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AKTUELTKLUMMEN

HvErdAg igEN

Når du sidder med dette 4. nummer 
af Fynslundmagasinet, er ferietiden 
næsten slut – de fleste af os har haft 
stikket hevet ud en tid. Tingene kører 
stadig lidt på lavt blus. Men for nogle 
er det ét af de travleste tidspunkter 
på året – når høsten skal i hus. Jeg 
mærker det hos mig selv – den særlige 
spænding over, hvor god årets høst er 
og hvor nemt den kan komme i hus. Når 
mad og kaffe bringes ud til høstfolket, 
der kan køre næsten i døgndrift, hvis 
det skal være. vi ser dem alle steder i 
slut juli og august, disse travle bønder 
og andet godtfolk, der giver en hjæl-
pende hånd.

Men snart falder de til ro igen og hver-
dagen indhenter os alle. Børnene star-
ter i skole - de er nu en årgang ældre og 
derfor meget større - og nogle er sand-
synligvis helt bogstaveligt vokset 5 cm 
i ferien. vi voksne starter op på arbej-
det – forhåbentligt med lyst til at gense 
kolleger og tage hul på opgaverne. 

Ferie er godt – vi får plejet os selv og 
familielivet. vi kommer lidt væk fra 
det vante, holder pause, lukker ned. 
Men hverdagen er også god. vi mødes 
snart igen i Fynslundhallen, på skolen , 
i Brugsen - solbrændte og ferieoplevel-
ser udveksles.  vi mødes måske også 
ved vandreture på Troldhedestien og til 
lokal musik på amfiscenen eller fest i 
Forsamlingshuset? Hverdagen er tilba-
ge med fælles oplevelser og gøremål.  
vi vender fokus udad igen og tager del 
i fællesskabet.Af
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Vibeke Bundgaard

Fynslundhallen blev forvandlet til en 
kreativ kedel, da børnene og lærerne 
fra Fynslundskolen kastede sig ud i en 
kæmpe designworkshop. Børn tog desig-
nerhatten på for at give deres input til 
den kommende Troldhedesti.

ALLE vAr MEd TiL AT dEsigNE
Hele Fynslundskolen var med da dørene 
til Fynslundhallen åbnede tidligt en flot 
juni morgen. Børnene 
skulle nemlig finde på 
ideer til, hvordan den 
nye Troldhedesti mel-
lem Ferup, Jordrup og 
Hundsholdt kan give 
de bedste naturople-
velser – også set fra børnehøjde.

”vi har været rigtig glade for at involvere 
eleverne i en designprocess, der har stor 
betydning for lokalområdet og for sko-
len,” siger Anders Højberg Johansen, 
viceskoleinspektør. ”vi vil gerne, at børn 
lærer at bruge design til at løse nogle 
udfordringer på kreativ og praktisk vis. 
Workshoppen har været en oplagt måde 
for børnene at give deres mening om 
stien – samt at tilegne sig nogle design-
færdigheder, de kan bruge i mange andre 
sammenhænge.”

Børnene var delt op i små grupper på 
3-4 elever på tværs af alle klasser. Hver 
gruppe havde en elev fra 5. eller 6. klas-
se, der også hjalp de mindre komme frem 
med deres tanker. Efter lidt ”brainstorm” 
omkring hvordan stien kunne bruges af 
børn i.f.t. emner såsom natur, bevægelse, 
historie, kunst og eventyr, gik grupperne 
i gang med at finde frem til de ideer, de 
syntes bedst om. så dekorerede hver 
gruppe en plade, der illustrerede deres 

ide – og her kom de 
kreative kræfter frem 
i fuld udblæsning! Til 
sidst blev alle plader 
lagt sammen til én 
kæmpe lang sti på 
tværs af hallen: et 

flot syn, der vidnede om børnenes enga-
gement og kreativitet.

”det er så herligt, at skolen tager pro-
jektet til sig,” siger gitte Bruus Hansen, 
en af initiativtagerne bag Troldhedesti-
projektet. ”det er super vigtigt for os, 
at Troldhedestien er godt forankret i 
hele vores lokalsamfund, og der er nogle 
oplagte muligheder for at stien skaber 
nye måder at tænke leg, læring og natur 
sammen. Og så kom børnene med nogle 
utrolige gode ideer, som ingen voksen 
kunne finde på. vi glæder os til at bear-

BØRN PÅ FYNSLUNDSKOLEN 
                  DEN NYE TROLDHEDESTI

Vi har været rigtig glade  
  for at involvere eleverne i  en 

designprocess, der har stor 
betydning for lokalområdet 

og for skolen!

”
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AKTUELT

bejde alle deres gode forslag, så Trolhe-
destien kommer til at udtrykke børnenes 
input, og bliver et godt sted for hele fa-
milien at boltre sig.” 

FAKTA OM prOJEKTET
ideen med at forbinde Troldhedestien 
fra Ferup, via Jordrup og til Hundsholt/
veerst opstod under en anden fælles 
brainstorm, som blev holdt i Fynslund 
hallen i 2012. 

En initiativgruppe har siden gået mange 
ture for at etablere en rute, der har vun-
det accept fra de berørte lodsejere. Ef-
tersom det er umuligt at følge den oprin-
delige bane, da denne nu krydser mange 
åbne marker, har gruppen lagt vægt på, 
at den nye sti skal være en god, sikker 
og varieret naturoplevelse, der inklude-
rer eng, markskel, spor i naturen, skov og 
grusveje – med minimal brug af asfalte-
rede veje.

gruppen er nu godt i gang med at udvikle 
projektet og rejse de penge, der vil gøre 
det muligt at anlægge en ny sti og dertil-
hørende aktiviteter. 

Troldhedestien er blevet udvalgt af Fri-
luftsrådet som et af 10 demoprojekter 
indenfor brugerdrevne naturprojekter i 
danmark. se mere her: http://www.fri-
villiginaturen.dk/indhold/brugerdrevne-
natur-og-friluftsomraader.aspx   

Udover Friluftsrådet, har projektet fået 
gode input og vejledning fra Natursty-
reslen, Kolding Kommunes By og Udvik-
lingsforvaltning, Børne & Uddannelses-
forvaltningen og designsekretariatet.

Troldhedebanen blev oprettet i 1917 og 
nedlagt i 1968. Længden var dengang 
88 km. For flere oplysninger, se http://
da.wikipedia.org/wiki/Troldhede-Kol-
ding-vejen_Jernbane
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i Fynslund skoledistriktet er der ti dagple-
jere hvoraf den ene er gæsteplejer.

i dagplejen arbejder vi med læreplanste-
maer og bruger barnets bog til dokumenta-
tion. det kan være, hvad vi laver i de enkelte 
hjem, eller i legestuen hvor vi er fem dagple-
jere i hver gruppe. Legestuen bliver tilbragt 
i naturen i sommerhalvåret og om vinte-
ren befinder vi os indendørs. Hallen låner 
vi af skolen en formiddag hver anden uge 
og denne bruger vi til krop og bevægelse. 
Med børnehaven har vi et stort samarbejde, 
både med en formiddag hver anden uge og 
desuden besøges denne, når et barn skal 
starte i børnehaven, for at lette overgangen 
til børnehavetiden.

ALLE KENdEr HiNANdEN
gæsteplejeren varetager morgenvagten 
ved dagplejers sygdom og desuden place-
rer hun børnene ved planlagt fri og kurser. 
Hvis hun ikke selv kan have børnene hos 
sig i gæstepleje, har hun stor føling med 

hvor børnene har været før og bruger disse 
steder. idet vi har stort samarbejde i det 
daglige kender børnene både hinanden og 
alle dagplejere i området og har derved 
nemmere ved gæstepleje. desuden ser vi 
venskaber mellem børnene på tværs af de 
enkelte dagplejeres børnegrupper.

vi Er FULdT OpdATErET
i Kolding Kommune får dagplejerne mange 
kurser og desuden er der hele tiden rele-
vante temaer. derved bliver vi rustet til at 
varetage dette værdifulde job vi har. Bag 
vores daglige arbejde har vi konsulenter/
pædagoger, som vi altid kan kontakte, og 
de kommer på tilsyn.

