl. 13

afholdes på ringrider pladsen ved 
lejrskov. alle er velkomne og det er 
gratis at være tilskuer. medbring 
tæpper og stole og godt humør.
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TEAM BRAvIDA GEORG BERG 

U 19 cYKELTEAM
et professionelt team i slagelse Cr og 
vejen bC står bag juniorholdet som hø-
jest skal bestå af 9 ryttere hvor bravida 
og entreprenørfirmaet georg berg er de 
bærende kræfter.

Der er tilknyttet en ny træner og direk-
tør– morten Christiansen – der selv har 
haft en flot Cykelkarriere. Cykelholdet i 
vejen startede team manager per Chr. 
Jensen, far til Jonas, for 3 år siden.

SKOLE TRæNING SKOLE TRæNING
Jonas er 17 år og går på hhX og søren 
er ligeledes 17 år går i 10. kl. begge 
startede som 13 årige.
De træner 2-3 dage om ugen i 3-4 timer. i 
marts blev det til 75 timer og herudover er 
der styrketræning og fitness Center. i alt 
blev der cyklet 2000 km. i marts. 

TRæNINGSTUR TIL FRANKRIG 
sidst i marts var de på træningstur i 
frankrig og ”besteg” det berømte mount 
ventoux. Det blev til 6 dage med 600 km 
og 9000 højdemeter. hele tiden er team 
manager per Chr. Jensen med i sin føl-
gebil. til historien hører at juniorerne 
her kører alle løb som de professionelle 
voksne gør.

LØB HvER WEEKEND 
De kører løbver weekend på mellem 
100-130 km og med en gennemsnitlig ha-
stighed på 40-42 km derudover deltager 
de i to store etapeløb a fem etaper og et 
etapeløb i holland til juni. 

sport på hJul

KØRESTOLSLANDSHOLDET  
TRæNER I FYNSLUND HALLEN
i to år har kørestolslandsholdet i power-
soccer haft deres træning i fynslund hal-
len. aktuelt træner holdet til em i lime-
rich i irland.

et godt tilbud fra halinspektør bjarne 
tamberg har gjort at alle deltagere får en 
oplevelse med god service, god mad og 
gode faciliteter. 

LOKALE 
cYKELENTUSIASTER
man ser Dem ofte træne i vores områDe og Det ser profes-
sionelt uD.

TEAM RYNKEBY
Jette Dam og ivar bengt blandt de hel-
dige, der er udvalgt til at cykle til paris 
med team rynkeby. 

Det er første gang for Jette, mens ivar 
har prøvet det 3 gange. en tur på i alt 
1200 km over 6 dage. sluttende i paris 
på sidste dagen af tour de france.

53 ryttere fra trekantsområdet har hver 
især betalt kr. 20.000, - for strabadserne. 
til gengæld er der en cykel med til en 
værdi af kr. 13.000,-.

De cykler for at samle penge ind til bør-
neCancer fonden. sidste år indsamlede 
cykelrytterne samlet 15.000.000 kroner 
ind til det gode formål. 

vi ønsker dem god tur.
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Jonas er udtaget tiljuniorlandsholdet!
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FOTOKONKURRENcE 
MIT FYNSLUND
fynslundområdet er et unikt flot område med skønne områder, 
masser af aktiviteter, de sejeste unger og supersøde dyr. Der var 
nok af muligheder til fotokonkurrencen ”mit fynslund”.

redaktionen har nu set på alle de billeder der er tilsendt. her på 
siden kan du se nogen af dem. Det var et tæt løb. vinderen kan du 
se her og på forsiden og det er sif marie kjergaard oldrup, med 
billedtitlen: ”i toppen af et æbletræ hos egholt stalddørssalg!”
stort tillykke og god helikoptertur!

vi siger tak for de tilsendte fotos, som vil blive brugt i magasinet fremover, så vi kan gøre det 
endnu bedre. og bliv endelig ved med at sende dine billeder ind til birte@imageconsult.dk
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skoleleDerens        hJørne

EN ANDERLEDES SKOLEDAG!
2. D har været på besøg på lego i billunD
sofie skrev om sine oplevelser og læste op for hele skolen 
en freDag morgen:

”Jeg kørte med min mor og Josefine, pernille og maja. vi fik en velkomst og så fik vi et 
rum at sidde i. Jeg kan huske at lego friends var det mest solgte i 2013. 

nede i hallen så vi maskinerne og hvordan man laver legoklodser og hvordan man la-
ver en lego-figur. man laver små lego-figurer i en maskine. maskinen putter arme og 
hænder på og maler på bluserne. maskinen tager to lange ben og sætter dem sammen. 
min mor lisbeth vandt og det gjorde Jeppe og ida også. konkurrencen gik ud på at 
bygge det højeste tårn fra en lille lego-pose. 

så skulle det holde til et lille jordskælv med en lego-mand på. vi fik lego Chima, en 
lastbil og en figur som vi selv havde bygget.”

Dette skoleår har budt på den helt sær-
lige planlægningsmæssige udfordring, at 
vi i det nye skoleår med baggrund i den 
reviderede folkeskolelov og den nye lov 
om arbejdstid for lærere og pædagoger 
vil se markante ændringer i måden at 
drive skole på. 

vi vil i denne sammenhæng intensivere 
arbejdet med mål og evaluering for den 
enkelte elev. De første områder, som vi i 
den sammenhæng i skoleåret 14/15 sæt-
ter særligt lys på, er de store fag dansk 
og matematik. 

