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AKTUELTKLUMMEN

FORSLAG TIL 
TRAFIKSIKKERHEDSFORBEDRINGER 
I JORDRUP OG OMEGN
Efter nedlægning af nye kloakrør skal vejbe-
lægningen lægges om. Dermed er det oplagt 
at forbedre trafiksikkerheden i Jordrup og 
omegn. Til et møde i 4 F blev jeg opfordret til 
at finde nogle mennesker, som gerne vil gøre 
noget ved sagen. Vi er nu tre: Bo Isaksen, 
Camilla Steiness og jeg. 

Til trods for fartbegrænsninger og hastig-
hedslystavler køres der stadig for stærkt, og 
den bløde trafik er stadig i fare. Hvad er der 
af muligheder for forbedringer? 

Vi har fundet ud af følgende:
Henne foran Fynlundskolen og indkørslen til 
hallen vil kommunen til sommer lave forhøj-
ninger af asfalten med rød belægning, som 
man kan se det i f.eks. Vester Nebel. Vejchi-
kanerne vil blive fjernet. På vores opfordring 
vil man lave afstribning af vejen, så den bli-
ver en såkaldt “2 minus 1 vej” fra hallen og 
hen til krydset til Borgergade/Brunkær. Det 
bliver en forsøgsordning, da Kolding Kom-
mune ikke har erfaring med den slags endnu.

Kolding Kommune har forlængst klassicifice-
ret Fynslundvej og Lejrskovvej/Brunkær som 
trafikfarlige skoleveje og planlagt cykelstier 
langs disse veje. I følge Asger Christensen så 
er pengene der ikke til de cykelstier endnu. 
Politiet vil komme og besigtige forholdene 
for at afgøre, hvad der kan gøres, indtil der 
kan laves cykelstier. Vi foreslår yderligere 

hastighedsnedsættelse, selvom folk måske 
ikke vil respektere det, og selvom det ikke 
er nok alligevel. Der er så meget trafik, og  
vejene er så smalle, at den hårde og den 
bløde trafik skal skilles ad.

Vi har desuden lavet nogle forslag til, hvordan 
man kunne lave yderligere forhøjninger. Vi har 
også foreslået, at man skulle lave 2 minus 1 
vej i andre landsbyer som Egholt og Lejrskov.

Nogle vil måske spørge om, hvorfor vejchika-
nerne vil blive fjernet foran skolen. Grunden 
er, at man i kommunen mener, at de ikke er til 
gavn for cyklisterne. Vi havde tænkt på at fore-
slå rundkørsler, men de er farlige for cyklister.

FORSLAG
“2 minus 1 vej”. Før var der to vejbaner til 
biler. Nu er der én. Cykelstierne kan kun bru-
ges af bilerne, hvis der ikke er cykler på dem. 
Rent psykologisk skulle det gøre en forskel.

Forslag til, hvor rød vejbelægning bør læg-
ges i Jordrup og Fynslund. Der er allerede 
noget ligesådan i Vester Nebel.

Skolebørn, som kører ud fra Christian 
Jensensvej. Mange undgår Hovedgaden. 
Problemet er bare, at der er meget dårlig 
sigtbarhed, så man dårligt kan se, om der 
kommer nogen fra højre side/øst, når man 
skal krydse vejen.Af
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”GIV BøRNENE ET KæRLIGT 
PUF TIL AT KOMME AFSTED”
Vendingen er fra Fynslund Boldklub 
folderen. Den vending kan jeg godt 
lide.  Den minder mig om, at vi for-
ældre skal bakke vores børn op i de 
aktiviteter, de er med i. Det duer 
ikke at stå med et halvt fodboldhold, 
fordi det regner, eller computerspil-
let er spændende. Det kan holdet 
ikke være tjent med. Ens eget barn 
kan heller ikke være tjent med frit at 
vælge til eller fra efter humør eller 
vejr. Der er kun få, der er vokset ved 
at give op eller bryde af. Derimod 
er der mange, der er vokset ved at 
holde ud og blive ved. Det husker ci-
tatet i FB folderen mig på, når jeg er 
ved at ”få ryggrad som en regnorm”.

