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Hans E. Sørensen

AKTUELTKLUMMEN

Vi sender nu femte udgave ud af Fyns-
lundmagasinet, et år er gået og vi skal 
leve op til fire magasiner, som har væ-
ret spændende at lave. 

Som jeg skrev i den første udgave: 
”Vi vil prøve at lave et spændende og 
levende magasin. Med mange små ar-
tikler krydret med masser af billeder. 
Faste indslag og alt det aktuelle”

Vi håber alle har syntes om det, hvilket 
i hvert fald tilbagemeldingerne lyder på 
og i redaktionen bobler vi af lyst og ar-
bejdsiver til det kommende år. Og det 
ser ud til at vi får nok at lave. Vi har 
masser af ting på tapetet – portrætter 
– gode historier - men kom blot med je-
res ideer, vi vil tage seriøst i mod dem.

Hele tiden vil vi prøve at udvikle maga-
sinet, så det bliver spændende og nær-
værende læsning.

Vi får megen ros for kvaliteten af ma-
gasinet. At lave det i den kvalitet kan 
også kun lade sig gøre, ved at Merete 
Due Pårup – Image Consult sponsorerer 
arbejdet med at lave magasinet.

Der skal lyde en stor tak til alle vores 
trofaste annoncører, det er dem der lige 
får det til at gå rundt. Alligevel bliver vi 
nødt til at sætte priserne på annoncer 
lidt op. Det har dog ikke skræmt vores 
annoncører, idet de alle igen har tegnet 
sig til næste år. En stor tak. 

Har du ideer til indhold og praktiske 
ting kontakt redaktionen. Se bagest i 
bladet.Af
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I forbindelse med overgangen fra landzone 
til byzone har Jordrup haft besøg af Kolding 
kommunes landskabsarkitekt Rita Larsen. 
Hun er samtidig også kommunens landsby-
koordinator.

Formålet var at få tegnet træer, 
hegn og stier ind på kortet, som 
skal noteres ned i den kommen-
de lokalplan.

Jeg havde den oplevelse at gå turen med 
Rita Larsen gennem Jordrup. En oplevelse 
som blev utrolig lærerig, og som gav mig 
et helt andet syn på, hvad arbejdet med en 
landsby går ud på, set med en landskabsar-
kitekts øjne.

Rønnetræerne ved rideskolen ved indgangen 
til Jordrup fik et stort plus. Den flotte hoved-
alle ind til rideskolens stuehus var iflg. Rita 
Larsen utrolig smuk. Jeg kunne fortælle, 
at det var her Jordrup friluftsspil havde sin 
største succes med ”Sommer i Tyrol” i 1990.
De sorte sten og kampesten ved Brugsen 
burde være et grønt bed. Det hvide stakit 
ved gavlen skulle være et ”grønt hegn”. Jeg 
fornemmer Rita Larsens kærlighed til natu-
ren og det giver sig udslag hele vejen rundt.

Videre i Bytoften noteres de fire flotte bøge. 
En ny ide til en sti fra Bytoften til Kirken vil 
hun lave et forslag til.

Turens højdepunkt var Lindetræet ved ”Go’ 
hårdag”. Et imponerende træ som hun mente 
var omkring 150 år. Selvfølge bevaringsvær-
digt. Som Rita Larsen sagde –

Turen går videre til krydset med vendeplad-
sen og den fik ikke ret mange kærlige ord. 
Igen sorte sten i midten (ved juletræet) kan 
laves meget mere hyggelig med en grøn 
midte. Området ved opslagstavlen trænger 
til en kærlig hånd.

Turen går ned ad Bøllingvej, ad stien til 
Tjørnevænget og videre til Kærtoften og 
Kærvænget. Den nye udstykning er allerede 
indført i lokalplanen.

Pludselig ser hun Siloen, som hun absolut sy-
nes skal dekoreres, for den pynter ikke som 
den bare står der. 

En spændende tur er forbi. Der var stor ros 
til alle de nye områder med god plads, flotte 
huse og i det hele taget syntes hun, at Jor-
drup er en smuk by. Med mange velbevarede 
huse. Det kunne jeg kun give hende ret i. 

EN VANDRING 
GENNEM JORDRUP

” Tiden er vigtig når man ser på gamle 
træer, træerne fortæller os noget om 
tiden, og det er også en af grundene til, 
at man skal passe på vores træer ”
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NYT VEDR. KLOAKERING

KOLDING SPILDEVAND OPLYSER, 
AT NæSTE ETAPE ER SENDT I UDBUD. 

Der er licitation for entreprenørerne den 
31. okt., hvorefter tidsplan udarbejdes. 
Pt. er planen, at arbejdet påbegyndes i 
uge 5 på Tjørnevænget/Bøllingvej. 

Der afholdes informationsmøde 
inden opstart. 

NU OG HER

SAMMEN SæLGER  
VI JORDRUP
Når 6. klasse husstandsomdeler Fyns-
lundmagasinet vil de samtidig have 
FYNSLUNDFOLDEREN med. Den er læn-
ge ventet, men ting tager tid. Med den 
skal vi alle sælge Jordrup og Omegn. 

Den skal ud til Biblioteker, Ejendomsmæg-
lere, Kolding Kommunes forvaltninger, Uni- 
versitetet, Uddannelsessteder og mange 
andre steder i Trekantsområdet. 

Har du ideer til hvor – så kom med dem. Du 
kan selv rekvirere flere foldere, for vi regner 
med at du også vil gøre en indsat for at sælge 
vores aktive område.
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TRAV FOR HELE FAMILIEN

ERVERV   I   FOKUS
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Det emmer af kvalitet og kærlighed til heste 
på adressen i Jordrup Skov. Intet er overladt 
til tilfældighederne – kvalitet - travlhed - he-
ste på markerne og man øjner også lige en 
træningsbane til trav. 

Jeg har aftalt med Brian at jeg skal med til et 
par kunder, for at se hvordan en beslagsmed 
arbejder.

Men først skal jeg da lige høre lidt om Fir-
maet BM Beslag.

Det første der slår mig er den lange og strikse 
uddannelse. Fire år er læretiden, med den af-
sluttende eksamen fra – Den Kongelige Vete-
rinær- og Landbohøjskole i København - men 
senere på dagen forstår jeg, hvorfor der skal 
så lang en uddannelse til.

En trofast kundekreds gennem 20 år giver en 
travl uge, og den kan da helt tage pusten fra 
en.  Men den ligger i faste rammer og rutiner. 

Mandag køres der i Trekantsområdet –Vejle 
– Fredericia og Kolding.

Tirsdag fast til Dyrehospitalet i Ansager, hvor 
det ikke kun er - det at sko en hest. Men ek-
sempelvis føl der skal opereres for skæve og 
dårlige benstillinger, hvor der pålægges be-
slag efter dyrlægens opskrift.

Onsdag er ”hjemmedag”, hvor Brian kan 
træffes hjemme efter aftale og ellers køres 
der i Jordrup og Omegn. Her er Jordrup og 
Omegns Rideklub – JORK stedet hvor Brian 
føler sig hjemme og ordner mange heste. Han 
er imponeret over den ildhu og store indsats 
bestyrelsen og medlemmerne frivilligt læg-
ger for dagen. Det er beundringsværdigt. Lidt 
nostalgi er der også gemt her, idet det var 
Brians far slagtermester Jens Møller Jensen, 
der fik ideen til Jordrup og Omegns Rideklub 
efter branden i 1981.

Torsdag er der bl.a. besøg ved Henrik Høper 
der er blandt Verdens 10 bedste i hestevogns-
kørsel. 

Fredag er fast dag til Ladelund Landbrugssko-
le – nu Efterskole – og her holder Ladelund 
Rideklub til. Jeg fornemmer at Brian holder 
meget af stedet. Han er også kommet her 
hver fredag gennem 20 år. Jeg bliver selv be-
taget og ikke mindst ved at se en utrolig flot 
”Dansk Varmblods” hest blive beskoet.

Vi er mange der har faste traditioner og det 
har Brian så sandelig også. Gennem 21 år fast 
- hver fredag  kl. 12.00 præcis - er der frokost 
i Markeds Restaurationen på Brørup marked. 
Her serveres dagens ret - flæskesteg med 
rigelig sovs og kartofler og hvad der ellers hø-
rer til -  og så yderligere dessert – citronfro-
mage. Det kan anbefales. Brian er da også så 
kendt der, at han næsten – ”kan bestemme 
næste uges ret”.

Til kundekredsen hører en masse stutterier 
bl.a. – Blue Hors og Stutteriet Gørklintgård. 
Ligeledes de forskellige heste der skal starte 
på landets travbaner hører med til den trofa-
ste kundekreds.

Spændende er det også at sko konkurrence 
heste der f.eks. skal til VM.

EN TRAVFAMILIE
Brian er ud af en ”Travfamilie” idet hans for-
ældre også havde travheste.

Brian har haft licens til at køre siden han var 
16 år og har kørt rundt på landets travbaner 
lige siden. Den bedste placering var til Trav-
derbyet i 2003, hvor hans hest ”Gilton West” 
fik en fjerdeplads. Siden hen mange andre 
store løb. 

Til daglig træner han selv sin travhest ”Rem-
ington West” hjemme. Næsten hver weekend 
køres der til forskellige travbaner. Han kører 
dog ikke selv sin hest mere, men har ofte den 
kendte travkusk Birger Jørgensen til at køre.

Tredje generation er på vej, idet datteren Ce-
cilie på 11 år netop har fået licens i – ”Billund 
Pony Travklub”.

ET LIV MED HESTE

Brian Møller Jensen er født i 
Jordrup og er 45 år

Været beslagsmed i 21 år

Selvstændig - BM Beslag i 20 år.

Har boet i Jordrup skov i 17 år 
med Birgitte. 

Sammen har de døtrene Cecilie 
på 11 år og Camilla på 8 år.