Der vil blive opsat både kort- og langsig-
tede mål, og lærere, elever og i nogen 
grad forældre vil ud fra disse og den 
efterfølgende opfølgning kunne følge 
barnets læringsmæssige udvikling tæt, 
og derudfra understøtte eleven på en re-
levant og præcis eller god måde. 

metoderne til dette arbejde kan være 
mange, og en hel del af dem er allerede 
ganske gennemprøvede. 

når målet er nået opsættes nye lærings-
mål som så herefter følges op. ovenstå-
ende er jo ikke nyt, men den meget mere 
konsekvente og systematiske tilgang til 
den enkelte elev vil give et mere inten-
sivt fokus end tidligere, - til gavn for den 
enkelte elevs læring!

turen var den bedste skoledag i 
mit liv fordi det var hyggeligt, 
dejligt og det bedste!

”
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SKOLELOv

Max Agger
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fynslunD        skolen

et maDpakkeforløb i 6. klasse

i januar 2013 satte kolding kommune fokus 
på faget hjemkundskab som inspirationsforum 
for madpakker, hvor der køres en fælles kam-
pagne med undervisningsmaterialet ”find fa-
voritten”. materialet giver eleverne mulighed 
for at eksperimentere med madpakkeopskrif-
ter i skolekøkkenet og finde kombinationer, der 
passer til deres individuelle smag. 

målet meD forløbet er bl.a.: 
- at give eleverne indsigt i hvad en sund mad-
pakke indeholder 
- at give eleverne mulighed for at eksperimen-
tere med ingredienser 
- at eleverne forholder sig kritisk og finder de-
res individuelle smag

i 6. klasse har vi lavet:
1. madpakke pizza
2. frokostsalat med deller
3. pandekager med fyld
4. frokostburger

til hver undervisningsgang er der mange rå-
varer at vælge i mellem, fordelt i 4 forskellige 
inspirationskasser. når maden er lavet, anret-
tes den og stilles frem. hvert hold fortæller 
om deres ret og hvilke råvarer de har valgt og 
hvorfor. til sidst smager alle hinandens ret. vi 
tager billeder gennem hele forløbet og favorit-
ten findes til sidst, når der er smagt på alles 
ret. Det er ikke kun smagen, som er den afgø-
rende faktor, men også hvordan maden ser ud 
når den præsenteres.

REJSEN TIL UDGÅRD
i januar arbejdede 3.e med opførelsen af ”rejsen til udgård”. Det er et lille skuespil, 
som handler om thor og lokes rejse til udgård, hvor jætterne bor. thor vil gerne vise 
jætterne en gang for alle, at man ikke kan løbe om hjørner med guderne. men han bliver 
sat på nogle umenneskelige (ugudelige?) prøvelser, bl.a. skal thor prøve at slås med 
alderdommen, - han ved ikke, det er alderdommen, han kæmper imod. naturligvis taber 
han, hvem kan også vinde over alderdommen???

til sidst må thor tage hjem til asgård igen uden at have vundet. han får dog at vide, at 
det var lige ved at lykkes for ham, og at jætterne kun vandt, fordi de lod thor kæmpe 
mod bl.a. havet, ilden og alderdommen – og dem kan ingen slå. af
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DIGTE OM ELEMENTERNE
5.e har læst solsangen, som den hellige frans af assisi skrev i 1225, hvor han lovpriser 
naturen og alt, hvad der er skabt. Det gav inspiration til at digte videre om sol, vind, vand, 
jord og ild. her ses nogle eksempler på, hvad der kom ud af det.
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FIND FAvORITTEN

maJ 2014  //  fynslunD magasinet //  11 



kirken

MIT HJERTE ER UROLIGT, INDTIL DET 
FINDER HvILE I DIG, GUD! 

sådan skriver kirkefaderen augustin i ”bekendel-
ser” (ca. år 390). ordene kan lyde gamle og for 
fromme for os. 

men jeg tror, de er mere vedkommende og mo-
derne end som så. augustin levede i en tid, der 
ligner vores. mennesker brød op og skulle tilpasse 
sig nye steder og vaner. forskellige kulturer blan-
dede sig. alt dette kunne gøre et hjerte uroligt og 
få det til at længes efter mening, fællesskab og et 
sted at høre til.

i dag kan vi finde på at sige, at vi skal ”finde roen i 
os selv” og ”hvile i os selv”. Det kan være en næ-
sten umulig opgave for et uroligt hjerte. augustin 
gør noget andet. han peger væk fra sig selv og 
hen på gud. 

Det synes jeg er befriende!  altså, her drejer det 
sig ikke om, hvad vi i os selv kan og skal og når. her 
drejer det sig om at hente selvværd og nye kræfter 
hos gud, der kender os 100% - og elsker os 100%. 
og her drejer det sig om at få øjnene op for vore 
medmennesker, hvad de har af behov og af mulig-
heder. Det tror jeg, der er hvile i for urolige hjerter. 