”I vores familie bruger vi at deltage” 
er en anden vending, jeg gladeligt 
bruger. Den er sagt af en forælder 
til et barn til ”Fortælletimer” . Bar-
net vidste ikke, om det ville med. Så 
afgjorde mor sagen: ”I vores familie 
bruger vi at deltage!” Barnet deltog 
og fik meget ud af det.

Jeg synes, mange flere forældre 
skal tage den vending til sig: ”I vores 
familie bruger vi…!” I stedet for at 
afkræve børn store beslutninger, de 
ikke kan overskue. Her skal mor eller 
far frejdigt tage ansvaret: ”I vores 
familie bruger vi…!”. Barnet hører, 
her handler det ikke kun om min vilje 
og lyst. Her mener mor og far noget 
og danner den store sammenhæng.
”Giv børnene et kærligt puf til at 
komme af sted” og ”i vores familie 
bruger vi at…!”, er vendinger til for-
ældre, der vil deres børn det godt.Af
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AKTUELT

BUDGET 
FYNSLUND-
MAGASINET 

2015
Budgettet er lavet ud fra november 
udgaven 2014, som er retningsgivende 
med 40 sider.

UDGIFTER:
Trykning 40 sider kr. 11.412,00
Layout  kr. 2.500,00
Fragt  kr. 400,00
Udgifter i alt: kr. 14.312,00

INDTæGTER:
Annoncer  kr. 14.900,00
Skolen  kr. 1.000,00
Kirken  kr. 3.250,00
Brugsen  kr. 2.500,00
Indtægter i alt: kr. 21.650,00

Overskud  kr.  7.338,00
 
Pr. år = 4 gange kr. 29.352,00

ImageConsult lægger lønnet 
arbejdskraft i magasinet.

Udgift til udbringning af magasinet: 
4 x 1275,00=  kr. 5100,00 
- dækkes af kirkerne.
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GÅTUR PÅ TROLDHEDESTIEN D. 10. MAJ 2014

Jordrup Forsamlingshus emmer igen af liv. 
Påskebanko, reklamebanko, ølsmagning, 
danseaften med Bjørn & Okay, juletræs-
fest og julebanko. Alle med stor succes. 
Disse arrangementer vil være faste de 
kommende år. Huset er desuden udlejet 
til privatfester og møder. Julebelysning på 
siloen, juletræet på torvet og flagalleen er  
ligeledes faste gøremål. Stadigvæk er alle 
velkomne med nye ideer til arrangementer 
m.m. Kom frit frem.

Men forsamlingshusets bestyrelse hviler 
ikke på laurbærrene, de har allerede  nye 
ideer til 2015 – med særlig hensyntagen til 
økonomien.

Bestyrelsen opfordrer samtidig flere fri-
villige til at melde sig - eksempelvis til at 
hjælpe ved juletræsfesten.

Der er solgt ca. 150 medlemskort , men hå-
bet er, der vil blive solgt endnu flere i 2015. 
Salg af medlemskort sker i april / maj. Det 
er trods alt medlemmerne, der har størst 
indflydelse i forsamlingshuset.

Alle arrangementer kan ses via opslag alle of-
fentlige steder i lokalsamfundet samt på face-
book og fynslund.dk . Husk at melde til ved 
slutdato. Det har betydning ved planlægning.

Der er stadigvæk brug for Jordrup Borger- 
og Forsamlingshus i lokalsamfundet. Huset 
er et af de største forsamlingshuse i omeg-
nen, det har en flot og smuk byggestil.

Huset er ved at få lavet kloakændring. Des-
uden skal den ene skotrende laves - plus un-
der- og overstrygning af taget nogle steder. 
Nyt loft plus isolering af loft i store sal og 
maling af huset indvendigt er også et ønske.

Bestyrelsen tager gerne imod ris og ros. 
Og så håber man at rigtig mange vil  støtte 
Jordrup Forsamlingshus i 2015.