FLEKsiBLE åBNiNgsTidEr?
Kolding Kommune er ved at arbejde hen i 
mod fleksible åbningstider og i skrivende 
stund er dette ikke på plads endnu, men 
dette skal bevirke at den enkelte dagplejers 
åbningstid ikke nødvendigvis er ens hver 

dag. som noget nyt i de senere år, skal for-
ældre selv booke sig ind på hvilken dagple-
jer man vil have. ved udgangen af dette år 
har alle dagplejere en profil på kommunens 
hjemmeside og ud fra disse skal forældre 
selv udvælge en dagplejer -  men selvfølge-
lig skal dagplejeren have en ledig plads på 
aktuelt tidspunkt.

KANON gOdT sAMArBEJdE
vi har et kanon godt samarbejde og dette 
giver glade og positive dagplejere og der-
med velfungerende børnegrupper i Fynslund 
området.

10 DAGPLEJERE, HvORAF EN ER 
GæSTEPLEJER - TIL 26 BØRN

- dagplejerne fortæller om deres hverdag

dAgpLEJEN
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GRØNT PLANTERI

ErvErv   i   FOKUs

det gør dit sind meget gladere med farver og liv

Vi har grønne fingre. Og vi tror på,  
at det at skabe, er at leve!
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”Anlæg skabt med ihærdighed – Evers-
greens eksistens er, og har altid været, 
baseret på en passion for at skabe unikke 
haver, parker og landskaber med vores fan-
tastiske planter i alle afskygninger. vi er 
et ihærdigt og nyskabende team, der har 
specialiseret os både dybt og bredt i handel 
med planter til det grønne – alt fra blom-
sterløg og stauder over træer og buske til 
vores helt store passion for store, særlige 
og skulpturelle planter og træer.” siger Kaj 
Evers som er indehaver at Eversgreen.

JAgTEN: NYsKABENdE pLANTEr
indrømmet! vi er vilde med og lettere nør-
det omkring vores speciale – store og skulp-
turelle planter og træer, smukke japanske 
bosai træer, thujaer formet til flotte spiraler, 
veltrimmede søjleavnbøg eller søjle tempel-
træer. vi er altid på jagt efter nyskabende 
planter. Kald os ihærdige og ambitiøse men-
nesker med grønne fingre eller det grønne 
team fra Eversgreen, der tror på, at det at 
skabe er at leve.

pArKEr Og LANdsKABEr
Leveringsdygtig i alt det grønne – vores lo-
kalitet ved Kolding egnen er perfekt til distri-
bution af planter til hele landet. i væksthuse 
er der produktion af bunddækkeplanter og 
specielle stauder m.m. Friland på op til 10 
hektar. derfra er vi leveringsdygtige i alt til 
det grønne.

vi sKræddErsYr LøsNiNgErNE
Beplantning, planlægning og etablering af 
større skræddersyede projekter, parker og 
landskaber kræver et åbent og troværdigt 
samarbejde. dels mellem dig og os – men 
også med de leverandører og samarbejds-
partnere, som vi har inde over opgaven. Om 
vi har hele entreprisen eller kun dele af den, 

så vær sikker på, at du fra os får en åben, 
positiv og 100% ærlig tilgang til dit projekt.

Hvis diN HAvE KUNNE TALE
så er vi overbevist om, at den vil fortælle 
dig, at den er helt særlig. Lige så personlig 
for dig og dit hus, have eller landskab, som 
dit fingeraftryk. derfor skal du være med 
til at sætte netop dit personlige aftryk på 
landskabet.

diN drøM gJOrT TiL virKELigHEd
det er netop ud fra den filosofi, at vi de-
signer dit helt personlige udeareal. du har 
drømmene og de indre billeder – vi får det til 
at ske. vi kommer med oplægsforslag med 
skitser og rådgivning til hele projektet med 
alt fra valg af blomster, planter og træer til 
belægninger og tilbehør.

FAKTA
”sommer i Tyrol” år 2000 på Amfi scenen 
i Fynslund – Leopold fik sin Josepha og de 
blev gift og ændrede navne til – Chelina og 
Kaj og derpå fulgte der 3 drenge – Oscar, 
Manfred og Eskild og de lever lykkeligt på 
Fynslundvej 31 -  hvor ”sommer i Tyrol” er 
”Eversgreen”.

Kaj Evers er uddannet gartner – anlægs- og 
planteskolegartner. Cheline er under uddan-
nelse til sygeplejerske.

Eversgreen blev startet år 2008. Handel 
med planter er 80 % af omsætningen og der 
leveres til hele landet.

Webshop – Blomsterløg.dk
- sælger blomsterløg – tulipaner, erantis og 
alle de andre kendte forårsløg, samt - stau-
der, hækplanter, træer, buske og roser og 
meget andet.

sNAK MEd Mig
For at planter kan vokse skal de have 
energi fra sollyset, gødning, vand og 
kuldioxid fra luften. de kan også få en 
masse kuldioxid, hvis du snakker med 
dine planter. der kommer menlig kuldi-
oxid ud af vores munde, når vi snakker 
og trækker vejret.

JEg sKiFTEr FArvE
Hortensia kan skifte farve. disse far-
veskift er dels betinget af jordvandets 
surhedsgrad, og dels af om der er alu-
miniumioner tilstede i jordvandet. 

F.eks. Er jordvandet kun lidt surt har 
blomsten en rødlig farve. Er jordvandet 
mere surt så er hortensiablomsterne 
blå. Og er der meget kalk i jorden bliver 
blomsterne lyserøde.

JEg spisEr Kød
En kødædende plante er en plante som 
kan få næringsstoffer ved at fange og 
fordøje dyr - specielt insekter.

vi har også kødædende planter i den 
danske natur. Bestanden er lille, men 
ved du hvor du skal lede og har øjne 
med dig, er der gode chancer for at se 
dem i naturen. 

jeg er noget helt særligt
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LOKALE             sTJErNEr

TiLLYKKE, årETs LEdEr
pia Madsen blev meget fortjent valgt 
som årets leder i Fynslund Boldklub.

FB- formanden Hans rostgaard lod føl-
gende ord følge valget af pia: 

”du er langtidsholdbar. du kender hver 
en krog i klubben. du er en super finans-
minister. du får tingene gjort og trækker 
os andre med.” 

pia Madsen har været med i bestyrelsen 
i 27 år og beklædt forskellige udvalgspo-
ster. For tiden er hun hovedkasserer.

TiLLYKKE, årETs TALENT
årets talent blev Jens Ehmsen fra vol-
leyball. 

Formanden for volleyball steffen Mor-
tensen sagde ved overrækkelsen: 

”Jens kom med en åben og glad ind-
gangsvinkel til klubben i efteråret 2013. 
Han virkede til at hygge sig fra dag et og 
viste stor lyst til at lære og blive bedre - 
han har udviklet sig helt vildt på denne 
ene sæson. så har han ikke mindst for-
mået at trække en del nye unge men-
nesker til vores klub. det har betydet, 
at vi har fået et ungt beach-hold med i 
dgi turneringen denne sommer. Og så er 
han er ikke bange for at gå ind og give 
en hånd med. Et stort aktiv for klubben.”

FYNsLUNd BOLdKLUB viL FrA 2014 UdNævNE årETs LEdEr Og 
årETs TALENT. OvErræKKELsEN AF HædErsBEvisNiNgErNE 
FANdT sTEd FørsTE gANg vEd spOrTsFEsTEN i MAJ MåNEd.