KORT&GODT

PORTRæT AF – BM BESLAG VED BRIAN MØLLER JENSEN
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ÅBENT LANDBRUG SEPTEMBER 
2014 HOS PETER HINDBO

åBENT LANDBRUG 2014 - HOS HINDBO
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EFTERSOM VI IKKE KAN Få ALT - JA, Så HAR 
VI HELDIGVIS LOV TIL AT øNSKE OS DET.

I 2. klasserne har vi skrevet ønsker. Alle 
elever i 2. klasse fik fire sedler, hvor de 
måtte ønske lige hvad de ville; i skole i 
frikvartererne, hjemme i fritiden. Det kom 
der meget spændende læsning ud af:
Her er et udpluk af de ønsker fire elever 
har i skolen: 

”Jeg ville ønske mig at Julie fik en god ti-
men er min. Jeg ville ønske at jeg kunne 
tale engelsk. Jeg ville ønske at jeg huske-
de en læsebog. Jeg ville ønske at når det 
er min tur til timen er min så håber jeg at 
min mor kan komme”  
Sarah Westi

”Jeg ville ønske at timerne i dag går hur-
tigt. Jeg ville ønske at jeg måtte spille på 
klaver. Jeg ville ønske at mine briller ikke 
var gået i stykker. Jeg ville ønske at vi 
kunne lege haletik”
Julie Isaksen 

”Jeg ville ønske at jeg fik lov til at spille 
på guitar. Og at vi kunne spille fodbold 
i motion og bevægelse (mosjon og be-
vælse). At vi kunne lege kludder mutter. 
At vi kunne lege haletik. At timerne gik 
hurtigt”
Oliver Westergaard

”Jeg ville ønske at skolen er væk en dag 
så man kunne lave en hel masse ballade 
så ville vi have det sjovt. Jeg ville også 
ønske at jeg fik lov til at lave et band i 
musik. For så ville jeg være chef (sjæf). 
Jeg ville også ønske jeg var den bedste 
i klassen til noget af det som vi laver i 
skoletiden”
Manfred Deleuran Evers

I 6. kl. har vi arbejdet med de fem grundsmage i 
faget madkundskab, som det hedder fremover.

5 SMAGE På TUNGEN
Der findes rigtig mange smage, men kun 5 
grundsmage. Det er de smage, din tunge kan 
smage sig frem til. Er alle 5 grundsmage repræ-
senteret i et måltid, siger man, det er fuldendt, 
og derved bliver dine smagsløg tilfredsstillet og 
måltidet opleves som mættende.

GøR MADLAVNING TIL EN LEG
At lege med maden er en måde, hvorpå du lærer 
at bruge de 5 grundsmage. Eksperimentér i din 
madlavning, og acceptér hvis maden ikke sma-
ger godt.

Du kan f.eks. lave en portion spaghetti og kød-
sovs og dele den i mindre portioner. Tilsæt der-
efter forskellige ingredienser, der hver især giver 
en grundsmag, og smag dig frem. 

ØNSKER
2.KLASSE

MADKUNDSKAB PÅ 
FYNSLUNDSKOLEN

HVORFOR SMAGER EN HOTDOG Så GODT?
- Surt: Syltede agurker og sennep
- Sødt: Ketchup og syltede agurker
- Salt: Ristede løg og pølse
- Bittert: Rå løg
- Umami: Pølse

Derfor...
Alle 5 grundsmage er præsenteret i en hotdog.

SALT: SMAG NR. 1 
- Salt
- Kapers
- Bacon
- Soja
- Peanuts
- Rå løg

SURT: SMAG NR. 2
- Citron
- Lime
- Vin
- Eddike
- Hjemmesyltede agurker

SøDT: SMAG NR. 3
- Sukker
- Ketchup
- Honning
- Sirup
- Gulerødder
- Bagte rødbeder

BITTERT: SMAG NR. 4
- øl
- Kaffe
- Mørk chokolade
- Rucola
- Krydderurter

UMAMI: SMAG NR. 5
- Svampe
- Modne tomater, 
- Kød, fisk
- Parmesan

mmmmmhhh...

FYNSLUND        SKOLEN
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FYNSLUND        SKOLEN

EN DAG TIL 
FORDYBELSE!
Som en del af den nye reform af skolen har vi 
på Fynslundskolen valgt at afholde en række 
fordybelsesdage henover skoleåret, hvor 
børn og voksne har mulighed for igennem en 
hel skoledag, at dykke ned i et emne, et fag 
eller en aktivitet. 

I begyndelsen af september betød det for 
børnene i de to 2. klasser, at de en hel man-
dag skulle være sammen omkring musik og 
idræt. 

Børnene var inddelt i to grupper, – drenge 
og piger en del af dagen, mens de arbejdede 
henholdsvis i musiklokalet og udenfor på 
sportsbanen. 

Der blev sunget, danset, leget og svedt i 
flere timer, og det gav netop den ønskede tid 
således, at et par af skolens lidt mindre fag 
kunne udfoldes endnu mere end til hverdag.

Selvom skoleåret knapt har rundet sit før-
ste kvartal og dermed har samme fødsels-
dato som reformen af folkeskolen, vover 
jeg, -om end med forsigtighed, at kaste 
mig ud i nogle betragtninger om ”den nye 
skole”. 

Jeg synes, at vi er kommet godt ud af 
startblokken, og den ret målrettede og 
detaljerede planlægning, vi lavede i sid-
ste skoleår, har vist sig at holde rimelig 
godt i praksis. 

Skoledagens tidsmæssige og tekniske 
struktur er der ikke ændret så meget på, 
men indholdet er ændret på andre områ-
der. Den længere skoledag giver tid til en 
større grad af fordybelse, hvilket er godt 
for både stærke og svage elevers læring. 

Den indlagte motion og bevægelse er 
med til at give luft i den lange skoledag, 
så det er muligt at bevare en rimelig grad 
af koncentration også sidst på dagen. 

Studietiden, som lektiecaféen kaldes 
på Fynslundskolen, er et af de områder, 
vi bemandings- og rammemæssigt har 
prioriteret højt, hvilket da også betyder, 
at mange elever bliver helt eller delvis 
færdige med deres lektier på skolen. Det 

er glædeligt, at hele 98% af Fynslundsko-
lens elever deltager i studietiden. 

Nogle af ”bus-eleverne” har på nogle 
dage desværre fået længere ventetid ef-
ter skoletid, dog naturligvis indenfor de i 
folkeskoleloven angivne rammer.  Der ar-
bejdes lige nu med sagen. Kan der gøres 
noget i forhold til kommende busplaner 
for at afbøde disse ulemper, vil dette blive 
gjort.

Sammenlægningen af Fynslundskolen og 
Børnehaven Spiren blev fejret ved et ar-
rangement i august, og samarbejdet føl-
ger med sikre skridt den plan, som er lagt 
for sammenlægningen.

Fra januar 2015 afvikles i Fynslundskolens 
SFO et forsøg med modulordning med 
det mål i højere grad end nu at tilgodese 
forældrenes ønsker om større dags- eller 
tidsmæssig fleksibilitet i tilbuddet. Det 
er mit håb, at tilbuddet findes attraktivt, 
og at en meget stor del af skolens 0. – 3. 
klasses elever vil bruge ordningen.

Og jo, tænk sig, det er ganske rigtigt: Den 
lyserøde del af skolen SKAL MALES, -dog 
først til foråret. 

I SKOLEREFORMENS TEGN
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FYNSLUND        SKOLEN

6.D OG 6.E SPILLEDE SKOLEKOMEDIE. 
LAURA OG EMMA FORTæLLER:

”Vi startede i 5. klasse med at finde det 
stykke, vi skulle spille. Vi læste det igen-
nem og skrev ønsker ned til rollerne. Der-
efter uddelte Lisbeth og Anni vores roller, 
som vi så skulle øve os på i sommerferien.

Da vi kom i skole igen, begyndte vi for alvor 
at øve. Vi skulle også begynde at tænke på 

kostumer. Det var rigtig sjovt at arbejde 
begge 6.-klasser sammen, og alle fik en 
rolle, som de var glade for.

Vi var alle meget spændte den aften, styk-
ket skulle vises, men det gik heldigvis rigtig 
godt. Vi snakkede alle om, at det var en god 
oplevelse, og at vi klart kunne tænke os at 
gøre det igen!”

SPISEVEJLEDNING:
- Pil æg og skær det midt igennem. 
- Tag blommen ud med en teske.
- Fyld hullet op med olie, eddike, sennep 
og salt og peber. (Er man ”stærk”, så kan 
der også, med et ”hot” resultat til følge, 
bruges tabasco og/eller engelsk sauce).
- Læg blommen tilbage med rundingen 
opad.
- Spis et halvt æg i en mundfuld.
- Snaps og øl er hertil det bedste, men 
det lader sig også gøre at skylle efter 
med vand.

Held og lykke
Mvh. Hanne

På lærerværelset bliver der prøvespist 
mangt og meget. Det er ikke kun oste-
madder skulle jeg lige hilse og sige.

Solæg er en delikatesse, som vi selvføl-
gelig også har prøvet. Rebekka er meget 
ung og er her ved at blive inkluderet i de 
voksnes ”spiserækker”. Som man tydeligt 
ser, er Eva mere begejstret end Rebekka 
for denne udsøgte spise. 

Find selv en opskrift på nettet, du bliver 
ikke skuffet. Spisevejledning ser du her.

MORDET PÅ 
SKOLEINSPEKTØREN
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SPAR PÅ SMILET,
GIV PLADS TIL DET 
HVERDAGSAGTIGE
Ser vi på de billeder, vi tager af hinanden, 
skal der altid smiles. Men det synes jeg, 
at der kommer noget forlorent over. Med 
de altid smilende billeder får vi nemlig 
indirekte sagt, at vi kun gider hinanden, 
når vi er glade og positive. Har du noget 
alvorligt eller dybt på hjerte, ja så er vi 
stået af. For sjovt og glad skal det helst 
være hele tiden. Men virkeligheden siger 
noget andet. Alt er ikke sjovt og rart. Der 
skal også holdes ud, holdes ved og stås 
sammen i almindelige tider eller mod-
gang. Indimellem skal der endda siges fra 
eller tages en diskussion for at nå frem til, 
hvor vi har hinanden.