LEJRSKOv KIRKEGÅRDS 
RUM OG RAMMER æNDRER SIG
Det er en kendt sag, at vi på de fleste kirkegårde landet over i disse år oplever 
flere og flere tomme gravsteder.  ændrede familietraditioner, mindre tilknytning til 
lokalområdet samt affolkning af visse landdistrikter er nogle af årsagerne. Derfor vil 
menighedsrådet invitere til et møde på lejrskov kirkegård d. 7. maj 2014 kl. 19.

vi har bedt to professionelle kirkegårdsfolk om at komme med deres forslag til evt. 
ændringer. Disse forslag samt menighedsrådets holdning og ideer vil vi gerne dele/
drøfte med menigheden. ændringer på en kirkegård er i sagens natur langsigtede, 
hvorfor vi gerne vil i gang med de tiltag, vi kan ændre her og nu.
aftenen er tænkt således: vi går en tur på kirkegården med tid til samtale og orien-
tering. herefter kan vi i konfirmandstuen se på skitser og drøfte tanker og ideer. alle 
er velkomne. af
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KAREN SØE PEDERSEN 50 ÅR
i anledning af karens fødselsdag d. 8. juni inviterer 
menighedsrådet til reception fredag d. 6. juni kl. 
13-16 i konfirmandstuen i lejrskov præstegård.

hilsen menighedsrådet
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GUD GØR UBRUGELIGE DUELIGE
ren skrot guDstJeneste på kolDing havn  
2.PINSEDAG MANDAG D. 9. JUNI KL. 10.30 
pinsen handler om, at gud gør det umulige. gør ubrugelige duelige og verdens fe-
jeskarn til sit eget barn… kort sagt: “skrot er godt.” kirkernes fælles pinseguds-
tjeneste i kolding provsti finder sted på kolding havn, hvor man samler skrot til 
genbrug. Der bliver tale om en familievenlig gudstjeneste, hvor kirker udenfor folke-
kirken også er inviteret. 

medbring noget at sidde på og evt. proviant - selv om der satses på, at mad kan 
købes på havnen denne dag. af
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I NOGET ANDET END  I

SIG SELv
AT HvILE  
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kirken

KONTAKT
sognepræst: karen søe pedersen: 
tlf. 7555 8002, 2129 8002, kspe@km.dk
graver: ejner bæk petersen: 
tlf. 7555 6317, graver@lejrskov-jordrupkirker.dk
menighedsrådsformand: 
asger b. m. Christensen: 
tlf. 2020 8160, asger@noerupgaard.dk

læs mere på
www.lejrskovkirke.dk eller
www.jordrupkirke.dk

DET DUFTER LYSEGRØNT AF GRæS
uDenDørsguDstJeneste veD JorDrup kirke  
SØNDAG D. 15. JUNI KL. 10.30 

i juni flytter vi gudstjenesten til det sommergrønne. lokale folk bidrager hver især: 
spejderne bygger alter, kirkekoret synger, menighedsrådet sætter bænke op. - men 
vigtigst for en gudstjeneste er menigheden, så kom til gudstjeneste med kig til 
himlen, duft af græs og lyd af fuglefløjt.

efter gudstjenesten kan man købe godt til ganen af 5.d. og 5.e. fra fynslundskolen. 
evt. overskud går til klassernes bornholmertur. (hvis vejret er dårligt, er vi i kirken)

Det spørgsmål kan 40 børn fra 0.-2. kl. på fynslundskolen svare på. De har deltaget 
i ”fortælletimer” i lejrskov kirke og præstegård med bibelfortællinger, salmesang 
og ture i kirken og kirketårnet. og hvad lejrskov kirke er bygget af? ”store firkan-
tede kampesten,” - bare spørg fortællebørnene. 

hanne rath Degn tiltræder som organist 
fra juni og som korleder fra august.

hanne har flere års erfaring som organist 
og leder af kirkekor i sogne i ribe stift og 
underviser også i messinginstrumenter på 
vejen musikskole. menighedsrådet mener, 
at hannes erfaringer, interesser og væsen 
passer rigtig godt til vore sogne og byder 
hermed hanne velkommen.

vi besluttede på sidste møde i menighedsrådet, 
at vi ville sponsorere et banner i fynslundhallen. 

er kirken blevet en virksomhed, vil nogen spør-
ge. nej det er den ikke. men den er en del af det 
liv, der er i lokalsamfundet, sammen med spor-
ten, spejderne, skolen, borgerforeningen m.fl., i 
daglig tale 4f. Derfor glæder det også mig, at 
vores præst deltager i 4 f og er medlem af re-
daktionsudvalget i fynslund magasinet. for mig 
er det afgørende, at alle aktører i lokalsamfun-
det står og arbejder sammen, for samme mål. 
et rigt og varieret forenings- og kirkeliv gør, at 
området er et godt sted at være. Det er det, der 
gør en forskel.

Døbte:
ea skøtt (Jordrup)
aya egelund rathje (Jordrup)
freya egelund rathje (Jordrup)

begraveDe eller bisatte: 
svend anker hansen (Jordrup)
andreas randrup sørensen (Jordrup)
elise marie buch pedersen (Jordrup)
viggo simonsen meng (sdr. kapel, kolding)
Johanne marie schelde (lejrskov)
kristian ingemann ingvertsen (Jordrup)
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ER LEJRSKOv KIRKE BYGGET AF 
MURSTEN ELLER KAMPESTEN?