Pia Madsen Jens Ehmsen

ÅRETS 
LEDER & TALENT

HELIKOPTERTUR
viNdErEN AF FOTOKONKUr-
rENCEN. siF FiK siN  
HELiKOpTErTUr, spONsO-
rErET AF HELiCO:
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da Fynslund Boldklub’s festudvalg, for 
nogle måneder siden, fik den aldeles 
fremragende ide at samle områdets mu-
sikudøvere til en omgang sports-jam i for-
bindelse med den årlige sportsfest, blev 
jeg spurgt om jeg ville samle trådene og 
stå for det praktiske og selve afviklingen.

det sagde jeg uden betænkning og med 
stor glæde ja til.  vi blev enige om formen 
og at der skulle lægges vægt på bredden. 
Arbejdet kunne gå i gang og yes! Endelig 
var det pay-back time.

da boldklubben for snart mange år siden, 
ønskede sig en hal, hjalp alle til. Også kul-
turlivet.

gennem friluftsspil og andre tiltag, var 
kulturlivet med til at samle penge ind til 
projektet, og pludselig en dag stod hal-
len der. Kulturlivet løb lige så stille ud i 
sandet, men nu! Nu leverede boldklubben 
de perfekte rammer for en musikalsk be-
givenhed med lokale udøvere. det var så 
op til os at udfylde rammerne.

puh-ha! Hvor mange ville være med? Kun-
ne vi kun præstere tre forkølede musikere 
– men nej! Alle bekymringer blev gjort til 
skamme, da hele 28 musikere i alle aldre 
og på alle niveauer gav tilsagn om at  ville 
deltage.    

det blev en helt forrygende aften, først 
med koncert-delen, eller præsentations-
runden, hvor alle deltagere viste hvad de 
kunne. senere var der jam-session. Og der 
blev jammet. Og der blev snakket.

der blev dannet nye konstellationer mel-
lem musikere, der ikke tidligere havde 
kendt hinanden. – Og så tror jeg da nok 
lige at rammerne blev udfyldt!                                                                            

Tak til Fynslud Boldklub for at tage – som 
nogle udtrykte det- det bedste initiativ i 
årevis. Også tak til et usædvanligt velop-
lagt og støttende publikum. 

denne begivenhed har virkelig givet os 
lokale musikere blod på tanden, og lyst til 
mere af samme slags. 

Nu, da støvet har lagt sig, må vi prøve at 
se lidt frem i tiden. Jeg tror, alle er enige 
om, at det ikke stopper her. grundlaget for 
et egentligt lokalt musikmiljø er absolut til 
stede. spørgsmålet er bare i hvilken form. 

Kunne man tænke sig et samarbejde med 
Fynslund Boldklub – nærmest en sym-
biose? Tanken er da nærliggende.   Mu-
sikmiljøet kunne måske levere ekspertise 
i forbindelse med kommende festarran-
gementer – ja måske endda musikken. 
Boldklubben kunne levere den organisa-

toriske, foreningsmæssige ekspertise? 
Måske kunne musikken ligefrem være en 
underafdeling i boldklubben?

Jeg mener, musikere og sportsfolk har 
en hel del til fælles. de elsker det sociale 
samvær. vil man være bedre, kræver det 
hårdt arbejde. Endelig er der givetvis 
mange sportsfolk, der også dyrker musik. 

Omvendt er der også nogle – måske knap 
så mange – musikere, der dyrker sport. 
Mick Jagger, for eksempel, løbetræner 
hver dag for at kunne gennemføre kon-
certer. Keith richard kravler rundt i pal-
metræer og styrter på hovedet ned for at 
aflyse koncerter!  

så sport- og andre ting- er ikke nødven-
digvis sundt for alle musikere, men MUsiK 
Er sUNdT FOr ALLE!!

slutteligt, skulle Fynlund Boldklub føle 
trang til at gentage successen til sports-
festen næste år, og måske endda med mig 
i front, er jeg bare så klar!

LOKALT 
MUSIK MILJØ ER FØDT
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Med virkning fra d. 1. august er Fynslundsko-
len og Børnehaven spiren sammenlagt til en 
fælles institution. igennem de kommende 
måneder og de kommende to kalenderår vil 
frugterne af sammenlægningen blive syn-
lige. samarbejdet vil trække på det bedste 
fra de to institutioner og naturligvis også ge-
nerere nye tanker og idéer, der kommer både 
børn, forældre og personale til gode. 

der har i forbindelse med sammenlægningen 
været afholdt bestyrelsesvalg. som foræl-
drerepræsentanter er valgt Christina Collatz, 
vivi Frydensbjerg, Anja vesterholm, Thomas 
Tønnesen, Anne Thorogood, Jens ruge og 
Hanne Hald. som personalerepræsentanter 
er valgt susanne Lund Thomsen, Mette Lyk-
ke Westphal og sigurd Hansen. derudover 

har skoleinspektør Max Agger sæde i besty-
relsen i lighed med to elevrepræsentanter, 
der ved redaktionens slutning endnu ikke 
var valgt. Bestyrelsen har konstitueret sig 
med Christina Collatz som formand og Anne 
Thorogood som næstformand.

Ledelsen af den sammenlagte institution be-
står af skoleinspektør Max Agger som leder 
af den samlede institution, Ulla Hedegaard 
som pædagogfaglig leder for børnehave- og 
sFO-del, Anders Johansen som viceskolein-
spektør og souschef/stedfortræder for den 
samlede institution og Marianne Lorentzen 
som pædagogfaglig souschef for børnehave- 
og sFO-del.
i forbindelse med det nye skoleår har vi taget 
afsked med Tina Korsholm efter mange års 

godt og gedigent børnehaveklasselederar-
bejde og med Emil Mortensen, der fremover 
skal arbejde i sin hjemby silkeborg efter blot 
et år på Fynslundskolen med fin indsats. de 
ønskes begge held og lykke fremover. 

vi bød d. 1. august velkommen til børneha-
veklasselederne Anette sørensen og Berit 
Albeck, sFO-pædagog Henrik Lund og lærer 
Louise refshauge. de ønskes hjertelig vel-
kommen.

   
Hvem var det, 

der vandt i dag?
den fælles idrætsdag for Kongsbjergskolen og Fynslundskolen 
blev i år afholdt den 4. juni. vi var heldige med vejret, og det blev 
en rigtig dejlig dag, hvor der blev dystet i mange forskellige disci-
pliner.

5. klasserne skulle spille fodbold, og en flok glade ”gulerødder” fra 
5.e vandt hos pigerne.

SAMMENLæGNING AF 
SKOLE OG BØRNEHAvE
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FYNsLUNd                sKOLEN

”

i det nye skoleår vil der ske meget nyt på 
Fynslundskolen. skolereform, fusion med 
børnehaven og for det tredje skal vi etablere 
et værested/klubtilbud for elever i 4.-6. klas-
se. værestedet vil være åbent hver dag fra 
skoletids ophør og til kl. 17.00. vi er endnu, i 
skrivende stund, ikke helt på plads med den 
fysiske placering, men arbejder med flere 
idéer. 

vi har været rundt i klasserne for at inddrage 
brugerne i hvad tilbuddet skal bestå af og 
har fået mange fine input, som vi arbejder 
videre med. der er forslag som caféordning 
hver dag, sportsaktiviteter, filmklub, bage-
dyst, drama, parkour etc. 

Ungdomsskolen i Kolding vil indimellem stå 
for forskellige sjove arrangementer på tværs 
af alle væresteder…..det glæder vi os til at 
høre mere om. vi håber rigtig mange har lyst 
til at tage del i tilbuddet, jo flere des bedre 
tiltag kan vi sætte i værk. 

det er billigt, 300 kr. pr. måned, - ønskes der 
morgen- og feriepasning koster det 100 kr. 
ekstra pr. måned.

NYT TILTAG 
PÅ FYNSLUNDSKOLEN
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FYNsLUNd        sKOLEN
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så har vi igen været på rejse i Europa med 
en flok elever fra Fynslundskolen, som led i 
det 2-årige Comenius-projekt, vi deltager i. 
denne gang gik turen til st. peray, ca. 100 
km syd for Lyon i rhone-dalen i Frankrig, 
hvor alle 8 elever blev indkvarteret i private 
hjem i området tæt ved skolen College de 
Crussol. 