De evigt smilende billeder passer dårligt 
til virkeligheden, og så har de desuden 
den bivirkning, at de skaber en følelse 
af mangel hos andre: Hvorfor har jeg det 
mon ikke så sjovt og dejligt, som alle an-
dre ser ud til at have det? Det er åbenbart 
ikke nok at leve mit hverdagsagtige liv. 
Nej, jeg skal helst være i gang med dit og 
på vej til dat med smil og grin.

Der er særligt én af Jesu lignelser, jeg 
holder af: ”Lignelsen om Den fortabte 
søn.” I den er folk ikke bare glade hele 
vejen igennem. Nej, de begynder først at 
være glade, da den yngste søn bliver fun-
det, tilgivet og fejret. Og så er der endda 
fortsat en, der er sur, nemlig den jaloux 
storebror, som føler sig forbigået af sin 
far og snydt af sin lillebror. Den lignelse 
giver et ret præcist og sandt billede af os 
og vore følelser.

De mange smil og overdrevne positive 
ord tror jeg, vi skal spare på. For når det 
hele skal være ”smil,” ”super” og ”skønt,” 
kommer det almindelige, og vi alminde-
lige til kort.  

Her ser I et portræt af en ikke-smilende person, der 
er faldet i staver:

TORSDAG D. 6. NOVEMBER KL. 19.30 VED THUE KJæRHUS, HøJSKOLEFORSTANDER
Kjærhus har dette oplæg til aftenen: Grundtvig skelnede mellem almue og folk. Forud-
sætningen, for at man kan betegnes som et folk, er, at man er bevidst om sin historie, 
sin kultur og sin kristenhed. Store dele af befolkningen i dag har kompetencer og fine 
eksamensbeviser, men det gør dem ikke til et folk, fordi kompetencer ikke giver en hel-
hedsdannelse. Måske har vi fået en akademisk almue. Hvis Danmark ikke har et folk, får 
vi politikere, der søger kompetencer, lette løsninger og fremmedgjorte ideer. Politikerne 
afspejler befolkningens bevidsthed, eller manglende bevidsthed.

TK er en ivrig samfundsdebattør og har siden 2001 været forstander på Rønshoved 
Højskole. Foredraget holdes i Lejrskov Præstegård. Kaffebord 50 kr.

TRO OG MAGT I DET 
HELLIGE LAND
TORSDAG DEN 13. NOVEMBER KL. 19.30 I BRAMDRUP 
SOGNEGåRD, KIRKELY 15: 
Næsten dagligt hører vi om krig og konflikt i Israel og Palæ-
stina mellem israelske jøder og palæstinensiske muslimer. 
Der lever også et kristent mindretal i området. Lektor Peter 
Lodberg fra Teologi på Aarhus Universitet vil fortælle om 
de kristne palæstinensere og stille spørgsmålet, om de kan 
bidrage til fred i det hellige land? 20 kr. for kaffe.

Arr.: Bramdrup, Harte, Lejrskov-Jordrup menighedsråd

UNGDOMSGUDSTJENESTE
SøNDAG D. 16. NOVEMBER KL. 19 I LEJRSKOV KIRKE.
Gudstjenesten er for enhver - ung som ældre, - der har lyst til en anderledes gudstje-
neste med ord, billeder og nyere salmer.

Konfirmanderne, band ved Malte Arndal, kirkekoret og kirkens ansatte medvirker.
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KIRKEN

DåB: 
Emilia Rønde Kramer (Lejrskov)
Emily Lund Rizak (Jordrup)
Ida Tolsgaard Kristensen (Jordrup)
Jeppe Junggren Albeck (Lejrskov)
Villas Olsen Pedersen (Jordrup)

KIRKELIG VELSIGNELSE AF æGTESKAB:
Tanja Lund Rizak og 
Annemette Lund Rizak (Jordrup)

VIELSE:
Tina Boe Kaiser Christensen og 
Kenneth Bred Kaiser Christensen (Jordrup)

BEGRAVEDE ELLER BISATTE: 
Tove Johansen (Jordrup)
Birte Jensen Nissen (Jordrup)
Ida Brink Jepsen (Lejrskov)
Inger Thomsen (Alminde)

KIRKELIGE 
HANDLINGER 
SIDEN SIDST:

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
lejrskovkirke.dk eller
jordrupkirke.dk

FAMILIEVENLIGE  
SPAGHETTIGUDSTJENESTER
Fredag d. 14. november kl. 17 i Jordrup Kirke (m. kor)
Fredag d. 16. januar kl. 17 også i Jordrup Kirke (m. kor)

Særligt for familier med børn ca. 4-11 år. Bedsteforældre, konfirmander 
– alle er velkomne. Gudstjeneste med sang og fortælling. Derefter spisning (spaghet-
ti-kødsovs) i Jordrup Forsamlingshus. 50 kr. (alt inkl.) for voksne, gratis for børn. 
Tilmelding ikke nødvendig

 
DE NI LæSNINGER SøNDAG D. 7. DEC. KL. 19 i 
Lejrskov Kirke (med salmesang, solosang, fløjte, 
orgel og læsninger om julens budskab)

JULEGUDSTJENESTE FOR 0-3 åRIGE TIRSDAG 
D. 9. DEC. kl. 10 i Jordrup Kirke. Forældre, bed-
steforældre, m.fl. er velkomne. 

JULEGUDSTJENESTE FOR 3-6 åRIGE ONSDAG 
D. 10. DEC. kl. 10 i Jordrup Kirke. Forældre, bed-
steforældre m.fl. er velkomne.

JULEGUDSTJENESTE FOR FYNSLUNDSKOLEN 
MANDAG D. 22. DEC. ca. kl. 8.30 i Jordrup Kirke.

ALLE HAR ET LIV, 
DER ER VæRD AT LEVE
ONSDAG D. 14. JANUAR KL. 19 I LEJR-
SKOV PRæSTEGåRD
Vi inviterer familier med teenagere og an-
dre interesserede til en aften med Anders 
Kofoed Pedersen, som siger: I denne ver-
den måles din og min værdi efter, hvad vi 
kan præstere. Jeg tror på, at det er bedre 
at leve efter, at dine handlinger har konse-
kvenser for dig og andre, men din menne-
skelige værdi forbliver uforandret!

Kom til et foredrag om selvværd, selvopfat-
telse og accept. AKP har rejst verden rundt 
og holder nu foredrag for skoleelever, efter-
skoleelever, konfirmander m.fl.
Håndmad samt øl/vand 50 kr. for voksne. 
Teenagere gratis.

DÅBSJUBILæUM 2014
GUDSTJENESTE MED DåBSJUBILæUM

SøNDAG D. 25. JANUAR KL. 10.30 I LEJRSKOV KIRKE
Til gudstjenesten inviteres døbte børn fra år-
gang 2009 med familie til dåbsjubilæum. Ju-
bilæet begynder med gudstjeneste i Lejrskov 
Kirke kl. 10.30. Derefter samles dåbsjubilarerne 
med deres familier i konfirmandstuen, hvor bør-
nene får en boggave, og menighedsrådet ser-
verer pizza.

Døbte børn fra årgang 2009 får en særlig invita-
tion. Gudstjenesten er som altid for alle.

AFTENSANG I JORDRUP KIRKE OG 
SPISNING I FORSAMLINGSHUSET
TORSDAG D. 29. JANUAR KL. 17 SLåR JORDRUP KIRKE DøRENE OP TIL 40 MINUT-
TERS FæLLES SALMESANG. FADERVOR BEDES, OG VELSIGNELSEN LYSES.
Derefter går vi til fællesspisning i Jordrup Forsamlingshus.
Bliv fyldt med gode ord og toner, godt samvær og god mad. Ang. tilmelding og pris 
for spisning se annonce i Lunderskov Folkeblad senere.   arr. bestyrelsen for forsam-
lingshuset og menighedsrådet.
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En af de tre uger, der er planlagt til aktiviteter 
i sommerferien, er afsat til musik og drama for 
voksne og børn – det vil sige, de voksne står 
for så meget drama i sig selv, at de må nøjes 
med musikken.

MEN DET HELE BEGYNDER MED BøRNENE!
Vi har stillet os selv spørgsmålet:  ”Hvad sker 
der, hvis man be’r  ungerne om – i løbet af fire 
dage – at forfatte, komponere, lave tekster, 
øve og opføre en musical?”   

 Måske sker der ingenting – hvem ved? Men 
jeg tror på magien i børns skaber-kraft og-lyst, 
hvis den får lov til at udfolde sig frit, uden an-
den indblanding end måske lige at holde fokus 
og sørge for en vis orden i kaos.

En svær balancegang – det erkender jeg, men 
jeg tror på, det kan lade sig gøre.

Der må stilles nogle få krav- såsom en ordentlig 
omgangstone, alle skal sætte et ”fingeraftryk” 

på stykket, så man føler ejerskab, og endelig 
må musikerne kunne spille lidt. Hvis vi samti-
dig kan sørge for nogle ordentlige rammer for 
opførelsen på amfi-scenen – til fremtidig gavn 
for alle, vil det bare være helt perfekt.

Børnene – aktørerne – tænkes at opføre den 
spritnye musical, som ingen endnu kender, 
torsdag eftermiddag, hvorefter musikerne – 
både voksne og børn – overtager scenen til en 
gang Amfi-jam!

 Dette efter det efterhånden gammel-kendte 
mønster, hvor der dog her bliver lagt mere vægt 
på koncert-delen.  Dvs. musikerne får mere tid 
til at vise, hvad de kan – og får lejlighed til at 
spille sig varme – forhåbentlig og formentlig 
til stor glæde for det talstærke og veloplagte 
publikum.