KIRKELIGE 
HANDLINGER 
SIDEN SIDST:
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Ja - på uhre skovvej har ”heliCo” 
til huse, med klaus svoboda som 
ejer, pilot og instruktør. 

klaus har altid elsket udfordringer og 
i en alder af 40 år blev det i 2006 tid 
at skifte spor og realisere en gam-
mel drøm. Da luftfartslægen havde 
godkendt fysikken og han havde 
indbetalt depositummet til sin første 
helikopter – gik han i gang med pi-
lotuddannelsen. i 2007 var han klar 
som kommerciel pilot og instruktør.

helt fra starten blev klaus kontak-
tet af folk, der ville købe en tur. Det 
kræver, at man har et luftfartsel-

skab for at må flyve med betalende 
gæster.  han lod sig ikke stoppe af 
det: d. 31.maj 2011 var det en reali-
tet, at luftfartselskabet heliCo var 
’landet’ i Jordrup.

Der er mange specielle oplevelser 
med at flyve. nogle af de mere ekso-
tiske er bl.a. at flyve musikere rundt 
mellem festivals. klaus har fx fløjet 
l.o.C. fra århus til samsø en som-
mer – og såmænd også haft et med-
lem af kongehuset med i cockpittet.

erhverv - meD høJt til himlen

FYNSLUND FRA OvEN

80% af flyvningerne er skoleflyvning.
klaus uddanner ca. 4-6 piloter om året.
Der kræves 45 timers flyvning til et privat-certifikat.
Det tager 6-8 mdr. at få et privat-certifikat.
Der er 5 helikopterskoler i Danmark.
Der er 7 helikopter-luftfartselskaber i Danmark.
Der kan være 3 passagerer foruden piloten i cockpittet.

Der er en ekstra dimension i at flyve med    
lokale folk, som kender landskabet og har 
kendt mig siden 5. klasse på Fynslundskolen

vIDSTE DU?
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en lokal perle

Skovene

skovene øst for Jordrup by er et større 
sammenhængende  skovkompleks på i 
alt ca. 550 ha (bølling, Jordrup, ferup og 
vrå). skovene er meget varierede. over-
vejende bøgeskov  giver gode naturop-
levelser især i foråret. Da det er private 
skove har publikum adgang til fods eller 
på cykel på skovvejene.

goD tur.

fbs store undersøgelse af lokalbefolkningens 
ønsker og anbefalinger sluttede sidst i februar 
og vi vil gerne takke for jeres medvirken.

Dgi har kogt det hele ned til nogle anbefalinger 
og statistikker. Der er en del oplagte ting, som 
kan sættes i værk ret hurtigt. andre ting kræver 
mere. noget er dyrt og noget er billigt, noget 
kræver kun hænder. resultatet vil først vise sig, 
når vi får givet nogle af anbefalingerne liv. 

i alt har næsten 400 besvaret, hvilket er rigtig 
flot. vi arbejder allerede med nogle af anbefa-
lingerne. se Dgi’s analyse på fb’s hjemmeside 
www.fynslundboldklub.dk. se også vinderne på 
hjemmesiden, og vi vil sige mange tak til spon-
sorerne.

unDersøgelse
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50 ÅR I JORDRUP SANGKOR

sangkor

Jordrup sangkor fylder 50 år næste 
år. Det blev oprettet i 1965 på initia-
tiv af Jørn bach schmidt og Jørgen 
krog.

Der synges meget forskelligt i ko-
ret. traditionelle danske sange og 
salmer, større korværker og rytmisk 
musik. endvidere. g.f. händel, elton 
John, kai normann andersen og kim 
larsen.  vi synger på både dansk, 
italiensk, engelsk og nordisk. Det 
kan godt være en udfordring at gå i 
gang med en sang, når man ikke kan 
sproget, men man finder jo hurtigt 
ud af at synge lydene.

Der er ingen stemmeprøve, for at 
være med i koret. vi synger så godt 
vi kan.

hjemmearbejde er der intet af. no-
dekendskab er heller ikke nødven-
digt. medlemmerne af koret kommer 
fra både kolding, eltang, gesten, 
ødis og egtved.

Det er en fast tradition at vi hvert år 
til jul synger på toftegården i Jor-
drup. Det er en hyggelig aften, og 
den vil ingen af os undvære.

vi giver koncert på koldinghus to 
gange om året. som regel også et 
par andre koncerter i løbet af sæso-
nen. vi er et amatør kor og det vig-
tigste er- og har altid været - sang-
glæden.

har du lyst til at synge med? så kon-
takt lis gosvig. tlf: 2611 4218

high five
af

 J
or

dr
up

 s
an

gk
or

æRESMEDLEM
Det var en overrasket og rørt hans e. sørensen, der mod-
tog en velfortjent anerkendelse for mange års ihærdig og 
vedholdende indsats både i klubben og i vores lokalsam-
fund på fynslund boldklubs generalforsamling.