Turen dertil gik med fly fra Billund via Frank-
furt til Lyon og derfra med Tgv-toget sydpå. 
Undervejs når toget hastigheder et stykke 
over 200 km i timen og det kan mærkes gan-
ske tydeligt. på stationen var familierne klar 
til at tage imod os, og så blev eleverne fra 
de fem lande blandet, - børn fra polen, spa-
nien, Tyskland, Frankrig og danmark.

i løbet af ugen var der arrangeret forskel-
lige aktiviteter under temaet: Mad. Allerede 
i løbet af den første dag på skolen skulle 
eleverne interviewe hinanden omkring 
madvaner og skikke i de forskellige lande. 
Hvad spiser du til morgenmad? Får du varm 
mad på skolen? Hvornår spiser i aftensmad 
derhjemme? interviewet foregik naturligvis 
på engelsk og det gik virkelig op for flere af 
eleverne, hvor vigtigt det er at kunne begå 
sig på et fremmed sprog for at få adgang til 
informationer og ny viden om andre menne-
sker i andre lande.

Næste dag var der marked i byen og ele-
verne skulle i blandede grupper købe ind 

til madlavningen senere på ugen. Midt på 
dagen tog borgmesteren imod os alle sam-
men på byens rådhus, hvor der ventede 
gaver til alle. Eleverne fra Fynslundskolen 
skulle snakke med borgmesteren, og han 
var meget glad for deres nysgerrighed og 
entusiasme. resten af dagen var eleverne 
sammen med deres værtsfamilier, - nogen 
var en tur i byen på indkøb eller på en rask 
vandretur til den nærliggende borgruin på 
klippen over byen.

sidste dag var den store mad-dag, hvor 
eleverne lavede forretter og desserter fra 
de forskellige lande til et fælles europæisk 
måltid om aftenen. de franske familier sør-
gede for typiske franske hovedretter, mens 
vi forsøgte at lære alle, at vores dessert var 
”rødgrød med fløde”. det gav en masse gode 
grin og en utrolig fin kontakt på tværs af lan-
degrænser. inden hjemrejsen nåede vi at be-
søge en kastanje-farm i Ardeche-bjergene, 
hvor der blev købt flere gaver med hjem til 
far og mor.

i Billund tog forældre og søskende imod os 
sent fredag aften, og det var godt at komme 
helt hjem med alle historierne og oplevel-
serne. Endnu en dejlig rejse i Comenius-
projektet var vel overstået, både fordi vores 
franske værter gjorde sig stor umage, men 
ikke mindst fordi vores elever er så nysger-
rige og modige!

FRANSK GæSTFRIHED OG 
RØDGRØD MED FLØDE!
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JORDRUP KIRKE 
FYLDER 130 ÅR 
KirKEJUBiLæUM TirsdAg d. 2. 
sEpTEMBEr KL. 19 i JOrdrUp 
KirKE Og FOrsAMLiNgsHUs

i 1884 forandredes en af Jordrups vigtig-
ste bygninger. Byens lille, forfaldne mid-
delalder kirke blev revet ned og erstattet 
af en større i mursten og med tårn. i år 
er det 130 år siden, at den ”nye” kirke 
blev rejst. Menighedsrådet synes, kirke-
jubilæet skal fejres, og håber, mange vil 
være med.

Aftenen begynder med rundvisning i kir-
ken. Herefter fortsættes i forsamlingshu-
set med kaffebord og foredrag ved Hans 
Jørgen Frederiksen, kunsthistoriker, som 
i ord og billeder fortæller om den danske 
kirkebygning ud fra teologiske, historiske 
og kunstneriske vinkler.

Frederiksen er en af landets bedste for-
midlere om kirker og kirkekunst. Han er 
underviser på århus Universitet, forfat-
ter og rejseleder. 

Kaffebord 50 kr.

KONFIRMAND-START
TOrsdAg d. 14. AUgUsT KL. 7.40-9.20 sTArTEr 20 UNgE FrA 8. KL. 
dErEs KONFirMANdFOrBErEdELsE HEr. 

de 19 går på Kongsbjergskolen, og én går på Kolding realskole. pga. skolereformen 
bliver forberedelsen delt i to henover skoleåret: frem til d. 18. december foregår for-
beredelsen torsdag morgen. Fra januar 2015 møder konfirmanderne uden for skoletid 
i nogle færre, men længere og anderledes forløb. Konfirmanderne har naturligvis 
mødepligt til hele forberedelsen (fritidsinteresser m.v. skal vige).
vi arbejder for, at den ændrede form vil styrke forberedelsen sådan, at den solide 
kristne læring gives i efteråret, og den efterprøves og gennemleves i mere oplevel-
sesorienteret form i foråret. - i skrivende stund glæder vi os simpelthen til at komme 
i gang, Hanne (organist), Margit (sognemedhjælper), Karen (præst). 
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KIRKEKOR-START
TOrsdAg d. 21. AUgUsT KL. 15.30-16.30 sTArTEr KirKEKOrET dEN 
NYE sæsON. 

Jeg glæder mig til at synge med både nye og "gamle" kormedlemmer i konfirmand-
stuen. Alle (fra 3. klasse og op), der har lyst til at opleve, hvor glad man bliver af at 
synge, er som altid meget velkomne. vi ses!

MINI-
KONFIRMANDER
- FOr FYNsLUNdsKOLENs 3. d -. 
LøBEr OvEr OTTE ONsdAgE:

d. 1. okt., 7. okt., 22. okt., 29. okt., 5. 
nov., 12. nov., 19. nov., 26. nov.
Kl. 14-15.30 i Lejrskov præstegård og 
Kirke. der kører bus fra og til skolen.

Afslutning med gudstjeneste og sam-
menkomst 1. s. i advent d. 30. nov. kl. 
10.30 i Lejrskov Kirke. Minikonfirmander 
ledes af Karen søe pedersen, Hanne 
rath degn og Margit Eiler Ernst.

LYT TIL SALMER PÅ NETTET
på www.lyttildanskesalmer.dk er salmebogens 
salmer indsunget enkelt og tydeligt. Nemt, godt og 
brugbart for den, der vil lytte til en salme sunget 
i dens fulde længde, eller vil skabe sig et rum for 
eftertanke.
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KirKEN

dåB: 
Eskild peter dall vig (Jordrup)

KirKELig vELsigNELsE:
vivi palmelund Frydensbjerg og 
dan Johnsen (Lejrskov)

BEgrAvEdE ELLEr BisATTE: 
Jørgen Kristensen (Lejrskov)
Elisabeth Ellegaard Hansen (Jordrup)
gudrun Kamilla Hansen (Lejrskov)
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KIRKELIGE 
HANDLINGER 
SIDEN SIDST:

HvAD ER LYKKE?
LYKKE viL vi ALLE gErNE HAvE.  
MEN HvAd LYKKE Er, Er dET iKKE  
så ENKELT AT svArE på.
Onsdag d. 24. september kl. 19.30 i Lejrskov 
præstegård vil peter Bastian, kunstner og 
musiker, holde foredrag om de forskellige 
niveauer af lykke: det gode liv, opslugthed 
eller flow, mening osv. Bastian ser også på i hvor høj grad, vi selv er i stand til 
at bestemme, hvordan vi har det med, hvordan vi har det. Foredraget handler om 
opmærksomhed, frihed og ansvar og meget mere - begreber som er afgørende for 
enhver af os. peter Bastian er uddannet i teoretisk fysik, klassisk fagot og musik-
filosofi, har medvirket i tv- og radioprogrammer og er bl.a. forfatter til ”Mester-
lære – en livsfortælling.” Kaffebord 40 kr.. Fællesarrangement for Bramdrup, Harte, 
Lejrskov-Jordrup sogne.