Det hele tænkes afsluttet med en gedigen 
gang power-jamsession af en time eller to’s 
varighed lørdag aften. - Det bli’r så godt!

SOMMEREN 2015

Det er sommerferien 2015, alle 
glæder sig til seks ugers ferie, men 
hvad skal vi lave? Ja det har 4 F 
tænkt på.

Fynslundhallen, skolen og Amfisce-
nen står uberørt i de seks uger. Der 
skal en masse frivillige involveres. 
Amfi scenen gøres klar i foråret til 
- en uge med børn/samspil/rolle/
musical og Musik Jam. En uge med 
- Madskole på Fynslundskolen. 
En uge med forskellige tiltag som 
endnu ikke ligger fast. Kort sagt – 3 
ugers fed sommerferie.

MADSKOLE – MUSICAL 
AF BØRN –VOKSEN MU-
SIK JAM - DINE IDEER?? 

Vil du være med – for vi skal have 
mange frivillige. Kom med dine 
ideer. Vil du vide mere kontakt:

Birgitte G. Johansen tlf 2545 2217
Lene Brandenborg tlf 4036 9099 
Poul K. Nielsen tlf 2514 3732 
Hans E. Sørensen tlf 2073 6860

FYNSLUND
SOMMERFERIE

2015

FYNSLUND JAM

der er meget at 
glæde sig til
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MADSKOLERNE KORT FORTALT
Idéen med Madskolerne er at give børn og 
unge viden om sund mad, kost og motion på 
en sjov, lærerig og aktiverende måde, så bør-
nene har lyst til at fortsætte det, de har lært, 
når Madskolen slutter.

Børnene lærer at lave sund, god mad fra bun-
den, dyrker motion og kommer på ekskursion, 
hvor de ser fødevarer i kæden fra jord til bord, 
fx til et landbrug eller anden fødevarevirksom-
hed.

FORMåLET MED MADSKOLERNE ER, 
AT BøRNENE:
- møder produkter fra dansk landbrug
- får værktøjer til at gøre varieret kost til et 
naturligt valg
- har gode oplevelser med mad og motion
- har det sjovt
- lærer 4H (bedre) at kende

HVORFOR I FYNSLUND?
Vi har i Fynslund et ønske om at lave en række 
sommeraktiviteter og tilbud for børn og unge i 
skolens sommerferie, hvor vi kan inddrage og 
promovere vores lokale ressourcer.

HVOR OG HVORNåR?
I første omgang afprøver vi konceptet i uge 
27 (2015) på Fynslundskolen. Madskolerne 
forløber over fem dage (mandag til fredag i 
dagstimerne). 

HVEM STåR BAG?
Madskolerne er et samarbejde mellem Land-
brug & Fødevarer, 4H og REMA 1000.

FRIVILLIGE INSTRUKTøRER 
– DEM MANGLER VI…
Instruktørerne på Madskolerne er frivillige og 
da vi gerne vil bemande vores lokale Madsko-
le med frivillige instruktører fra lokalområder, 
har vi brug for dig!

Som frivillig instruktør på en Madskole giver 
du viden om madlavning, kost og sund livsstil 
videre til børnene.  Samtidig får du en ufor-
glemmelig oplevelse med en masse glade 
børn og opbygger faglige kompetencer i bl.a. 
ernæringsformidling, didaktik og projektkoor-
dinering, som kan skrives på dit CV.

Alle interesserede over 18 år kan blive in-
struktører på en Madskole. Det vigtigste for 
os er, at du har lyst og mod på at lave mad 
sammen med børn. Er du under 18 år, kan du 
blive medhjælper på en Madskole. 

YDERLIGERE INFO:
Er du interesseret i at vide mere kan du finde 
yderligere info på madskoler.dk eller kontakte 
Birgitte G. Johansen på 2545 2217, 
Lene Brandenborg 4036 9099

FYNSLUND MADSKOLE, 
NYT TILTAG I SOMMERFERIEN 2015

SOMMEREN 2015
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Med tre afsluttende kampe på hjemmebane mandag den 29.9.14, hvor 
vejrguderne var med alle deltagere og tilskuere, blev der kæmpet til 
det sidste.

Fynslund kunne dermed afslutte sæsonen med en enkelt sejr, og det 
var der stor tilfredshed med.

Spillerne var mødt talstærkt op til årets sidste kampe, og efterfølgen-
de middag i hallens cafeteria. Målet dækkes op indtil bolden gives op. Her af Emil, Silas og Frederik.

Fra venstre: Emil, Silas, Jeppe, Sean, Frederik, Adam og Andreas.

U6 SIGER 
TAK FOR I ÅR

Der siges tak for kampen.

FODBOLD
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DAGENE BLIVER KORTERE OG MøRKET 
LæGGER SIG SOM EN SORT DYNE OVER 
MARK, SKOV, ENG OG VAND.

Dog er der et sted i mørket hvor der findes 
varme, hygge, hjælpsomhed og god stem-
ning, nemlig i et lille samfund mellem bak-
ker, skov og eng. Dette sted er kendt som 
Jordrup. Jordrup er knudepunktet for flere 
små hyggelige byer og huse i omegnen.

I dette område er der altid et smil og en 
hjælpende hånd at finde, fællesskabet er 
godt og de lokale aktiviteter mange.

Julen er hjerternes fest og det ved man i 
Jordrup og omegn, og man løfter i flok for 
at gøre dette unikke sted endnu skønnere 
og mere attraktivt.

Julemand, julefrokost, juletræer, juleklip, 
julegudstjeneste, julefamiliefodbold og 
jeg kunne blive ved, da mulighederne er 
mange hele året rundt.

Men dette ved I jo godt, for I bor jo på det-
te dejlige sted og I er en del af den gode 
stemning og fællesskabet. 

Lad os nu alle i den mørke tid der kommer, 
huske at sende et smil, give en hjælpsom 
hånd, give plads til en lille samtale, et 
godt råd, en god opskrift eller måske et 
knus til din nabo, buschauffør eller pigen 
bag kassen i Brugsen. 

For især når kulden tager til og dagene bli-
ver korte har vi brug for dette fællesskab 
og følelsen af at være en del af noget sær-
ligt, og det er vi alle os som bor i Jordrup 
og omegn.

JUL I JORDRUP OG OMEGN

Af
 T

in
a 

St
av

na
ge

r D
am

ga
ar

d
EN LOKAL PERLEJUHUUU JUL

trælleborg

Forsvarsvold, Jernalderen, - dateret 375 
– 749 e. kr.

I Veerst Skov ligger en stor lav og ubety-
delig Ringvold, som befolkningen kalder 
”Trælleborg”. Den ligger for en del i tæt 
skov.

Goorgle for nærmere information: 
”Forsvarsvold Veerst Skov”.Af
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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

Da ideen med at der skulle være en legeplads ved Bytoften begyndte 
at spire for et par år siden, var der måske ikke så mange der troede på 
den ide. Men det gjorde et vedholdende legepladsudvalg, der med stor 
iver gik i gang med ideerne til indretning af en legeplads.

At blive ved med at tro på det og at få sendt en ansøgning ind til Kol-
ding Kommunes Landsbyforum, har nu givet resultat. Og mere end man 
nok turde håbe.

Ved møder med Kolding Kommunes landskabsarkitekt og lands-
bykoordinator Rita Larsen samt landskabsarkitekt Signe Moos fra   

Fa. Moos & Looft blev der ellers sat nye mål – Byparken ved Bytoften 
blev født.

Det der var en ansøgning om legepladsudstyr bliver nu til en park – helt 
unik. Der blev i første omgang givet kr 80.000,- til legepladsen. Heraf 
skulle de kr 30.000,- gå til projektering og de kr 50.000, - vil her i efter-
året blive brugt til – randplantning m.m. af Byparken.

Stor ros til de to landskabsarkitekter for deres ide med at gøre en le-
geplads til en Bypark.

BYPARKEN VED 
BYTOFTEN
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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

fynslund-elteknik.dk

post@fynslund-elteknik.dk eller 28112964

DER ER ALLEREDE LAVET FORSLAG TIL ETAPER OG øKONOMI.

Hele Byparken vil løbe op i ca kr 800.000,-. Et beløb som dækker alt 
til en færdig Bypark, som tegningen her viser. På tegningen er der dog 
ikke vist bænke og nogle enkelte legeredskaber, det kommer.

Udover at der skal søges yderligere midler fra Landsbyforum, skal der 
også være en hel del frivillige arbejdsgrupper, ligesom der skal søges 
puljer og fonde. Man regner dog med, at midlerne fra Landsbyforum 
nok skal blive en realitet.

Et attraktiv tiltag for Jordrup By. Ligesom det er et plus for huspriserne. 

Med en flok grunde i udsigt og en Bypark kan man glæde sig over at 
Kolding Kommune tilgodeser en landsby – Jordrup. Et aktivt område i 
udvikling. 

Ho
ve

dg
ad

en

Bytoften



LOKALBRUGSENS  
ÅBNINGSTIDER: 
Man – Søn:  08.00 – 20.00

POSTBUTIKS 
ÅBNINGSTIDER: 
Man – Fre:   08.00 – 20.00

LokalBrugsen Jordrup
Hovedgaden 43
6064 Jordrup
Telefon: 7555 6122

KøB LOKALT

LOKAL BRUGS
din, min og vores

KOM IND OG TILMELD DIG LOKAL BRUGSENS SMS-KLUB!
Vil du modtage gode tilbud på SMS?
Hver uge kan du nu modtage gode tilbud pr. SMS.
Og helt eksklusivt trækker vi lod blandt alle med-
lemmer af SMS-klubben om en kurv fyldt med 
gode julevarer d. 22. december.
Vinderen får direkte besked.