”vi har valgt at gøre dig til æresmedlem af fynslund 
boldklub. Det har du fortjent længe - men nu har du 
efterhånden nået alderen til det. man kan sætte man-
ge ord på dig: initiativrig, lydhør, vedholdende, positiv 
- og så er du skribent og netværker. Du er engageret 
i fynslundmagasinet, i 4f, i halbestyrelsen, i kommu-
nens kontaktforum for landsbyerne - og så er du stadig 
en utrættelig skribent og altid behjælpelig, når vi skal 
have fat i pressen. vi håber, at du ikke læner dig tilbage 
og siger - det var det.”
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igen i år, starter vi torsdagen med fodbold turneringer. vi gentager 
successen med banko torsdag aften. fredag er der som sidste år løb 
og cykling. et nyt tiltag, bliver sportsJam fredag aften. med dette 
nye tiltag, ønsker vi at få nogle af de lokale musikere op på scenen 
og høre deres kunnen. poul kunkel nielsen vil stå for tilmeldinger og 
koordinering. vi håber på en hyggelig og musikalsk aften.

lørdagen fortsætter med fodbold, men denne dag er det gader og 
familierne der skal på banen. vi har også et lokalt opgør sognene i 
blandt, som skal gøres op på ny. lørdag er der igen lidt nyt på pro-
grammet. Der bliver afholdt kræmmermarked inde i hallen, med for-
håbentlig mange kræmmere, også udenbys fra. børnene har stadig 
muligheden for at sælge brugt legetøj i teltet om formiddagen. efter 
et par dejlige dage med sport, det sociale og forhåbentligt godt vejr i 
fokus, slutter vi lørdagen af med helstegt patte gris og tilbehør.

Der vil løbende blive opdateret på fynslund.dk, så klik endelig forbi.
vi glæder os til nogle festlige dage!

high five
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SPORTSfest
torsDag 29. maJ - lørDag 31. maJ



erhverv



afVikling 
eller

udVikling?

fynslunD i fremtiDen

afvikling eller uDvikling - Det var det store spørgsmål, da Jordrup borger- og 
forsamlingshus sammen med 4f inviterede til kaffemøde den 6 feb.

forsamlingshuset sydede af liv da mere end 50 borgere var mødt op for at komme 
med forslag til fremtidens forsamlingshus. og ideerne var mange. udviklingen var i 
gang. et aktivitetsudvalg blev stiftet. et udvalg som fungerer under bestyrelsen og 
hvis opgave er at støtte op omkring arrangementer i forsamlingshuset, samt komme 
med forslag og ideer. her og nu arbejder vi på følgende:

fællesspisning: veje/gader laver mad på skift
Juletræsfest 1. søndag i advent Julebanko d 4 dec. 
sønderjysk kagebord med kagekonkurrence. 
efterårsfest - musik ved bjørn og okay d. 31 okt. 
morgenkaffe pinsemorgen 2015. 
evt. messe for lokale håndværkere samtidig med modeshow. 
aktivitetsudvalget arbejder på: øl – og vinsmagning. 
fest for det voksne publikum, med fællesspisning, musik og dans.

JorDrup borger- og  
forsamlingshus

Konstitueret bestyrelse:
formand
karen margrete Christensen tlf. 75556011

Leje af forsamlingshuset:
Carl fr. hansen tlf. 24244060
mellem kl. 16-18.00
 
Aktivitetsudvalget:
hanne hald tlf. 28115760
karen margrete Christensen tlf. 75556011
ideer eller ønsker man at være frivillig hjælper
kontakt aktivitetsudvalgetaf
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søren rask har mere end 20 års erfaring  indenfor kølebran-
chen og med stor kendskab til varmepumper og industrikøle-
anlæg. han sprang ud for at blive selvstændig for et år siden.

han sætter fokus på hvordan du kan spare penge via grøn 
opvarmning. ”utrolig mange får i dag deres oliefyr udskiftet 
med varmepumper - luft til luft – luft til vand – vand til vand/
jordvarme – og er et af hovedområderne - fra opstilling til 
eftersyn og service.” fortæller søren. 

han kan svare på langt de fleste spørgsmål der er omkring 
varmepumper, køleanlæg, frostanlæg og klimaanlæg m.m. 
søren sætter gerne et par timer af til en snak og det er selv-
følgelig et gratis besøg.

BAK vORES LOKALE vIRKSOMHEDER OP ; )

SÅDAN KAN DU 
SPARE PENGE

fynslundområdet er også erhverv. masser af små og mindre virksomheder holder til her 
i hjertet af Danmark. vi byder velkommen til endnu en:

fynslund-elteknik.dk

post@fynslund-elteknik.dk eller 28112964
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erhverv

FYNSLUND 
ER vERDENS NAvLE
her er højere til himlen, græsset er grøn-
nere, og vi har begge ben på jorden. her 
kalder vi en spade for en spade, og jord er 
noget vi har under neglene.

når du køber vinen støtter du vores lokale 
projekter og foreninger.

køb den i Jordrup lokal brugs af
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fynslund vinen



LOKALBRUGSENS  
ÅBNINGSTIDER: 

man – søn:  08.00 – 20.00

POSTBUTIKS 
ÅBNINGSTIDER: 

man – fre:   10.00 – 16.30

lokalbrugsen Jordrup
hovedgaden 43
6064 Jordrup
telefon: 7555 6122

køb lokalt

LOKAL BRUGS
Vaskeægte

brug brugsen – så har vi Den også i morgen!

personalet mærker god opbakning og flere kunder i butikken – det går lige så stille fremad. Derfor vil de 
gerne sende en hilsen til alle i fynslundområdet med tak for det.  De præsenterer sig her – alle sammen 
lokale voksne og unge med torben gude i spidsen.
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siden 2011 har – annette og klas høyer 
bendtsen gjort en del af deres private 
skov til hundeskov. indhegnet så skovens 
dyr holdes ude og løse hunde holdes inde. 