BESTYRELSEN:
Formand: Karen Margrethe Christensen
Kasserer: Carl Fr. Hansen
Altmuligmand: Vagn Kristoffersen
Medlem: Michael Jensen
Medlem: Bodil Kristensen
Suppleant: Esther Meier
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LIV I JORDRUP BORGER- OG 
FORSAMLINGSHUS
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HØJTEKNOLOGI I JORDRUP

ERVERV   I   FOKUS

DEt ka’ allE li’! FO
RD
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             man kan printe nye 
kropsdele med en 3d printer!
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Hos virksomheden Protech i Jordrup huser 
man noget af det mest højteknologiske i 
øjeblikket nemlig 3D-print. En solid kombina-
tion af knowhow, det rette sortiment af 3D-
printere og timing har sikret den 10 år gamle 
virksomhed et stabilt fodfæste i branchen og 
en kraftig vækst.

I kontorfællesskabet #6064 på Uhrevej driver 
Lisbeth og Thomas Tønnesen Protech, som 
er Danmarks største og ældste leverandør af 
3D-printere. Virksomheden har været i gang 
herhjemme i 10 år, hvilket er lang tid i en bran-
che, som første inden for de sidste 3-4 år har 
oplevet en eksplosiv vækst og efterspørgsel 
og nu er inde i en rivende udvikling. Selvom 
teknologivirksomheder som Protech typisk er 
placeret i København, er pla-
ceringen i Jordrup klods op 
af motorvejen ideel, når man 
skal dække hele landkortet. 
For behovet for 3D-printere 
spænder vidt både geografisk 
og branchemæssigt.  

Rigtigt mange produktionsvirksomheder har 
stor glæde af 3D-print teknologien, da de kan 
fremstille emner og fiksturer i løbet af nogle 
timer, noget som ellers vil tage rigtigt lang tid 
at gøre. Med en 3D-printer kan du også til-
passe form og funktion løbende og printe nye 
emner, på den måde opnår du store besparel-
ser og en langt større frihed i udviklings- og 
designprocessen, fortæller Contry Manager 
hos Protech, Thomas Tønnesen.

Lige nu er efterspørgslen på 3D-printerne 
stærkt stigende hos uddannelsesinstitutio-
nerne. Skoleklasser fra tredje klassetrin og 
opefter bruger teknologien i undervisningen, 

hvor formålet er at give eleverne en bedre for-
ståelse af at arbejde med 3D-teknologi i bl.a. 
både design og geometri. Men 3D-printer 
teknologi bliver også brugt i en lang række 
forskellige professionelle industrier lige fra 
design og arkitektur til over i industri, produk-
tion og sygehusvæsenet. 

På Odense Universitetshospital arbejder de 
med 3D-print i selve konstruktionen af nye 
kropsdele. For nyligt lykkedes det dem at re-
konstruere et nyt ansigt til en ung pige, der 
pga. kræft i teenageårene havde fået fjer-
net det meste af den ene side af ansigtet. 
Her tegnede man et nyt ansigt til hende og 
printede både kæbe og mund i 1:1, inden man 
senere konstruerede ansigtet af bl.a. knogler 

og sener fra hen-
des skinneben. Her 
viser 3D-printeren 
virkelig sin beret-
tigelse og poten-
tiale i en alternativ 

branche, smiler Thomas. De professionelle 
3D-printere bliver også brugt til alt fra pro-
totyper af modekomponenter som briller, 
smykker og sko til næsten alle former for in-
dustrielt design som boliginteriør, gadgets og 
mobiltelefoner.

Virksomheden har siden 2011 oplevet en sta-
bil årlig vækst på 25-30 procent, men det be-
kymrer ikke Thomas. Der er vist rigeligt plads 
her i Jordrup, til at vi kan vokse og samtidig 
bevare begge ben solidt plantet i mulden og 
ikke mindst bibeholde den lokale tilknytning, 
slutter Thomas. 

Lisbeth og Thomas Tønnesen bor i Lejrskov
Sammen har de døtrene, Amalie 9 år, Fie 5 år.