Tilmeldingsblanketter ligger klar ved kassen i brug-
sen og afleveres til personalet.

NY TILBUDSAVIS
 

HVER UGE
Hver torsdag udkommer Lo-
kalBrugsens nye tilbuds avis 
- så husk at holde øje med 
postkassen og benyt jer af 
gode tilbud!

På GENSYN I DIN 
LOKALBRUGS

vind
julevarer

TEAM LOKAL BRUGSEN:
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LOKALBRUGSEN 
- NU MED UNG DYNAMISK UDDELER
 
LOUISE PIHL, BLEV LOKALBRUGSENS NYE UDDELER DEN 1. AUGUST. DE TO ’GAMLE’ AN-
SATTE HANNE OG ANETTE HAR HAFT HENDE I FORHøR – DET KOM DER FøLGENDE UD AF:

1. HVORDAN FøLER DU, AT BYEN HAR MODTAGET DIG SOM NY UDDELER?
Jeg synes, at jeg har fået en rigtig god velkomst. Alle har været flinke og taget godt i mod mig, både per-

sonalet og kunderne.

2. HVAD VAR GRUNDEN TIL, AT DET LIGE VAR JORDRUP BRUGS, DU VALGTE?
Jeg søgte nye udfordringer, og i den forbindelse så jeg, at Jordrup blev ledig. Jeg synes, Brugsen har en 

rigtig god størrelse, og så kan jeg rigtig god lide de små lokalsamfund. Mine forældre bor i Sjølund og jeg blev 
udlært i Vejstrup Brugs, så jeg er vant til de små samfund og kan godt lide den stemning, der er i de små brugser. 
Jordrup ligger også rigtig godt og det fællesskab, der er herude er helt fantastisk. Det er dejligt, at jeg igennem 
brugsen kan blive en del af det.

3. HAR DU PLANLAGT NOGEN AKTIVITETER I BRUGSEN FOR NæRMESTE FREMTID?
De fleste af dem kommer næste år, så jeg kan få tid til at falde på plads i Brugsen. I samarbejde med Bu-

tiksrådet vil jeg dog allerede nu indføre fredagssmagning, hvor kunderne mellem kl. 16.00-18.00 kan komme og 
smage forskellige madvarer. Vi vil løbende holde fredagssmagning med 3-4 ugers mellemrum, så vi kan få skabt 
noget mere hygge i brugsen og mulighed for at smage på nyheder eller hvad vi kan finde på.

4. HAR DU OVERVEJET AT FLYTTE TIL OMRåDET?
Det har jeg ikke. Min kæreste og jeg bor i lejlighed i Christiansfeld og der er hele vores base. Vi trives rigtig 

godt i den by. Så selvom Jordrup er et dejligt sted, bliver jeg boende i Christiansfeld.

5. HAR DU FRITIDSAKTIVITETER?
Jeg bruger mest tid på at være sammen med min kæreste og få koblet af, så jeg kan være klar til arbejde 

dagen efter igen. I perioder dyrker jeg motion, men det kniber for det meste med motivationen for at komme af 
sted, så det bliver ikke til så meget.

AFHøRING AF LOUISE

Louise Pihl
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EFTER LæNGERE TIDS SøGEN, 
FANDT MIN KæRESTE OG JEG ENDE-
LIG EN LEJLIGHED I AARHUS – ELLER 
RETTERE SAGT VIBY. 

I skrivende stund bliver ugerne snart til den 
første måned, i en by fyldt med nye indtryk 
og muligheder. Bilen er, for mit vedkommende, 

byttet ud med en vaskeægte jernhest, som al-
lerede har cyklet flere kilometer end den har 
gjort i mange år.

Pludselig er alting indenfor et større stenkasts 
rækkevidde, hvilket er noget jeg aldrig har væ-
ret vant til. 5 minutters cykeltur til studiet og 
et kvarter til centrum af Aarhus by, der sprud-
ler af liv og især har en kultur der tilgodeser 
de studerende.

Til gengæld har jeg altid været vant til at have 
min familie og mine allerbedste venner, samt 
et smukt lokalsamfund lige udenfor hoveddø-
ren. Sådan er det ikke længere, man er lige-
som på udebane.

Jeg ved at de næste 3-4 år skal tilbringes som 
studerende i Aarhus. Men derfor behøver jeg 
ikke at opgive alt hvad jeg har kært hjemme-
fra. Efter knap en måneds tid i Aarhus, kan jeg 
allerede mærke at Fynslund og omegn hiver i 
mig, når jeg er på besøg hos mine søskende 
eller hos mine forældre. Derfor sætter jeg 
mig engang imellem – på den nu mere uvante 

plads – bag rattet og sætter kursen sydpå.

Det kan der være mange grunde til: familie-
fødselsdage, højtider eller andre ærinder. 
Eller også kommer jeg, af og til, tilbage og 
spiller fodbold. Fynslund Boldklub har været 
meget vigtig for mig i alle de år jeg har boet 
i området og det må siges at være svært at 
give slip på. Sammenholdet i hele klubben og 
på serie 5-holdet, er i bund og grund også det 
som hele lokalsamfundet er bygget op på. Det 
er jo fuldstændig tåbeligt at tilbagelægge 100 
km hver vej, ”bare” for at træne i halvanden 
time og drikke en enkelt sodavand eller øl i 
cafeteriaet.

Men det er en ting som jeg ikke vil være for-
uden. Jeg vil altid komme tilbage.

Med de grøn-hvide fodboldbriller på, forbliver 
Aarhus nok en udebane – for Fynslund er og 
bliver min hjemmebane. 

På gensyn!

"AT FLYTTE  
TIL EN STORBY" 
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FRA 40 KVADRATMETER PÅ FYNSLUNDVEJ TIL 50 PÅ ENGTOFTEN PR. 1. SEPTEMBER 2014.

TO LOKALES STORBY LIV

Sune

JORDRUP
AARHUS
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ALLE MENNESKER FåR KLIPPET NAVLESTREN-
GEN EN GANG I LIVET, OG FLERE AF OS FåR KLIP-
PET DEN OP TIL FLERE GANGE.

Jeg fik klippet min navlestreng igen, da jeg for en 
måned siden satte mig på toget til København og 
ændrede adresse fra 6064 hjemmebane til 2300 
HELT-ny-verden. Jeg sagde farvel til den vigtigste 
epoke i mit liv. Sagde farvel til det sted og de men-
nesker, der har udgjort min verden hidtil. Jeg sagde 
farvel til barndommens utopi, farvel til det sted hvor 
børnene trygt leger på gaderne og ved hallen. Ste-
det hvor de ældre mødes med vennerne og tager et 
slag kort, og hvor man hilser på dem man møder på 
vej op efter 1 liter mælk i brugsen. 

Jeg sagde farvel til Tjørnevænget og pænt goddag 
til en helt ny tilværelse som statskundskabsstude-
rende i hovedstaden. 

Selvom København kun er 2,5 time væk kan det 
virke som en helt anden verden. Når jeg handler i 

den lokale Netto på Islands Brygge skal man lede 
langt efter de venlige smil, sjove små kommentarer 
eller ’husk at hilse din mor’. 

Men jeg er fortrøstningsfuld - fremtiden og stor-
byen er ikke så skræmmende endda, når man ikke 
flygter fra fortiden, men tværtimod har den med sig, 
som et solidt fundament i ryggen. 

Det kan godt være Fynslund ikke har lært os at cykle 
i store lyskryds og male graffiti på metrobyggeri-
erne, men vi har lært at passe på hinanden. Vi har 
bygget vores eget lille paradis, hvor nogle af murste-
nene er en god borgerforening, en fantastisk bold-
klub og mennesker der vil det bedste for sig selv og 
hinanden.  Det er nogle at de kvaliteter jeg vil tage 
med mig i min københavnertilværelse, indtil jeg 
kommer hjem - selvom jeg dog også krydser fingre 
for snart at lære at cykle i de store kryds.

Og er der forresten ikke en, der vil rette alle mine 
farvel til på gensyn?

MIA FLYTTER 
TIL KØBENHAVN

DE 10 STæRKE
NAVN: 
Mia Nyborg Jørgensen

ALDER: 
21

FORæLDRE:
Betty og Ebbe

SøSKENDE:
Ida Marie (går på Kolding Gymnasium).

LIVRET:
Alt med fløde og ost!

YNDLINSFARVE:
Grøn. Udover at det er håbets farve, 
så bliver man også bare glad af den.

SKOLER:
Fynslundskolen 1999 - 2007 · Kol-
ding realskole 2007 - 2009 · Balle 
Musik og idrætsefterskole 2009 
- 2010 · Kolding Gymnasium 2010 
- 2013 · Københavns universitet, 
institut for statskundskab 2014 - 
2019.

FRITID:
Jeg startede til fodbold i Fyns-
lund Boldklub da jeg var 6, og har 
spillet på hyggeplan lige siden. 
Derudover elsker jeg at bruge tid 
med venner og familie, selvom det 
meste af min tid lige nu enten går 
med at sidde med hovedet begra-
vet i politisk teori og idehistorie 
eller at lave spas med mit kollegie 
køkken. 

FREMTIDEN:
Statskundskabere bliver uddan-
net til at vide en lille smule om 
alting, så derfor er der heller ikke 
et bestemt job i vente på den an-
den side. Lige nu drømmer jeg om 
at arbejde med politik og mediers 
påvirkning af hinanden, men mon 
ikke det også ændrer sig lidt hen 
af vejen. Jeg kan i hvert fald sige, 
at jeg håber at få et job, som jeg 
glæder mig til at stå op til om 
morgenen. 