Doxx hundeskov er et gratis tilbud til 
hundeejere, hvad enten man er tilknyttet 
Doxx hundecenter eller ej. Der er regler 
som i de statsejede hundeskove, d.v.s. 
at hundene skal være velfungerende 
med små og store – tæver og hanhunde. 
og selvfølgelig ”samler man også op” i 
hundeskoven. Der er også mulighed for 
parkering. 

Doxx hundepension – de enkelte bokse 
er 6 kvadratmeter. lyse indvendige rum 

med adgang til overdækket udvendige 
bokse på 6 kvadratmeter. hundene bliver 
passet med godbidder og dæmpet musik 
for at berolige.  2 – 3 gange dagligt luftes 
hundene. pensionen er godkendt af føde-
vareregionen og overholder de lovpligtige 
dyrlægekontrol, der foretages 4 gange 
årligt. svømmebadet er en oplevelse og 
en skånsom måde at aktivere og motio-
nere sin hund på. hundetræning, hunde-
kiropraktor og hundemassør er også til-
knyttet Doxx.

annette er eksamineret adfærdsspe-
cialist og hundeinstruktør. se mere på – 
www.doxx.dk

nær Dig

DOXX HUNDESKOv
viDste Du at Der ligger en hunDeskov i uhre skov?

i februar fortalte børne- og uddannelsesdirek-
tør Claus friis lange om kommunens tanker 
og ideer omkring en mulig sammenlægning af 
børnehaven og skolen. bagefter blev forslag fra 
forsamlingen drøftet.

forslagene blev bearbejdet af de forældrevalgte 
i begge bestyrelser. først et ideoplæg, siden et 
høringssvar. først i april behandler børne- og 
uddannelsesudvalget sagen og slut april skal 
sagen for byrådet.

vERDENS BEDSTE STED AF væRE OG LæRE 
FYNSLUNDOMRÅDET
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fri hundeskov 
til alle



GÅRDDØRSSALG  
I FYNSLUNDOMRÅDET

EGHOLT STALDDØRSSALG 
egholt byvej 30, egholt, 6064 Jordrup
tlf: 27850585 
mail: henrikoldrup@hotmail.com 
hjemmeside: www.egholt-stalddoerssalg.dk. 

salg af kød fra frilandsdyr: kalv, gris, lam, kid, 
gæs, ænder, høns, kyllinger, kalkuner og duer. 
usprøjtet frugt og grønt. hunde- og kattefoder 
samt foder til hobbylandbruget. levende fjer-
kræ, lam og kid og meget meget mere....

BETTY OG THOMAS HØST
kirsbølvej 4, 6064 Jordrup
salg sommer/efterår: Jordbær, kartofler, 
tomater, blommer.

ØKOLOGI  
TæT PÅ DIG I JORDRUP
Ca. 200 ha landbrugsjord dyrkes økologisk lige omkring Jordrup. De fordeler sig på 
5 bedrifter. Det er ca. 7% ud af de ca. 2.800 ha økologisk der dyrkes i kolding kom-
mune. økologisk dyrkning betyder der ikke må bruges handelsgødning eller sprøjte-
midler på markerne. 

ordet økologi betyder ”at holde hus”. hos de økologiske landmænd i Jordrup områ-
det, drejer det sig om at holde hus med næringsstofferne, som er sparsomme hos 
dem. Det skyldes der kun er få husdyr på bedrifterne, som ellers er med til at levere 
gødning til markerne. Det er derfor vigtigt at de skifter mellem forskellige afgrøder 
på den enkelte mark hvert år. Det er vigtigt de holder markerne grønne med afgrøder 
hele tiden, det sikrer at der ikke forsvinder vigtige plantenæringsstoffer.

De få økologiske husdyr der er på bedrifterne er kødkvæg og får. De kan udnytte 
kløvergræs som er vigtig som forfrugt for den næste afgrøde. økologerne omkring 
Jordrup arbejder i øvrigt sammen, for at få de synergieffekter som er muligt til deres 
dyrkning af økologiske afgrøder.

i nogle af markerne vil du kunne se det røde ø-mærke, som betyder de dyrkes økolo-
gisk. om sommeren kan du købe økologisk kartofler i krydset ved fynslund fra Jens 
hansen og der er masser af økologi i lokal brugsen. køber du økologi støtter du 
udviklingen mod mere økologisk landbrug – også i Jordrup 
økologi – det har du rigtig godt af.

lokale råvarerøkologi

J    RDBæR
De har sæson i juni-juli. Jordbær er sprængfyldt 
med C-vitamin og en god portion k-vitamin.

Nød, frugt eller bær?
selvom frugten kaldes et bær, er det i virkelig-
heden en flerfoldsfrugt, som består af en saftig, 
opsvulmet blomsterbund hvorpå der sidder en 
samling små nødder i overfladen.
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vI HAR MASSER AF LOKALE
RÅvARER. HER ER LIDT SMAGSPRØvER
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eu kan ofte føles langt væk og meget svær at se meningen med – 
og har eu overhovedet nogen betydning for Jordrup og omegn? Det 
enkelte svar er Ja! men er betydningen så positiv eller negativ? 

vi har på det seneste været vidner til en offentlig debat, hvor mange 
negative ting om eu er blevet fremhævet, bl.a. lakridspiber, kanel-
snegle, forbud af mink og ikke mindst velfærdsturisme. i denne debat 
er alle succes historierne omkring eu desværre blevet tilsidesat. eu 
skal ikke være en socialunion og bestemme over danske velfærds-
ydelser. eu skal ikke sætte en stopper for dansk minkavl, som eks-

porterer for mange mia. kr. hvert år. Det er ikke sund fornuft. Derimod 
er eu et fremragende projekt, når det gælder det indre marked med 
produkter, personer og pengenes frie bevægelighed, som medfører 
stor eksport og mange arbejdspladser. 

bare i kolding arbejder 2800 eu-borgere, og der er 900 internatio-
nale studerende fra eu-lande, hvor af mange arbejder i vores omegn 
og flere studerende bor i Jordrup. Disse mennesker er dermed med 
til at sætte kolding og Jordrup på europakortet.