3D PRINT HAR MANGE MULIGHEDER

Rigtigt mange produktions-
virksomheder har stor glæde af 3D-print 
teknologien, da de kan fremstille emner 

og fiksturer i løbet af nogle timer...

3D PRINT

3D print er en hurtig og billig måde at 
lave prototyper på, hvis man har op-
fundet noget, som man f.eks. lige vil 
have prøvet af - men man kan også 
printe i andet materiale...

ET SUKKERSøDT SAMARBEJDE MEL-
LEM HERSHEY OG 3D SYSTEMS RE-
SULTERER I EN OFFENTLIG FREMVIS-
NING AF 3D-PRINTET SLIK.

3D-printere er for alvor ved at gøre 
deres indtog i verden, og i fødevarein-
dustrien bliver der gjort adskillige for-
søg med teknologien. Et af de nyeste 
tiltag er en offentlig fremvisning af 
3D-printere, der kan udskrive figurer i 
chokolade og sukker.

Udstillingen med navnet The 3D Cho-
colate Candy Printing Exhibit er stablet 
på benene af slikproducenten Hershey 
og 3D-printerfirmaet 3D Systems, og 
den giver forbrugerne mulighed for 
med egne øjne at se, hvordan 3D-print 
af fødevarer fungerer.

SE DIG SELV I CHOKOLADE
Der er tale om en interaktiv udstilling, 
hvor besøgende selv kan vælge, hvad 
printerne skal udskrive. De har også 
mulighed for at bruge en kropsscanner 
og få udskrevet en lille kopi af sig selv 
i chokolade.

Hershey og 3D Systems vil bruge ud-
stillingen til at give almindelige men-
nesker kendskab til teknologien, og så 
vil virksomhederne selv benytte mulig-
heden for at lære om brugernes præ-
ferencer i forhold til mad og 3D-print.

3D PRINT
SLIK OG
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Min datter og jeg har nu i over 2½ år været 
medlem af JORK (Jordrup og omegnes ride-
klub). Her bruger vi rigtig mange gode timer, 
hvor vi deler vores interesse for heste og rid-
ning sammen med en masse andre hesteinte-
resserede mennesker. 

JORK er ikke bare en rideklub, hvor man kom-
mer og får undervisning i dressur og spring. 
Nej, JORK er en klub, hvor man får en masse 
dejlige oplevelser, bekendtskaber og venner. 
Med andre ord, så er man del af et større fæl-
leskab, hvor man selv bestemmer, hvor meget 
man vil involvere sig i klubben ud over den  
undervisning, man har tilmeldt sig.

JORK har efterhånden i en del år, arrangeret 
en oktobertur til Rømø på islandske heste. Det 
specielle ved at ride på Islandske heste er, at 
de har en gangart, som vi på rideskolen ikke er 
vant til i det daglige, nemlig tölt. 

Ved tilmeldingen har vi mulighed for at vælge 
mellem 2 ture.

En standtur, for dem som har redet i flere år, 
eller som bare ikke kan få det vildt nok, for der 
rides rigtig stærkt i galop og tölt.

Den anden tur er en tur i skoven, som er lidt 
mere rolig, selv om det også går stærkt. En 
hyggetur, hvor selv ikke erfarne ryttere kan 
være med. Her tölter vi rigtig meget, og det 
går også stærkt. 

I år var vi ca. 40 ryttere, der skulle med til Rømø. 
Ikke alle er elever på rideskolen, men forældre 
til børnene og de unge, der går til ridning. 

Vi mødtes på JORK den 11. oktober ved 10 
tiden og kørte i samlet flok til Rømø. Efter 
at være ankommet til Kommandørgården på 
Rømø fik vi tildelt en hest, som passede til vo-
res kunnen på hesteryg. Sammen sadlede vi 

hestene op, og som sædvandlig hjælper alle 
hinanden med at blive færdige, så vi kan kom-
me afsted. Noget som kendetegner JORK, 
nemlig at vi hjælper hinanden, store som små.