DRøM:
Jeg drømmer om at sidde som 
80 årig med et smil på læben og 
mennesker omkring mig og tænke 
”Det gik sgu da egentligt meget 
godt, det liv”

Mia

JORDRUP
KØBENHAVN
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På EJENDOMMEN SKOVLUNDGA-
ARD I FERUP BOR EN FLOK LANGHå-
REDE DAMER MED DERES AFKOM. 
DE LEVER ET FREDELIGT LIV I SKøN-
NE OMGIVELSER.
Da vi for 10 år siden afviklede svineproduktio-
nen på Skovlundgaard i Ferup skulle der ske 
noget andet. Hvordan kan man forene to fuld-
tidsjob med et fritidslandbrug? Den løsning 
vi valgte var bortforpagtning af jordarealet 
og afgræsning af de ukurante engarealer. Et 
meget velegnet sted til højlændere, som i al 
beskedenhed er en meget nøjsom kødkvæg-
race. Vi investerede i to drægtige kvier, som 
fik de første kalve i foråret 2011. 

Da vi startede op med dyrene var tanken at 
lave et godt produkt med fokus på kødkvalitet 
og dyrevelfærd, hvor kødet afsættes i lokal-

området.  I foråret 2014 slagtede vi den første 
kalv, som blev solgt i syv portioner. Indenfor 
de kommende år er planen at afsætte 3-4 
kalve årligt. Dyrene slagtes på lokalt slagter-
hus, hvilket gør det særdeles nemt at hånd-
tere. Udskæringerne er markeret med navn 
og tilberedningstips – lige klar til at komme i 
fryseposer og videre i fryseren. Det er muligt 
at bestille både hakket kød og finere udskæ-
ringer i 10-15 kg.’s pakker.

Vil I følge med i hvad der sker, kig da ind på 
vores facebook side: Skovlundgaard Højlands-
kvæg. Her kan I også følge med i, hvornår der 
er kød til salg.

Henvendelse: 
Lene og Jens Brandenborg 
Tlf. 4036 9099
mail: udsigten26@gmail.com

SKOTSK HØJLANDSKVæG 
– EN ANDERLEDES FORM FOR NATURPLEJE

A’ HVAD FOR EN KO?

Skotsk Højlandskvæg er en gam-
mel kødkvægsrace som stammer 
fra det Skotske Højland.

Racen er meget fredelig og har et 
roligt temperament. De er berømte 
for deres lange flotte horn. 

Racen er meget nøjsom og god til 
at udnytte foderet.

Dyrenes hårlag er særdeles godt 
isolerende, hvilket gør dem i stand 
til at gå ude hele året.

Skotsk Højlandskvæg har en lang-
som tilvækst, hvilket giver en ud-
præget lækker kødkvalitet.

Gennemsnitligt fedtindhold på 4,5 
% og kolesterolindhold på 40,0 mg 
pr. 100 gram, hvilket er lavt.

Kilde: Avlsforeningen for Skotsk Højlands-
kvæg og Jelling Naturkød.

Lene og Jens Brandensborg

GåRDBESøG

spis mig ;)
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Lene og Jens Brandensborg



FYNSLUND BOLDKLUB 
ER MED I OPLøBET OM 
DM I FORENINGSUDVIKLING.

    Nærmere omtale i næste nummer.

FAMILIE IDRæT
d. 24. November Kl. 15.30-17.30

FLæSKESTEG 
M/ TILBEHØR
& RIS A LA MANDE

TilmeldiNg seNesT 
deN 17. November

FODBOLD JULESTæVNE
27. december 2014 fra kl. 10.00

for familie og gadehold

Tilmelding til Inge Nielsen
 på tlf.: 2991 6745 eller ferup@profibermail.dk

eller på opslagstavlen i Fynslundhallen.
 (reglerne kommer på opslagstavlen og 

på fynslundboldklubs hjemmeside.)
Pris 80 kr. pr. hold.



Fremtidsudsigterne til at bo i nyt boligområde ved 
Kærtoften og Kærvænget er måske ikke så fjern.

Så snart Kolding Kommune har afsluttet procedurerne 
omkring overgangen fra landzone til byzone  i Jordrup, 
kan planprocessen/lokalplanen gå i gang. Her er netop 
det viste område i spil. 

Ved et borgermøde for et par år siden i Jordrup For-
samlingshus, var der stor tilslutning til netop at Jor-

drup går fra landzone til byzone. Og Jordrup kan kun 
udvikle sig, hvis man kommer i byzone.

Man regner da også med, det kun er en formsag.

Et byggefirma har ”leget” med ideen, til hvordan områ-
det kan blive. Firmaet har endda givet udtryk for at de 
vil købe to dobbelte grunde og bebygge dem.

KUNNE DU TæNKE 
DIG AT BO HER?

GRUNDE I JORDRUP

Brugsen

grundene i dag

KæRTOFTEN - KæRVæNGET - ???
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Jens Hansen
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LøRDAG D. 8. NOVEMBER KL. 10-13
TOFTEGåRDEN, HOVEDGADEN 28, 6064 JORDRUP

Hvordan så Hovedgaden, Borgergade, Bøllingvej og Skovvejen ud for 
40 - 70 år siden? Hvor lå kroen, cykelhandleren, blomsterhandleren, 
Tatol, smeden, bageren, slagteren, frisøren, brugsen og de andre er-
hvervsdrivende? 

ER DER HUSE, DER ER BYGGET OM TIL UKENDELIGHED?
Hvornår blev vejnettet asfalteret? Hvor mange år stod telefonpælene 
med snetyngede tråde om vinteren og svalesyngende om sommeren? 
Og gik folk på 50 år og opefter klædt som gamle mænd og koner?

Alt det og meget mere kan man se på udstillingen ”Jordrup i gamle 
dage” lørdag d. 8. november kl. 10-13 på Toftegården. Bedst er det at 
komme nogle stykker sammen. Så kan man dele historierne og sam-
men få minderne vækket om svundne tiders skik og brug.

Få MERE AT VIDE:
Lokalhistorisk Arkiv, Kobbelvænget 2, Lunderskov.
Hver torsdag kl. 14-17 (lukket i juli og mellem jul og nytår)
Tlf. 2117 6640, mail arkivlunderskov@gmail.com
Konstitueret leder er Laust Bøgesvang, mobil nr. 4050 8088

”Nostalgi Jordrup” en åben facebookgruppe for folk med lokalhistorisk 
interesse i Jordrup og omegn.

LOKALT
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JORDRUP I GAMLE DAGE
UDSTILLING FRA LOKALHISTORISK ARKIV
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LOKALT

GYMNASTIK, KAFFE OG FæLLESSANG: 
Tirsdage kl. 8.30-11.30 på Aktivitetscentret, Toftegården (kaffe 10 
kr.). Hver 4. tirsdag (d. 4. nov. og 2. dec.) ekstra sang med musik ved 
Margit Ernst. 

KREATIVFORMIDDAG: 
Onsdage kl. 9 på Aktivitetscentret, Toftegården. Lav håndarbejde 
efter lyst og evne. 
Eller få en hyggesnak.

GåTURE: 
Onsdage kl. 13.30. Mødested v. Aktivitetscentret. Der arrangeres 
fælleskørsel til lettilgængelige gåture i naturen og andre interes-
sante steder i omegnen.  Rollator ingen hindring. (Tag selv kaffe/
brød med. Fælleskørsel: 20 kr.)

KORTSPIL: 
Onsdage kl. 13.30 på Aktivitetscentret, Toftegården. Få et slag kort 
eller en hyggesnak (tag selv brød med. Kaffe købes: 5 kr.).

JULEMARKED: Lørdag d. 29. november kl. 14-16 i Aktivitetscen-
tret. Med gløgg, æbleskiver og amerikansk lotteri. 

JULEFROKOST: Tirsdag d. 9. december kl. 12 i Aktivitetscentret 
(husk en pakke min. 20 kr.). 
Tilmelding senest  2. dec. på tlf. 7555 6115.

Fælles for dem er, at de er åbne for alle i aldersgruppen. Aktiviteter 
kan tilpasses egen ydeevne. 
Enhver er velkommen til at møde op og se, om det er noget, man 
kan have glæde af at være med til.

For nærmere information kontakt brugerrådets formand 
Grethe Andersen tlf. 7555 6115, margrethe34@gmail.com.
Folder med alle tilbuddene fås på Aktivitetscentret og på hjem-
mesiden fynslund.dk.

Mangler man kørsel til og fra ovenstående tilbud, 
er følgende behjælpelige:
Knud Leth Nielsen tlf. 2012 8016
Ejner Ernst tlf. 4044 1116 / 7555 9045 
(denne kørsel er et gratis tilbud, da den dækkes af 
Lejrskov-Jordrup sognes menighedspleje).

NYT tiltag er netop begyndt, og nye deltagere kan sagtens være 
med: ældreidræt ved Fynslund Boldklub: Mandage kl. 8.30-9.30 i 
Fynslundhallen (et mindre kontingent betales til Fynslund Boldklub). 
Kaffe kan købes i cafeteriet.
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TIL FæLLESSKAB MED INDHOLD
 ER DU I ALDEREN 60 OG OPAD, KAN DISSE TILBUD VæRE NOGET FOR DIG:
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Werner Schuhmacher har bygget og restau-
reret huse, siden han som 17 årig første gang 
sørgede for al VVS i et stort byggeri, som hans 
far også var med i. Det ligger i familien – at de 
er multihåndværkere og bare kan sådan noget. 

Da han kom til Danmark i 1982 omsatte han 
sin Mercedes til et rækkehus, som han satte i 
stand og solgte. Siden da blev det til fem ejen-
domme rundt om i Jylland. Så forvandlingen af 
Jyttes faldefærdige ejendom på Fynslundvej 
102 var bare endnu et projekt i rækken. Og al-

ligevel var det et specielt projekt, fordi det var 
under tidspres og fordi det skulle være det sid-
ste. Werner kunne ikke vide, hvornår hans alder 
satte en stopper for det hårde fysi-
ske håndværksarbejde.

Werner kiggede på Jyttes ejendom 
flere gange. Det så ikke ligefrem 
ud til at være en nem opgave. Kre-
ditforeningen var ikke meget for at 
låne ham pengene, fordi han ville 
restaurere huset og ikke bygge nyt. 