HvAD RAGER EU JORDRUP?
asger Christensen stiller op til eu-valget Den 25. maJ 2014 for venstre. 

ARRANGØR FyNsluNd boldklubs FestudvAlG

Lørdag den 31. maj, kL. 10-16
I forbindelsen med Sportsfesten i Fynslund Boldklub

slår vi dørene op for en god handel!

Vil du være kræmmer for en dag?
Så kontakt Hanne: johansen@jordrup.dk eller 2127 4710

200 kr. for en stand 3x3m inkl. bord i Fynslund Hallen
- der er en sildemad med i prisen ;)
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i vores lille klub sker der for tiden 
en masse ting. sommeren står for 
døren og stævnesæsonen ligger 
lige om hjørnet. klubbens ryttere er 
flittige i klubben nu hvor foråret er 
skudt i gang. i Jordrup og omegn vil 
i derfor møde flere af vores ryttere 
til hest, og vi ryttere håber i vil hu-
ske lige at tage et par km af farten, 
vi skal nok rydde op efter os selv! 

Derud over afprøves Dansk ride-
forbunds nye disciplin, treC og der 
afholdes stævne heri, som kvalifi-
kation til landsfinalerne som afhol-
des første weekend i sommerferien 
på vilhelmsborg i århus. treC er 
en disciplin,  som består af tre dele. 
først rides en tur på ca. 10 km, 
dernæst en gangarts prøve hvor 
hesten skal holdes i takt og ligeud 
rettet i 100 mtr. sidste del består af 
10 forhindringer, så som opsidning, 
slalom og spring over hæk.

Jeg har selv redet i klubben de 
sidste 12 år, haft egen hest i 8 år, 
og har aldrig oplevet stedet så liv-
ligt. selv klubbens mindste ryttere 
med deres forældre hjælper til på 
arbejdsdagene og deltager i de nye 
discipliner med stor entusiasme. 
klubben er for de fleste medlem-
mer et fristed og det ønsker vi skal 
forblive sådan.

kom til kræmmermarkeD og pattegris

sidste år samlede 4f en masse kræfter og idérige menne-
sker i hallen – hvordan kunne vi sætte vores lille område af 
Danmark på kortet? Der kom mange forslag ud i plenum. et 
af dem var, at vi skulle genoplive kræmmermarkedet, som i 
”gamle” dage var en del af sportsfesten… 

pludselig var der ikke langt fra ord (på en væg) til handling: 
efter et par møder, blev vi enige om, at vi ville give os i kast 
med udfordringen. og med løftet om, at alle ”kræmmere” 
får tag over hovedet, samt en sildemad, vil fynslundhallen 
slå dørene op den 31. maj fra 10 til 16 for et kræmmermar-
ked med lidt af hvert: alt fra smykker til glas til møbler til…  
ja, hvem ved? 

vi håber, at vi kan gøre verden opmærksom på vores lille 
perle midt i det jyske. med højt til himlen og ikke til at kom-
me udenom!
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JORK 
ER SOMMERKLAR

EN GAMMEL SKIK GENOPLIvES!

marked

krÆmmer

ARRANGØR FyNsluNd boldklubs FestudvAlG

Lørdag den 31. maj, kL. 10-16
I forbindelsen med Sportsfesten i Fynslund Boldklub

slår vi dørene op for en god handel!

Vil du være kræmmer for en dag?
Så kontakt Hanne: johansen@jordrup.dk eller 2127 4710

200 kr. for en stand 3x3m inkl. bord i Fynslund Hallen
- der er en sildemad med i prisen ;)

 ÅBEN 
MINKFARM
tirsDag D. 13 maJ kl. 17.00
efter runDvisningen giver vi pølser 
fra grillen, samt Drikkevarer

ta’ hele familien meD!
annie og peter hinDbo  
leJrskovveJ 75, 6064 JorDrup
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inDholD og input: 

hvis du har input/ foreslag til det næste ma-
gasin, der udkommer medio august, så skal vi 
have  dem senest 1 juni.

kontakt:
redaktør: hans e. sørensen
mobil: 2073 6860
mail: hans.hannelis@live.dk

annonCer:
Der er rigtig mange der allerede har booket 
annoncer for flere magasiner. og er du inte-
resseret 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

reDaktionen

her er den lille faste redaktion til fyns-
lund magasinet, og vi vil gerne være 
flere. har du lyst til at skrive en enkel 
artikel eller reportage, så er du velkom-
men til at være med. vi forsøger at køre 
med nogle faste temaer og dække både 
stort og småt...

alle input og ideer til artikler er velkom-
ne, alle må gerne skrive om arrange-
menter - 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 på: birte@imageconsult.dk 
+ et par linier. 