I år var turen særlig god, da vi var så heldige, 
at vejret var med os. Solen skinnede og var-
mede rigtig dejligt. Efter lidt over 2 timer på 
hesteryg, på henholdsvis stranden og i sko-
ven, mødtes vi igen på Kommandørgården, 
hvor vi fik sadlet af. Herefter gik vi sammen 
over til legepladsen, hvor vi fik arrangeret en 
række af borde/bænke, hvor vi kunne spise 
vores medbragte madpakker og udveksle 
oplevelser fra vores tur på hesteryg, inden vi 
vendte snuden hjem ad igen.

Endnu en dejlig dag i selskab med en masse 
dejlige JORK’er og min datter og jeg glæder 
os allerede til næste års tur til Rømø.
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JORK 
– ANDET END BARE RIDESKOLE OPLEVELSER

 Lige en lille pause til hestene efter en lang galop i strandkanten.  Signe med mor Jette og far Jimme så er vi næsten klar.

 Ud i det dejlige vejr og skoven.  20 ryttere på vej til stranden.

RIDESKOLEN
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35% af danskerne er frivillige på 
den ene eller den anden måde. Det 
frivillige arbejde er vigtigt for vores 
samfund, for vores mangfoldige 
foreninger og for både dem, der 
nyder godt af at have en passione-
ret spejderleder, gymnastiktræner, 
besøgsven og for dem, der er fri-
villige, - som frivillig får man altid 
mere igen, end man giver. 

Frivillighed har en økonomisk sam-
fundsmæssig værdi på ca. 135 milliar-
der kr. om året. Men det vigtigste er 
den menneskelige værdi, det skaber. 

Vi har i Fynslundområdet mange lo-
kale folk, der bidrager med frivillige 
hænder i foreninger, ved fester og 
begivenheder.  Vi tror, at de fleste, 
der bor herude, vil sige ja til at give 
en hånd med til helt konkrete opga-
ver, hvis de blev spurgt. 

4F (Fynslundområdets fælles for-
eningsforum) er undervejs med at 
opbygge en liste med alle de bor-
gere, der gerne vil kontaktes, når 
der skal løses nogle opgaver til fæl-
les bedste i vores lokalsamfund.

Bjarne Tamberg, bjarne@tambergs.dk 
styrer listen – og kan kontaktes 
med hvilke typer af aktiviteter, I 
vil være med i, og om I sværger til 
praktiske opgaver eller hellere vil 
bidrage med det store overblik – 
det kan være et par timer en gang 
imellem eller et længerevarende 
engagement. 

Måske når vi at spørge jer direkte 
inden…. hold også øje med www.
fynslund.dk

GIV EN HÅND

DM I FORENING

For ca. 1 år siden var Fynslund Boldklub i fuld 
gang med den store foreningsundersøgelse. 
Under hele processen var vi før under og efter i 
tæt dialog med DGI. Det var en stor hjælp især 
til at få overblik over besvarelserne. Undersø-
gelsen gav ideer til nye aktiviteter, bl.a. løbe-
klub, crossfit, mountainbike, fitness osv. Vi fik 
også belyst vores synlighed i lokalsamfundet, 
hvordan vi tager os af de frivillige og ønsker til 
de fysiske rammer. Der var nok at tage fat på. 
Igen kom DGI på banen. De foreslog, at vi skulle 
deltage i DM i foreningsudvikling. Hvad er så 
det? Det er en proces, hvor vi i starten udvælger 
klubbens indsatsområder, får dem beskrevet og 
dernæst lægger en slagplan for processen. Det 
hele afleveres til en jury, som i september ud-
vælger vinderen. 37 foreninger fra hele landet 
deltager. Formålet med at deltage i DM er gøre 
FB til en endnu bedre forening.

INDSATSER
FB har valgt indsatsområderne ”tiltrækning, 
fastholdelse og pleje af frivillige” og ”de fysi-
ske rammer” samt nogle nye aktiviteter, som 
allerede er i gang: Crossfit, Trille-trolle og Lø-
beklub. Med hjælp fra en DGI konsulent og et 
værktøj som hedder ’Ideløberen’, har vi fastlagt 
opgaverne og sat personer på. 