DE 8 HURTIGE
  
NAVN & ALDER: 
Werner Schuhmacher, 61 år

FORTID: Født og opvokset i Tysk-
land. Kom til Danmark i 1982.
BøRN: 3 voksne børn.

FRITID: Schæferhundeopdræt i 
over 30 år.

UDDANNELSE: Uddannet automa-
tikmekaniker.

ERHVERV: Er med i sin datters 
grossistfirma, der importerer 
møbler og brugskunst.

NU: Selvstændigt firma: eneim-
portør af CNC drejebænke fra 
Schweiz.

PORTRæT AF EN TILFLYTTER

Werner

Med 30 år erfaring i branchen
tilbyder jeg service af maskiner,

opsætning / flytning
mekanisk / elektronisk service

og skoling.

Vi tilbyder service og
reparationer af:

TORNOS 

Schaublin 

FMB lademagasiner 

Colchester 

WERNERS
import eksport

Fynslundvej 102
6064 Jordrup
+45 30 55 86 76
www.werners-service.dk
info@werners-service.dk
CVR 33927061

Agents for:

PORTRæT
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VELKOMMEN TIL 
NYE TILFLYTTERE
Husk at holde øje med nye folk, der flyt-
ter hertil, sådan at vi kan byde dem vel-
kommen med en kurv med gode sager fra 
Brugsen samt Fynslundmagasin, Fynslund 
Boldklubs blad og snart også Fynslundfol-
deren. 

Hvis I ser nye mennesker rykke ind, så 
kontakt Kirsten Løvschall mobil 5148 
8811, som koordinerer velkomsterne. 

Brugsen sponserer velkomstkurven.

Men murværk og tagkonstruktion var helt 
intakte. Så selv om ejendommen mildest 
talt var et vrag, fik han en aftale om at 
låne pengene, hvis han kunne være fær-
dig indenfor 3 måneder. Så han fik travlt. 
Ejendommen var fuldstændig groet til med 
store træer og buske. På én dag fik han det 
hele ryddet – så han kunne komme til med 
byggeriet. Han har lavet det hele selv og 

passet sit daværende fuldtidsarbejde som 
kørende CNC-servicetekniker samtidig. En 
imponerende præstation.

Werner valgte Jordrup, fordi det ligger tæt 
ved motorvej og fordi her er fredeligt og 
masser af natur. Og hvis Oldboys fodbold 
mangler en reserve en dag, kan de da 
prøve at ringe.

Det er bare blevet rigtig flot - se huset på Fynslundvejen!

PORTRæT VELKOMMEN
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At købe hus er en stor beslutning. Både fordi 
den påvirker den daglige økonomi, men også 
fordi huskøbet bringer en række andre over-
vejelser med sig. Særligt for ugifte samleven-
de er disse overvejelser vigtige, fordi der ikke 
for ugifte samlevende gælder særlige regler 
som for ægtefæller i tilfælde af skilsmisse el-
ler død.

HVEM SKAL EJE EJENDOMMEN?
Har den ene af jer betalt mere end den anden 
i forbindelse med købet, er der to muligheder:
Jeres ejerandele giver forskellig størrelse i 
skødet, feks. 2/3 + 1/3, eller jeres ejerandele 
bliver lige store (1/2 + 1/2), og der oprettes en 
samejeoverenskomst. Hvis ikke der tages en 
konkret beslutning, vil I automatisk komme til 
at stå som ejere for halvdelen af huset hver.

SAMEJEOVERENSKOMST
I samejeoverenskomsten skrives det ned, hvis 
den ene part har betalt mere end den anden, 

og i så fald hvor meget. Hvis I en dag skulle gå 
fra hinanden og huset skal sælges, har den, 
der har betalt mest, ret til at få det ekstra be-
talte udbetalt først. Herefter deles det reste-
rende overskud mellem jer begge. 

En samejeoverenskomst kan dog bruges til 
meget mere end det økonomiske mellemvæ-
rende. Når man er gift, gælder der en række 
regler om, hvem der kan overtage huset, hvis 
man går fra hinanden. Det gør der ikke, hvis 
man er ugift samlevende. Her er man nødt 
til at lave en særlig aftale med hinanden. I 
samejeoverenskomsten kan man bl.a. andet 
aftale, hvem der kan overtage ejendommen 
og hvordan.
 
HVAD SKER DER, NåR DEN ENE AF OS DøR?
Når man er gift, arver man hinanden. Det gør 
I ikke som ugifte samlevende, med mindre I 
opretter et testamente. Det kan være meget 
uhensigtsmæssigt, når man har valgt at købe 

hus sammen. Derfor er det en rigtig god idé 
at oprette et gensidigt testamente, sådan at 
I arver hinanden.

For ugifte samlevende uden børn, er det ligetil 
– I kan arve alt efter hinanden. Har I børn, vil 
børnene skulle arve en del efter deres afdøde 
forælder, dvs. tvangsarven. Børnenes arv kan 
i dag begrænses helt ned til 1/8 af den arv, 
som afdøde efterlader sig.

En krydslivsforsikring er en god investering
Ud over at oprette testamente, kan det kun 
anbefales også at tegne en krydslivsforsik-
ring, sådan at den efterlevende modtager en 
sum penge ved den førstafdødes død. En god 
regel er, at forsikringssummen skal være stor 
nok til, at den efterladte kan have råd til at 
beholde huset alene. 

Hvad betyder Huskøbet 
for ugifte samlevende?
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DA METTE LøVBOM TILBAGE I FORåRET 
2013 SøSATTE FACEBOOK UNIVERSET ”SA-
LAT TøSEN”, VAR AMBITIONEN MED TIDEN 
AT KUNNE INSPIRERE ET PAR TUSINDE 
SALAT-ENTUSIASTER. I DAG HAR AMA-
TøRKOKKEN MED BASE I JORDRUP KNAP 
75.000 FøLGERE På FACEBOOK OG SIT EGET 
TV-PROGRAM UNDER TITLEN ”åRSTIDENS 
SPISEKAMMER”.

Bevæbnet med grøntsagskniv, mandolinjern 
og forklæde, jonglerer Mette med årstidens 
grønt i TV-køkkenet uden for Rands ved Mid-
delfart. I dag skinner solen, og de nye kartof-
ler er lige landet i handelen (billede). Tempoet 
er højt, der skal nemlig filmes til ½ times TV, 
i alt fire salater skal i kassen, inden det bliver 
for mørkt. 

-Havde du spurgt mig for et års tid siden, hvad 
min drøm med Salat Tøsen var, havde jeg nok 
været relativt beskeden. Det var – og er på en 
måde stadig - en hobby. Men da TVSyd rin-
gede tilbage i juni sidste år, gik det pludselig 
stærkt. Dagen efter sad jeg til samtale i de-
res nye hovedsæde i Kolding, et par uger ef-
ter optog vi de første sekvenser i mit private 
køkken, og inden sommerferien sad jeg med 

kontrakt på 20 lange og 20 korte programmer. 
Uden nogen form for erfaring inden for TV-
produktion, griner Mette Løvbom. 

Passionen for grøntsager og salater har altid 
været til stede. Som 8-årig fik Mette sin før-
ste urtehave, i dag bor hun privat i Kolding og 
har netop fået kolonihave med plads til at lege 
med det skattekammer af gode råvarer, sæ-
sonerne byder på. Til dagligt er Mette iværk-
sætter med eget kommunikationsbureau i 
det kreative fællesskab 6064 i Jordrup. Her 
arbejder hun med kommunikation og formid-
ling inden for primært fødevarer og hjælper en 
række af Trekantområdets producenter med 
at sætte ord på deres kerneprodukt. Og det 
med at sætte ord på tingene og formidle glæ-
den ved at arbejde i et køkken ligger Mette 
meget nært. Alligevel mærker hun stadig læn-
ge efter i maven, når nye muligheder viser dig.

-Jeg har et par åbne tilbud liggende fra ét af 
de større forlag, der gerne vil udgive en serie 
kogebøger med mig. Nogen vil måske mene, 
at det ligger lige til højrebenet, men det fø-
les faktisk ikke rigtigt lige nu. Derfor har jeg 
besluttet at lade det ligge for nu. Og så se, 
hvad tiden bringer. I stedet har jeg sagt ja til 

at hjælpe Skagenfood med at udvikle deres 
salatkasser, et samarbejde, der allerede er i 
gang og som jeg glæder mig meget til at ud-
vikle, fortæller Mette. 

Lige nu er Salat Tøsen kun et fritidsprojekt, 
men med tiden håber Mette på, at det kan 
blive en levevej. I 2015 prøver hun kræfter 
med et nyt foredrag med titlen ”Den Tredje 
Vej”, hvor hun i samarbejde med en kollega fra 
huset i Jordrup, gastronaut Per Guldbrandt, vil 
forsøge at få os danskere til at få et mere af-
slappet forhold til mad. 

-Lige nu bugner det med kogebøger, artikler 
og inspiration om alverdens kure – lige fra 
5:2 og paleo til LCHF. Vi forsager sukker, kul-
hydrater og tæller kalorier. Og når vi ikke gør 
det, sulter vi os ved at faste. I min optik skaber 
det et klinisk forhold til mad, og det er enormt 
ærgerligt. Mad skal nydes med mennesker, vi 
holder af. Og så skal mad laves af ærlige råva-
rer, der er i naturlig sæson, fra bunden og med 
kærlighed. I virkeligheden er det ret simpelt, 
for holder vi os til devisen ”hver ting sin tid” 
og sørger for at få motion, giver vi kroppen 
de bedste betingelser for at finde sin egen ba-
lance, slutter Mette Løvbom.