DEN, DER SYNGER, 
ER ALDRIG ALENE… 
sANgAFTEN i præsTEgårdEN 
vEd EriK sOMMEr, TidL. HøJsKO-
LEFOrsTANdEr Og KOMpONisT 
TOrsdAg d. 9. OKTOBEr KL. 19.30

Hør om sange, anekdoter og fortællinger, 
om poesi, begivenheder og mennesker.  E. 
s. mener, at højskolesangbogen er en sam-
ling værdifulde beskrivelser af, hvad der er 
væsentligt, og som har værdi for os som 
mennesker og folk.  ...få bogen i hånden og 
syng!

Let traktement undervejs til 50 kr.

SPAGHETTI-GUDSTJENESTER 
MED SANG OG FORTæLLING
dE FAMiLiEvENLigE gUdsTJENEsTEr FOrTsæTTEr FrEdAg d. 3. 
OKTOBEr KL. 17 i LEJrsKOv KirKE Og FrEdAg d. 14. NOvEMBEr 
KL. 17 i JOrdrUp KirKE.

Først har vi en kort gudstjeneste med sang og fortælling for børn i alderen ca. 4-11 
år. Koret medvirker. derefter går vi i konfirmandstuen/forsamlingshuset til spaghet-
ti og kødsovs. vi slutter kl. 18.30, så familierne kan nå hjem til disneysjov.
Alle søskende, forældre og bedsteforældre er velkomne.

spisning: 50 kr. for voksne, gratis for børn (alt inkl.)
Tilmelding modtages gerne, men er ikke et krav: Tlf.. 2129 8002, kspe@km.dk

FOLKESTYRET 
ANNO 2014
Torsdag d. 6. november kl. 19.30 
i Lejrskov præstegård ser Thue 
Kjærhus, nærmere på vort folke-
styre. T.K. er forstander på røns-
hoved Højskole. Kaffebord 50 kr.
(Nærmere omtale følger i okto-
ber på net og i lokalavis)

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
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3 FEsTLigE dAgE MEd FOdBOLd, JAM, BANKO 
Og griLLFEsT Er vELOvErsTåET…

317 børn deltog torsdag i Frøs Cup fodboldsstævne. 32 hold var 
alle med til at spille om de flotte præmier og sætte godt gang 
i sportsfestens første dag. Om aftenen var der lagt op til stort 
reklamebanko med flotte præmier og her mødte mere en 150 spil-
lelystne bankodeltagere op.

Fredagen stod igen i sportens tegn og omfattede løb, cykling, 
volleyball, Old girls og serie5 fodbold. Fredag aften bød på et at 
sportsfestens nye tiltag, nemlig sports JAM. Her var 25 lokale 
musikere troppet op og gav deres bidrag til en fantastisk aften, 
hvor stemningen virkelig var i top med rigtig mange musikglade 
og feststemte publikummer. det er helt sikkert et tiltag, der på 
manges opfordring, vil blive forsøgt gentaget til næste år.

Lørdag bød på mere sport hvor både håndbold og badminton 
havde nye tiltag med, men også kendte aktiviteter som gade- og 
familiefodbold, den lokale sognedyst i form af tovtrækning og 
den sædvanlige grillfest om aftenen med mere en 400 spisende 
gæste.

Holdet bag sportsfesten takker for den store og positive opbak-
ning – og håber at vi ses i Kr. Himmelfartsferien i 2015.

SPORTSFESTEN
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EN LOKAL pErLE

Stenkisten ved
Gl. Landevej

Af
 K

ar
en

 s
øe

 p
ed

er
se

n

gammel Landevej, syd for Lejrskov

Langs gl. Landevej ligger 25 gravhøje. Hø-
jene er fra oldtiden 3950 f. Kr. – 1066 e. Kr.

pga. Kolding-Esbjerg motorvejen måtte en 
af gravhøjene graves ud og fjernes. En 3000 
årig gravkiste af sten (bronzealder) dukkede 
frem fra højens indre. stenkisten blev flyttet 
til Hesselvad Bro, hvor den kan ses i dag.



FYNsLUNdHALLEN
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spOrTsMANd OM EN HALs – spiLLEr 
FOdBOLd – LøBEr MArATON – KAMp-
FOrdELEr. JA dEr KAN sæTTEs MAN-
gE Ord på FYNsLUNd HALLENs NYE 
HALiNspEKTør Og CAFETEriEFOrpAg-
TEr – JAN MOTH ANdErsEN.

Han er et kendt ansigt i lokalområdet – 
aktiv og utrolig vellidt, så da han søgte 
stillingen, var man i Fynslund Hallens be-
styrelse, ikke i tvivl om at Jan var yderst 
kompetent til stillingen.

Er kommet i Fynslund Boldklub næsten 
hele livet. været formand for festudval-
get i 8 år - dernæst hovedformand i 10 år. 
senest formand for Fynslundhallen.

At arbejde med mennesker og fordi sport 

interesserer ham, var grundene til at han 
søgte jobbet.
Jan kender sin nye arbejdsplads ud og 
ind. Kender arbejdsgangen mellem Fyns-
lund Boldklub og hallen. Et samarbejde 
som er unikt.

Cafeteriet vil servere de sædvanlige pøl-
ser og pommes frites, men også alterna-
tiv sund mad. der vil hele tiden være et 
righoldigt udvalg der kan tilfredsstille de 
fleste.

Jan er 53 år og bor i Jordrup og tiltræder 
den 1. August.

Med Jan ved roret er man ikke i tvivl 
om at hal og cafeteria fremover vil være 
samlingsstedet i lokalområdet.

NY HALINSPEKTØR 
I FYNSLUNDHALLEN



NAvN: Karen søe pedersen

KALdENAvN: Karen præst

ALdEr: 50

CiviLsTANd: Fraskilt, 3 børn og har i 
øvrigt en tvillingesøster

UddANNELsE: Teolog fra hvv. århus og 
Københavns Universitet

BEsKæFTigELsE Før 1997: hjemmehjæl-
per, rengøringsassistent, handicaphjælper, 
kordegnevikar, telefonist

BEsKæFTigELsE FrA 1997: præst i Lejr-
skov og Jordrup kirker

Hvis iKKE præsT så: Havearkitekt

YNdLiNgsspisE: Jordbær

YNdLiNgs Tv sEriE: The daily show på 
dr 2

BOg på NATBOrdET: Mortes sabroes 
’Fader vor’ (om fravær og nærvær)

LEdETråd: Mange siger, at man skal 
huske at leve i nuet, men Karen vil hellere 
leve i nærværet, for det implicerer, at der 
er andre mennesker at være nær ved.
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KAREN SØE  
FYLDTE 50 I JUNI 
– i dEN ANLEdNiNg KOMMEr ET 
LiLLE pOrTræT AF vOrEs præsT.

Karen Præst

BONDENS ALE
den første lokale øl er brygget i 
samarbejde  med  ”Frederiksodde 
Haandbryggerlaug”. Bondens Ale 
er en lys Ale brygget på fire forskel-
lige slags malt og den aromatiske 
Cascade-humle.

Bondens Ale kan bestilles ved hen-
vendelse på Tlf: 2785 0585 eller 
mail henrikoldrup@hotmail.com

Bondens Ale

LOKALT



RAPELLING PÅ KIRKEN
Med rystende knæ og bævende hjerter har to spejderledere og fire unge 
rapellet fra Jordrup Kirkes tårn. den efterfølgende melding fra de seks 
lød, at der er meget langt ned, når man står på kanten af tårnlugen og 
skal læne sig baglæns ud. dertil kom, at tårnets fremspring og hjørner 
gav de modige klatrere ekstra sved på panden.

Menighedsrådet har undtagelsesvis givet spejderleder per Hedetoft til-
ladelse til rapellingen, der som forventet foregik nøje gennemtænkt og 
ansvarligt. per har naturligvis det lovpligtige sikkerhedsbevis.



grøNT OMrådE i JOrdrUp

FAKTA OM BYPARKEN
Kolding Kommunes Landsbypulje 2014 har bevil-
liget 30.000 kr. til udarbejdelse af en skitseplan 
og 50.000 kr. til indkøb af legeredskaber.

rådgiver på opgaven er landskabsarkitekt signe 
Moos fra Moos+Looft, landskabsarkitekter.