Hans E. Sørensen

Karen Søe, 
kirken

Birte Højsager, 
layout

Merete Due Paarup

Lisbeth Madsen, 
skolen

Vibeke Bundgaard, 
4F

Birgitte G. 
Johansen

HEJ!
har Du lyst til at være meD 
i reDaktionen eller iDeer til 
hvorDan vi gør fynslunDma-
gasinet enDnu beDre?

så skriv til os ; )
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kAlenderFYNSLUNDsoMMer’14
Maj
lørdag 3. kl. 7-19 Dressur- og springstævne Jork
søndag 4. kl. 10.30        højmesse Jordrup kirke, 
 anna marie erbs
søndag 4. kl. 8-16 Dressur- og springstævne Jork
onsdag 7. kl. 19 spejdernes grupperådsmøde granly
onsdag 7 kl. 19-21 møde ”lejrskov kirkegårds 
 omlægninger” lejrskov præstegård
torsdag 8. kl. 15-17 Jordrup flagallé 30 år. kaffe og 
 kagemand Jordrup forsamlingshus
lørdag 10. kl. 11 gåtur kommende troldhedesti ved  
 naturvejleder Jørn Chemnitz,    
 mødested: Jordrup lokal brugs
søndag 11. kl. 10.30      højmesse lejrskov kirke
onsdag 14. kl. 19 møde 4f fynslundhallens cafeteria
fredag 16. kl. 10.30 højmesse Jordrup kirke
søndag 18. kl. 9 gudstjeneste lejrskov kirke, 
 elon Jepsen
tirsdag 20. kl. 19 skolebestyrelsesmøde 
 fynslundskolens lærerværelse
onsdag 21. kl. 9 aktivitetscentret toftegården: 
 busudflugt til morud bisonfarm og  
 søndersø
torsdag 22. kl. 14.30 gudstjeneste toftegården
torsdag 22. kl. 19 fynslundskolens koncert- og 
 udstillingsaften fynslundhallen 
søndag 25. kl. 10.30 højmesse Jordrup kirke
tirsdag 27. kl. 19 menighedsrådsmøde lejrskov 
 præstegård
torsdag 29. kl.10 sportsfest fynslund boldbaner
torsdag 29. kl. 19 gudstjeneste lejrskov kirke
fredag 30. kl. 16 sportsfest fynslund boldbaner
lørdag 31. kl. 10 sportsfest fynslund boldbaner

Juni
søndag 1. kl. 19 gudstjeneste Jordrup kirke
mandag 2. kl. 19 træning lejrskov ringriderplads
onsdag 4. kl. 7.50 fynslundskolens idrætsdag
torsdag 5. kl. 19 træning lejrskov ringriderplads
lørdag 7. kl. 13 ringridning lejrskov ringriderplads  
 (optog kl. 12.30 fra lejrskov 
 forsamlingshus)
søndag 8. kl. 10.30 pinsedag højmesse lejrskov kirke,  
 ole Jørgensen
mandag 9. kl. 10.30 kolding provsti udendørsguds-
 tjeneste, kolding havn
fredag 13. 18-22 elevstævne, 1. afd. klubmesterskab  
 (se www.jork.dk) Jork

lørdag 14. kl. 9-17 elevstævne Jork
søndag 15. kl. 10.30 udendørsgudstjeneste Jordrup 
 kirkegård. spejdere, kirkekor. 5. kl. 
 sælger pålægsboller, øl, vand
søndag 22. kl. 10.30 højmesse Jordrup kirke
mandag 23. kl. 18 skt. hansaften med aktiviteter 
 og båltale ved Jordrup lokal brugs
onsdag 25. aktivitetcentret toftegården:
 udflugt naturcenter randbøl hede
tirsdag 24. kl. 19 skolebestyrelsesmøde    
 fynslundskolens lærerværelse
onsdag 25. kl. 19 menighedsrådsmøde
 lejrskov præstegård
fredag 27. fynslundskolens sidste skoledag 
 før ferie
søndag 29. kl. 10.30 højmesse Jordrup kirke
 toftegårdens beboere er inviteret

Juli
søndag 6. kl. 10.30 højmesse Jordrup kirke
mandag 7. kl. 19. træning lejrskov ringriderplads
torsdag 10. kl. 19 træning lejrskov ringriderplads
lørdag 12. kl. 13 ringridning lejrskov ringriderplads  
 (optog kl. 12.30 lejrskov 
 forsamlingshus)
søndag 13. kl. 10.30 højmesse Jordrup kirke
søndag 20. kl. 10.30 højmesse lejrskov kirke
søndag d. 27. se nabokirker

August (foreløbig)
søndag 3.  se nabokirker
søndag 10. kl. 9 gudstjeneste Jordrup kirke, 
 elon Jepsen
mandag 11. kl. 7.50 fynslundskolens første 
 skoledag efter ferie
onsdag 13. kl. 11 aktivitetscentret toftegården: 
 udflugt til historicom 
 Christiansfeld
søndag 17. kl. 9 gudstjeneste lejrskov kirke, 
 elon Jepsen
søndag 24. kl. 10.30 højmesse Jordrup kirke
torsdag 28. kl. 18.30-22 fynslundskolens skolefest 
 fynslundhallen
lørdag 30. 2. afd. klubmesterskab Jork
søndag 31. kl. 10.30 højmesse lejrskov kirke
søndag 31. 2. afd. klubmesterskab Jork