NÅR passion 
BLIVER VIRKELIGHED

SALAT TøSEN



-”men samtidig er det vigtigt at yde det 
bedste vi kan. For ved at yde og opleve 
sejre, bliver det meget lettere at holde 
gejsten, også når spillet går os imod”

Fynslund Boldklubs Håndboldafdeling 
har her i efteråret fået en tiltrængt til-
gang af både børn og yngre spillere. 
Netop det sociale samvær vægtes højt. 
Børnene skal have det sjovt og hygge-
ligt, men samtidig må de godt vide, at de 
skal yde deres bedste.

Håndbold er en kombination af egen ind-
sats og holdets indsats. Ingen kan vinde 
kampe alene.

Alle trænere tilbydes relevante kurser.

I år er det lykkedes ved at arbejde mål-
rettet med, at få et herre senior hold op 
at stå, som består af 17- 25 årige. Men 
der mangler lige de sidste…..

Så opfordringen fra Håndboldafdelingen 
lyder –”har du lyst til at udfolde dig i en 
holdsport, så kom til håndbold om tirsda-
gen. Jo flere - jo sjovere er det.
Mikkel på 11 år fortæller” – at det der er 

sjovt ved at gå til håndbold er, at man får 
rørt sig, man lærer at spille sammen, og 
så bliver man stærk af det”.

”Kom i Fynslundhallen en tirsdag og op-
lev stemningen. Vi kan sagtens bruge 
mange flere, selv om du synes du ikke 
kan spille håndbold, har vi brug for dig 
– vi skal nok lære dig det. Børn, unge og 
senior – ses vi – og så er hjemmekampe 
for senior altid - tirsdag aften” 

”TRILLE TROLLE I UNDERSKOVEN”
Et samarbejde mellem gymnastik og 
håndbold er i år blevet til ”Trille Trolle i 
Underskoven”.

Trille Trolle bygger på tre begreber – 
nemlig: MOTORIK, BOLD OG BEGEJ-
STRING. Et rigtig sjovt koncept som gi-
ver de yngste sjove udfordringer. Måske 
ender det med at forældre/bedsteforæl-
dre også lærer nyt, samtidig med at de 
får sved på panden.

FB HåNDBOLD PORTRæT

MEDLEMMER I ALT:

U 6: 14 spillere

U 8: 9 spillere

U 10/12: 10 spillere

Trille Trolle: 20 børn 

Senior damer/herrer/nyt unge: 
ca 30 spillere 
lig med tre hold - som alle spiller i Serie 3

”DET SKAL VæRE 
SJOVT OG HYGGELIGT”
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INDHOLD OG INPUT: 

Hvis du har input/ foreslag til det næste ma-
gasin, der udkommer primo februar, så skal vi 
have  dem senest 5. januar 2015.

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

Hanne Holm Johansen, 
skolen

Vibeke Bundgaard, 
4F

Birgitte Germann Johansen,
4F

HEJ!
HAR DU LYST TIL AT VæRE MED I 
REDAKTIONEN ELLER HAR DU IDEER 
TIL HVORDAN VI GøR FYNSLUND-
MAGASINET ENDNU BEDRE?
Så SKRIV TIL OS ; )

Tina Stavnager Damgaard,
fotograf
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KALENDERFYNSLUNDVINTER’14-15
NOVEMBER
Søndag 2. kl. 10.30 Alle Helgens højmesse, solosang, 
 Lejrskov Kirke
Søndag 2. kl. 14 Alle Helgens gudstjeneste, 
 solosang, Jordrup Kirke
Torsdag 6. kl. 19.30 ”Folkestyret år 2014” Thue Kjærhus, 
 Lejrskov Præstegård
Lørdag 8. kl. 10-13 ”Det gamle Jordrup” Lokalhistorisk 
 Arkiv udstiller, Toftegården
Søndag 9. kl. 10.30 Højmesse, Jordrup Kirke
Tirsdag 11. kl. 19 4F møde, Fynslundhallens cafeteria 
Tirsdag 11. kl. 19 Menighedsrådsmøde, Lejrskov 
 Præstegård
Torsdag 13. kl. 19.30 ”De kristne palæstinensere”  
 Peter Lodberg, Bramdrup Sognegård
Fredag 14. kl. 17 Spaghettigudstjeneste, kor, Jordrup Kirke
Søndag 16. kl. 19 Ungdomsgudstjeneste, konfirmander  
 og kor, Lejrskov Kirke
Lørdag 22. kl. 10 JORK’s Julearrangement: spejderne 
 sælger juledekorationer, -træer og 
 mundgodt
Søndag 23. kl. 9 Gudstjeneste (Elon Jepsen), 
 Jordrup Kirke
Mandag 24. kl. 15.30 Familieidræt, Fynslundhallen
Tirsdag 25. kl. 19 Bestyrelsesmøde bh/sfo/skole, 
 Fynslundskolens lærerværelse
Tirsdag 25. kl. 19.30 Bestyrelsesmøde Fynslund Boldklub, 
 Fynslundhallens cafeteria
Torsdag 27. kl. 14.30 Gudstjeneste, Toftegården
Fredag 28. kl. 7.50-13.50 Juleklippedag, Fynslundskolen
Fredag 28. kl 16-18 Fredagssmagning med julesange, 
 julesokker og sild i LokalBrugsen
Lørdag 29. kl. 14-16 Julemarked, Aktivitetscentret 
 Toftegården
Søndag 30. kl. 10.30 Familiegudstjeneste, minikonfirmander 
 og kor, Lejrskov Kirke
Søndag 30 kl. 13 Dåbsgudstjeneste, Lejrskov Kirke
Søndag 30. kl. 13.30 Juletræet tændes. Start v/Brugsen 
 så Toftegaarden og torvet. Derefter 
 juletræsfest i Jordrup Forsamlingshus.
Søndag 30. kl. 19 Aftengudstjeneste, Jordrup Kirke

DECEMBER
Torsdag 4. kl. 19 Julebanko, Jordrup Forsamlingshus
Lørdag 6. kl. 19 Fynslund Boldklubs julefrokost, 
 Fynslundhallen
Søndag 7. kl. 12 Julekoncert v/ Jordrup Sangkor, 
 Koldinghus
Søndag 7. kl. 19 De ni læsninger, Lejrskov Kirke
Tirsdag 9. kl. 10 Julegudstjeneste (børn 1-3 år), 
 Jordrup Kirke
Tirsdag 9. kl. 12 Julefrokost, Aktivitetscentret
 Toftegården.
Onsdag 10. kl. 10 Julegudstjeneste (børn 3-6 år), 
 Jordrup Kirke
Søndag 14. kl. 10.30 Højmesse, Lejrskov Kirke

Tirsdag 16. kl. 19 Julekoncert v/ Jordrup Sangkor, 
 Toftegården
Tirsdag 16. kl. 19 Bestyrelsesmøde bh/sfo/skole, 
 Fynslundskolens lærerværelse
Søndag 21. kl. 9 Gudstjeneste (Michael Markussen), 
 Jordrup Kirke
Mandag 22. kl. 8.30 Julegudstjeneste Fynslundskolen, 
 Jordrup Kirke
Mandag 22. kl. 13.50 Juleferie Fynslundskolen
Onsdag 24. kl. 10 Gudstjeneste, Toftegården
Onsdag 24. kl. 13 Gudstjeneste, instrument, Lejrskov Kirke
Onsdag 24. kl. 14.30 Gudstjeneste, instrument, Jordrup Kirke
Onsdag 24. kl. 16 Gudstjeneste, instrument, Lejrskov Kirke
Torsdag 25. kl. 10.30 Højmesse, instrument, Jordrup Kirke
Fredag 26. kl. 9 Gudstjeneste (Birgitte Molin), 
 Lejrskov Kirke
Lørdag 27. Julestævne indendørsfodbold, 
 Fynslundhallen
Onsdag 31. kl. 14 Gudstjeneste (våbenhusvin), 
 Lejrskov Kirke
Onsdag 31. kl.15.30 Gudstjeneste (våbenhusvin), 
 Jordrup Kirke

JANUAR 2015
Søndag 4. kl. 10.30 Højmesse, Lejrskov Kirke
Mandag 5. kl. 7.50 Fynslundskolen starter efter jul
Mandag 5. kl. 19 4F møde, Fynslundhallens cafeteria
Torsdag 8. kl. 16-18 Indskrivning børnehaveklasse, 
 Fynslundskolen
Søndag 11. kl. 10.30 Højmesse, Jordrup Kirke
Onsdag 14. Generalforsamling Aktivitetscentret, 
 Toftegården
Onsdag 14. kl. 19 ”Alle har et liv – der er værd at leve” 
 Anders Kofoed Pedersen, 
 Lejrskov Præstegård
Fredag 16. kl. kl.17 Spaghettigudstjeneste, kor, 
 Jordrup Kirke + Forsamlingshus
Søndag 18. kl. 10.30 Højmesse, Lejrskov Kirke
Søndag 25. kl. 10.30 Gudstjeneste m. 5-årige dåbsjubilarer, 
 kor, Lejrskov Kirke
Tirsdag 27. kl. 19 Bestyrelsesmøde bh/sfo/skole, 
 Fynslundskolens lærerværelse
Onsdag 28. kl. 7.50 Besøgsuge for forældre, Fynslundskolen
Torsdag 29. kl. 14.30 Gudstjeneste, Toftegården
Torsdag 29. kl. 17 Aftensang og spisning Jordrup Kirke 
 + Forsamlingshus

FEBRUAR (FORELØBIG)
Søndag 1. kl. 10.30 Højmesse, Jordrup Kirke
Onsdag 4. kl. 19.30 ”Skæld ud på Gud” Preben Kok, 
 Harte Kirkecenter
Mandag 9. Vinterferie Fynslundskolen
Mandag 16. kl. 7.50  Fynslundskolen starter efter ferie
Torsdag 26. kl. 19 3x generalforsamling: Fynslundhallen, 
 Fynslund Boldklub, FB Støtteforening,
 Fynslundhallen