Arbejdet er igangsat og der har været afholdt 2 
møder med den lokale arbejdsgruppe.

planen forventes vedtaget af arbejdsgruppen 
efter sommerferien.

Herefter udarbejdes et økonomisk overslag og 
planen opdeles i etaper, som aftales i arbejds-
gruppen.

En etapeopdeling er nødvendig for at fordele ud-
giften over flere omgange.

Miljøudvalget bliver præsenteret for planen på 
KLF´ s møde i november.

Udgiften til udførelsen kan finansieres af Lands-
bypuljen, men med hjælp fra andre fonde og pul-
jer kan realisering af planen ske hurtigere!
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Efter to møder med Kolding kommune er der vendt op og ned på 
”Legepladsen” ved Bytoften.

Landskabsarkitekt signe Moos viste på et møde i Fynslundhallen at 
området kan blive - et grønt område –  en Bypark - for børn, unge og 
voksne delt op i  afdelinger - et fælles samlingspunkt - Jordruphyt-
ten – scene –bålplads og meget mere.

En flot præsentation som Legepladsudvalget tog godt imod. de 
havde dog nogle ønsker som nu bliver plottet ind. Men det er værd 
at påpege at man ikke har lagt sig fast på noget endnu. Tegningerne 
her viser kun et udsnit
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FRA LEGEPLADS 
TIL BYPARK





fynslund-elteknik.dk

post@fynslund-elteknik.dk eller 28112964
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JOsEpHiNE gOsvig pEdErsEN FOr-
TæLLEr OM dET -  ANdET sEJEsTE 
KUrsUs FOr spEJdErE i ALdErEN 
14- 16 år – i dANMArK.
Tre af Jordrups Trop spejdere har i år tilbragt 
en uge af deres påskeferie med at gennem-
føre diamant 143. det er det andet hårdeste 
kursus du kan komme på i alderen 14- 16 år 
- i danmark. 

det var et kursus lavet til at flytte hver enkel 
deltagers individuelle grænse, og man kan 

roligt sige at alle deltagere fik en oplevelse 
både på godt og ondt. i gennemsnit fik vi so-
vet 3,5 timer pr. dag, og tilbagelagt 130 km 
til fods.

sirenerne lyder højlydt kl. er 2 om natten, 
staben (lederne) står passivt med deres 
megafoner og råber af fulde lunger. det er 
sådan diamant hovedsageligt kan beskrives. 
Men ud over armbøjninger, pressede si-
tuationer, ingen søvn og ødelagte fødder får 
man et ubeskriveligt fællesskab med alle 43 
deltager.

p.g.a. de fysiske og psykiske udfordringer 
var det heller ikke alle deltagere, der kunne 
gennemføre. Hele fire måtte sætte deres 
grænse, før målstregen var nået. 

derfor kan man roligt sige, at det var tre stol-
te, udmattede diamantspejdere som vendte 
hjem - meget rigere på oplevelser og med 
troen på at man kan mere end man tror. 

det er en oplevelse som stærkt kan anbefa-
les til unge, som er klar på at udfordre sig 
selv.

HELT vILD UDFORDRING!
diAMANT 143



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

Kl. 07.00 de første ansatte er mødt ind for at mod-
tage varer, sætte på hylder og prismærke. skilte 
og rullevogne skal udenfor og morgenbrødet er sat 
i ovnen. Aviser og blade sættes i stativ.

Kl. 08.00 Hylderne er fyldt op med friske varer, 
flere er produceret lokalt, bl.a. kartofler, æg og 
honning. dørene åbnes og duften af det nybagte 
morgenbrød spreder sig.

de første kunder indtager butikken.

Kl. 11.00 Nu er det tid til at bestille kød, pølser, 
pizza og focacciabrød hjem. Mail og sms  med sær-

lige knaldtilbud lander i mange kunders indbakke. 
Herefter spiser de ansatte på skift en velfortjent 
madpakke i frokoststuen. Tilbage i butikken for at 
hjælpe kunder, ekspedere, skifte bonrulle og sætte 
kurve på plads og trimme varer.

Kl. 14.30 post danmark afhenter og leverer post 
og pakker og de kundebestilte apotekervarer er nu 
også landet. renserikunder kan hente deres rene 
tøj. Flere af kunderne får en snak ved køledisken, i 
køen eller på p-pladsen.

Kl. 16-18 Kunderne strømmer til. gode tilbud lokker 
og aftensmaden skal i hus. postbutikken er i fuld 
gang og nogle køber lidt håndkøbsmedicin med på 
vejen.

Kl. 19.00 de unge ansatte pakker usolgte aviser og 
blade sammen, så de kan gå retur og der er samling 
ved slikhylderne og ’Bland selv’. særligt i weeken-
den er der gang i lakridserne.

Kl. 20.00 Aftenvagten er sat ind. i fryserummet 
stilles bake-off frem på plader, klar til at køre i ov-
nen i morgen tidlig. Alle kølevarer datotjekkes - i 
weekenden også kolonialvarer. Lyset slukkes og 
nøglen drejes. Tak for i dag.

din, min og vores

EN sMiLENdE HANNE Er dET FørsTE JEg MødEr, dA JEg KOMMEr iNd. HUN Er 
vEd AT pAKKE vArEr Ud, MEN Er TrOds TrAvLHEd MEd på ET LiLLE iNTErviEW 
OM EN TYpisK HvErdAg i LOKALBrUgsEN:
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vidsTE dU AT:
Hanne er p.t. den medar-
bejder, der har været ansat 
i LokalBrugsen i længst tid, 
dvs. knap 7 år.

Mens du sover fra mandag 
til tirsdag leveres der kolo-
nialvarer.

de fleste kunder kommer 
i tidsrummet kl. 16-17 for 
bl.a. at handle aftensmad.

Tirsdag vælter det ind med 
brød, mælk, frugt, grønt, 
kød og pålæg. desuden 
køres der vareture til bl.a. 
børnehaven i Fynslund. det 
er også denne dag, der er 
højest bemanding i Lokal-
Brugsen.

på gensyn i LokalBrugsen 
Jordrup – vi glæder os til at 
se jer!

frisk bagt

ud af ovnen

brød op på 
hyllerne

frisk frugt 
og grønt så skal der 

bages mere...
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Tilbud er gældende 1/8-31/8Åbent alle hverdage 8-20

WEEKEND TILBUD
Othello Lagkage

45 ,-

1 kg GRæSK YOUGURT / 
1 kg THISE SKYR

2495 

COOP GRØNTSAGER
Flere slags

12 ,-

COOP PISKEFLØDE
1/2 L.

10 ,-

CARLSBERG / TUBURG
30 stk. 

9995  +pant

TILBUD TILMELD DIG BRUGSENS LOKALE 
SMS SERVICE & FÅ EKSTRA GODE 
TILBUD DIREKTE PÅ MOBILEN

CIRKEL KAFFE
500g

2495

ARLA MæLK
1L.  MINI / LET / SKUMMET

695

SODAvAND
2 L. COOP Sodavand, mange slags

795 +pant

HUSK vi har også indlevering af TøjRens i Din LokalBrugs Jordrup 

Dette er den sidste MånedsFlyers, fremover vil der være en avis hver uge. Samtidig også den sidste fra mig, så jeg vil gerne takke jer for de 1,5 år og ønske Brugsen held og lykke fremover - Torben



den 21. november 1963 beretter daværen-
de Aktuelt – i dag Tv avisen - om en orkan, 
der nærmer sig. Beatlemania er brudt ud i 
England. scenen er sat. sangen er Twist 
And shout. Håret er kort, og ørerne strit-
ter. det er kærlighed ved første blik.

Onsdag den 24. juli 1991. 30 sekunder til 
Count down. En knappenåls fald til gulvet 
vil give genlyd i en verden, der i disse se-
kunder har de forhåndenværende 50m2 

som centrum. Forventningsfulde blikke 
rettes mod døren. Ladies and gentlemen! 
We proudly present Mr paul McCartney. 
Jeg kniber mig selv i armen, for dér står 
han jo. Lige foran mig. pressekonferencen 
starter. den samlede verdenspresse er 
til stede. spørgsmålene hagler ned over 
McCartney. Jeg søger og finder hans blik 
i et sekund. 

Tiden får vinger, og et livs musikalske 

drømme bliver gennemlevet på 15 minut-
ter. så er det slut. Men som på scenen er 
der et ekstra nummer. McCartney indvil-
ger i at give en autograf. vi tager en dyb 
indånding, bevarer roen og rækkefølgen.

så sker det, som jeg aldrig havde troet 
muligt. på min billet til den forestående 
koncert skriver paul McCartney sin auto-
graf. venligt og smilende ser han på mig 
og siger: ”Here You Are”. 

THE BEATLEs

BEATLES FOREvER
BENT MAdsEN FOrTæLLEr OM siN KærLigHEd TiL BEATLEs
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HvEM ER BENT?

NAvN: Bent Madsen 

FødT: 25.06.1954 i København

UddANNELsE: folkeskolelærer

ErHvErv: Lærer i 15 år

ErHvErvsErFAriNg: 20 år

FriTid: Fodboldtræner –  14 år i KiF

iNTErEssEr: Musik, fodbold, rejser og 
familien

MUsiK sAMLiNgEr: 3000 Lp`er, 3000 
singler, 800 Cd´er, 200 dvd`er

Autografer bl.a. Beatles – 1.200 stk.
En Beatles autograf handles mellem 
50.000-150.000 kr.. Alle 4 Beatles auto-
grafer har en værdi af  1.200.000kr.

 THE BEATLEs

dagen efter noterer en af landets føre-
nde formiddagsaviser med tilfredshed, at 
udover søren pilmark, den inkarnerede 
Beatles-fan, var der ingen uvedkommende 
tilstede.

Et par timer senere er jeg klar til den mu-
sikalske del af mit møde med McCartney. 
Lyset går ud. Falkoner Teatret er fyldt til 
randen med 3.000 tilskuere. vi bliver vid-
ner til et stykke rock-historie. det ene hit 
afløser det andet, og så er det slut. Men 
der er to ekstra numre. Først Can’t Buy Me 
Love. Melodien, der startede min Beatles 
samling i 1964. Tyggegummibilleder næn-
somt klistret ind i en udklipsbog. så sgt. 
peppers Lonely Hearts Club Band, der for-
vandlede de glade ubekymrede 60’ere til 
de søgende og eftertænksomme 60’ere.  

den 2. maj 2000 skriver Beatles produce-
ren, george Martin, på coveret til mit sgt. 
pepper album ”Best Wishes to Bent, ge-
orge Martin”.

senere møder jeg ringo starr, Yoko Ono, 
opsøger stederne i London og Liverpool, 
hvor beatlerne har sat deres fodspor – og 
jeg klistrer stadig udklip ind i mine udklips-
bøger til tonerne fra Beatles.
 

FEriE TiL ENgLANd MEd FAMiLi-
EN. UdvALgTE privATE BiLLEdEr: 

strawberry Fields. der findes ingen gade-
skilt. det bliver stjålet lige så hurtigt det 
bliver hængt op. strawberry Fields Fore-
ver. sangen om haven hvor John Lennon 
legede som barn. Hans Fristed.

Cavern Club i Liverpool. stedet hvor Beat-
les spillede live 292 gange! Et besøg i Ca-
vern Club er et MUsT.

Hard rock Cafe i London. Efter en brand 
var alle de kostbare effekter opmagasine-
ret i en kælder i nærheden. Normalt ud-
stilles de i Cafeen. vi blev inviteret ned i 
kælderen af en medarbejder. Han gav os 
meget overraskende lov til at berøre effek-
terne og opfordrede mig til at tage John 
Lennons jakke på samt tage det tea stel i 
hånden, som John hjembragte fra hans tur 
til indien med Beatles i 1968. det var helt 
uvirkeligt at tage John Lennons jakke på! 
værdien af jakken ligger sandsynligvis på 
den anden side af 1 mill. kroner.

Jakken og billeder af John Lennon med 
jakken fra hans sidste koncert i Madison 
square garden i starten af 70`erne. Et par 
øjeblikke senere havde jeg jakken på!

Cavendish Avenue i st. John`s Wood i Lon-
don. Her overnatter paul McCartney, når 
han er i London. Her skrev han og Beatles 
en stor del af deres hits i årene 1966-70. 
Herfra er der kun et stenkast til Abbey 
road studierne.

Bent Madsen
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i Højrup er der tradition for en årlig byfest.  
på opfordring af én af de unge i byen, be-
sluttede festudvalget, at lave en historisk 
vandring. ved hjælp af gamle kort, som 
viste hvor vejene gik og gårdene lå, samt 
uvurderlige og levende fortællinger fortalt 
af 87-årige Holger ravn og af 80-årige vagn 
pedersen, der har boet i byen siden 1939, fik 
vi et fantastisk indblik i tidligere tider.

det kom der meget sjov ud af. For hvor bo-
ede skrædderen i gamle dage -jo det var i 
risbøge 19. i Lillys ishus, på risbøge 12, fik 
man to is, når man bestilte én, fordi man var 
så sød. smeden i Højrup boede på Fynslund-
vej. Telefoncentralen var der, hvor vagn vok-
sede op, nemlig på risbøge 21b. Teglværket 
var i røde Laurits’ hus på risbøge. Holger 
kunne fortælle at mejeriet på risbøge havde 
50 års jubilæum i 1938, her kunne der købes 
mælk og om søndagen også rundstykker. 
risbøge 17 blev bygget som arbejderbolig 
til mejeristerne.

der var ingen skole i Højrup, så de gik i skole 
i vrå. skulle man til købmanden, måtte man 
til Ferup, vrå eller Ejstrup. Begge kunne 
fortælle, at der var planer om en købmand 
omkring Højrupgård, men det blev aldrig til 
noget. En skomager var der ikke i Højrup, 
der måtte de til Ferup eller Ejstrup. Mu-
rermester, maler og børstefabrik fandtes i 
byen. skrothandleren på hjørnet af risbøge 
var et særligt kendetegn, for folk der ikke 
var stedkendte.

vagn fortalte sine erindringer fra etablerin-
gen af Fynslundvej. de kørte jord med tip-
vogne på skinner og i weekenderne morede 
nogle unge knægte sig med at flytte disse 
vogne -ja drengestreger blev også lavet 
dengang!

sådan gik det til, at alle der mødte op til 
årets byfest, blev klogere på Højrups hi-
storie. Efter lækkert kagebord, gik vi rundt 
i byen for at se nogle af stederne. Aftenen 
sluttedes af med fællesspisning og hygge.
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HISTORISK vANDRING
i Højrup

vagn pedersens mor ved 
centralen i Højrup 1945.



anne@tek57.com
david@tek57.com

28 14 39 00
www.tek57.com

din lokale internet partner

domæne registrering
hosting  
design af hjemmeside grafisk design

webshops
Booking Systemer

Hjemmesider
På Dansk og Engelsk

PÅ HINDBO’S MINKFARMFYNSLUND FOR FREMTIDEN
Her kan du se status over de forskellige projekter:

ET sTOrT TJEK, KAN sæTTEs vEd: 
Offentlig transport på www.fynslund.dk, Fynslund-
magasinet, fælleskørsel på Jordrup kørsel facebook-
gruppen, smuk smukkere fynslund blev til Aktion blom-
sterløg efterår og ren dag forår, naturkort, Fynslund 
området på www.fynslund.dk, kræmmermarked feat. 
sportsfesten, velkomstkurv til nytilflyttere, skærsø 
som er  tilgængelig og ryddelig, Facebook gruppe (nu 
med 830 medlemmer).

HvAd vi Er igANg MEd: 
Troldhedestien, Fynslundfolder til ejendomsmæglerne, 
multibane blev til grønt anlæg, Biblioteksstation i Lo-
kalBrugsen.

sTAdig LEdigE prOJEKTEr:
Fynslund revyen: spisning først > revy > Fest til sidst.
Ungdomsråd / ung fredag / fester / ungdomsjobbørs 
ungdomshus. Amfiscenen, revy/festspil, musik-jam af 
lokale musikere, nyt kulturhus til afløsning af de gamle 
forsamlingshuse, kunst, kreativtet og design synligt i 
området.

Over 350 mennesker var mødt op til åbent hus arrangement på Hindbo’s mink-
farm. dagen efter var der EU-debat samme sted med Merete d. paarup, Asger 
Christensen og Borgmester Jørn pederen.

Af
 v

ib
e 

Bu
nd

gå
rd









iNdHOLd Og iNpUT: 

Hvis du har input/ foreslag til det næste 
magasin, der udkommer primo november, så 
skal vi have  dem senest 1 oktober.

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.

ArTiKLEr:
Har du lyst til at skrive en artikel eller repor-
tage, så er du velkommen 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 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.

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

eller Merete due paarup
Mobil: 2534 5155 / mdp@imageconsult.dk

rEdAKTiONEN

Hans Elimar Sørensen
redaktør

Karen Søe Pedersen, 
kirken

Birte Højsager, 
layout

Merete Due Paarup
boss

Lisbeth Madsen, 
skolen

Vibeke Bundgaard, 
4F

Birgitte Germann Johansen,
4F

HEJ!
HAr dU LYsT TiL AT værE MEd 
i rEdAKTiONEN ELLEr idEEr TiL 
HvOrdAN vi gør FYNsLUNdMA-
gAsiNET ENdNU BEdrE?

så sKriv TiL Os ; )

Tina Stavnager Damgaard,
fotograf
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KALENDERFYNSLUNDEFTERÅR’14
AUGUST
Onsdag 13. kl. 11 Udflugt til Historicom Christiansfeld,  
 Aktivitetcentret Toftgården
Torsdag 14. kl. 7.40 Opstart konfirmandforberedelse, 
 Lejrskov præstegård
søndag 17. kl. 9        gudstj. (Elon Jepsen ), Lejrskov Kirke
Tirsdag 19. kl. 8.30 seniorgymnastik. Kl. 9.30 kaffe og  
 fællessang, Aktivitetscentret 
 Toftegården
Torsdag 19. kl.17-19.30 Opstart KFUMspejderne, granly
Onsdag 20. kl. 17 Kirkesyn og menighedsrådsmøde, 
 start v. Jordrup Kirke
Torsdag 21. 15.30-16.30 Opstart kirkekor, Lejrskov 
 præstegård
Torsdag 21. kl. 19.30 Bestyrelsesmøde Fynslund 
 Boldklub, Fynslundhallen
Lørdag 23. kl. 17      Familiegrillaften, Jordrup 
 Forsamlingshus
søndag 24. kl. 10.30 Højmesse, Jordrup Kirke
Tirsdag 26. kl. 19 Bestyrelsesmøde bh/sfo/skole,
 Fynslundskolens lærerværelse
Tirsdag 26. kl. 19-21 4F møde, Fynslundhallens cafeteria
Onsdag 27. kl. 19 Motionsbadminton banesalg, 
 Fynslundhallens cafeteria 
Torsdag 28. kl. 14.30 gudstjeneste, Toftegården
Torsdag 28. kl. 18.30-22 skolefest, Fynslundhallen
Lørdag 30. kl. 10 2. afd. Klubmesterskab, Jork
søndag 31. kl. 10 2. afd. Klubmesterskab, Jork
søndag 31. kl. 10.30 Højmesse, Lejrskov Kirke

SEPTEMBER
Tirsdag 2. kl. 19 Jordrup Kirkes jubilæum. 
 Omvisning, foredrag H. J. 
 Frederiksen, Jordrup Kirke og 
 Forsamlingshus
Fredag 5. kl. 18 Opstart lej en times badmintonbane  
 (50kr.), Fynslundhallen
søndag 7. kl. 10.30 Højmesse, Jordrup Kirke
Tirsdag 9. kl. 19.30 Opstart Jordrup sangkor, 
 Fynslundskolen
Onsdag 10. kl. 14 Banko, Toftegården
søndag 14. kl. 14 gudstjeneste, med velkomst for 
 konfirmander og familier, kor, 
 Lejrskov Kirke
søndag 21. kl. 10.30 Høstgudstjeneste, kor 
 (våbenhuskaffe), Lejrskov Kirke
søndag 21. kl. 14 Høstgudstjeneste, kor, Toftegården  
 deltager (våbenhuskaffe), 
 Jordrup Kirke
Tirsdag 23. kl. 9.30 Modeshow ved seniorshop, kaffe,  
 Toftegården
Tirsdag 23. kl. 19 Bestyrelsesmøde bh/sfo/skole, 
 Fynslundskolens lærerværelse

Onsdag 24. kl. 19.30 ”Hvad er lykke?” foredrag peter 
 Bastian, Lejrskov præstegård
Torsdag 25. kl. 14.30 gudstjeneste, Toftegården
Torsdag 25. kl. 19 reklamebanko, Jordrup 
 Forsamlingshus
Lørdag 27. kl. 10 d-stævne, JOrK
søndag 28. kl. 9 gudstjeneste (Lone 
 vesterdal), Lejrskov Kirke
søndag 28. kl. 10 d-stævne, JOrK

OKTOBER
Torsdag 2. kl. 19 Menighedsrådsmøde, Lejrskov 
 præstegård
Fredag 3. kl. 17 spaghettigudstjeneste, kor, 
 Lejrskov Kirke
Fredag 3. kl. 19 øl-smagning ved Kristian Kruse, 
 Jordrup Forsamlingshus
Lørdag 4. kl. 14-18 åben kordag for alle sangglade ved 
 Jordrup sangkor (med 
 fællesspisning), Fynslundskolen
søndag 5. kl. 10.30 Højmesse, Jordrup Kirke
søndag 5. Forældre/barn badminton stævne, 
 Fynslundhallen
Mandag 6. kl. 19.30 Bestyrelsesmøde Fynslund 
 Boldklub, Fynslundhallens 
 cafeteria
Torsdag 9. kl. 19.30 sangaften ved Erik sommer, 
 Lejrskov præstegård
Fredag 10. kl. 7.50 Fynslundskolens motionsdag
søndag 12. kl. 10.30 Højmesse, Lejrskov Kirke
søndag 19. kl. 10.30 Højmesse, Jordrup Kirke
Onsdag 22. kl. 14 ”Mor for danske soldater i 
 udlandet” foredrag ruth 
 Christensen, Toftegården
Fredag 24. kl. 20 Opstart indendørsfodbold m/k 
 senior og ynglinge, Fynslundhallen  
Lørdag 25. kl. 9-10 Opstart indendørsfodbold drenge/  
 piger årg. 07-10, Fynslundhallen 
Lørdag 25. kl. 10-11.30 Opstart indendørsfodbold drenge/  
 piger årg. 03-06, Fynslundhallen
Lørdag 25. kl. 11.30-13 Opstart indendørsfodbold drenge/  
 piger årg. 99-02, Fynslundhallen
søndag 26. kl. 9 gudstjeneste (Birgitte Molin),
  Lejrskov Kirke
Tirsdag 28. kl. 19 Bestyrelsesmøde bh/sfo/skole, 
 Fynslundskolens lærerværelse
Torsdag 30. kl. 14.30 gudstjeneste, Toftegården
Fredag 31. kl. 18-01 ”Bjørn & Okay” dans og buffet, 
 Jordrup Forsamlingshus