FRIVILLIGPLEJE
FB sætter ind med en række tiltag, der skal til-
trække og fastholde frivillige. 

Vi kan bl.a. nævne:
•	 At	vi	har	fået	en	frivillig	ansvarlig,
 Helle Mørup, som har det overordnede 
 ansvar for alle frivillige i klubben
•	 Julekort	til	trænere,	bestyrelse	og	udvalg
•	 Træningstøj	til	alle	trænere
•	 Fælles	ture	til	sportsbegivenheder
•	 Frivilligfest	
•	 Beskrivelse	af	foreningens	opgaver,	f.eks.
 opgaven i en given bestyrelsespost eller for 
 en hjælpetræner i badminton
•	 Trænersamtaler

FYSISKE RAMMER
Her har vi sat fokus på at få lavet en opdeling 
af hallen med en lydtæt og måske flytbar væg. 
Der er en del opgaver, der skal løses for at finde 
den helt rigtige løsning. Vigtigst er det at få 
beskrevet formålet, som bl.a. er at gøre hallen 
mere fleksibel. Det sker i tæt samarbejde med 
Fynslundhallen. 

Under fysiske rammer hører også ombygning af 
cafeteriet og ikke mindst et kultur/sognehus i 
tilknytning til hallen. Der tænkes mange tanker, 
og jeg ved, at vi ved fælles indsats vil komme 
rigtig langt med store såvel som små opgaver.

DM I FORENINGSUDVIKLING

Af
 H

an
s 

R.
 A

nd
er

se
n 

fo
rm

an
d 

i F
B

Af
 V

ib
ek

e 
Bu

nd
ga

ar
d

FEBRUAR 2015  //  FYNSLUND MAGASINET //  7 



FYNSLUND        SKOLEN

I en undervisningstime i de små klasser og i 
forlængelse af Poul Kjøllers herlige og friske 
børnesang ”Jeg er så glad for min cykel” talte 
vi om cyklen og dens historie. Vi startede na-
turligt med hjulets mulige oprindelse og talte 
om alle de muligheder, denne smarte opfindel-
se har givet menneskeheden. Herefter snak-
kede vi om cyklens tilblivelse og udvikling, og 
at de første cykler nok ikke var så behagelige 
og komfortable, som dem vi kender i dag. Der 
var jo i begyndelsen hverken gear eller gum-
mihjul, men blot en træ- eller jernring som jo 
ikke gav megen affjedring. 

Snakken faldt også på de sjove cykler, der 
havde et meget stort forhjul og et ganske 

lille baghjul. Ingen børn vidste, hvad sådan en 
tingest hed, men jeg fortalte dem så, at ob-
jektet var en såkaldt væltepeter. Det syntes 
børnene jo var et gevaldigt navn til en cykel. 
Jeg spørger så børnene, hvorfor apparatet 
mon har fået det navn, og det er der bestemt 
ikke umiddelbar respons på. Efter en længere 
pause, hvor der grubles grundigt, rækker en 
dreng fingeren i vejret. ”Jeg tror, det er fordi 
ham, der opfandt den, hed Peter”, siger dren-
gen med et blik, der vidner om, at han havde 
knækket koden. 

Er det ikke herligt. I mit voksenhoved er jeg jo 
ikke i tvivl om, at cyklen hedder sådan, fordi 
den er svær at cykle på, og at man ustandselig 

vælter på den. Men drengen har jo bestemt 
lige så meget ret, og set i lyset af, at vi lige 
har talt om, hvem der var idéskaber bag hjulet 
med videre, er drengens svar jo en helt natur-
lig og logisk følgeslutning. 

I denne lille historie er der mindst to pointer. 
For det første er det muligt at komme til for-
skellige konklusioner med baggrund i samme 
”basisoplysninger”, og for det andet, og det 
er måske den overliggende pointe og den væ-
sentligste; at en af vores fremmeste opgaver 
som både skole og forældre er at bringe børn 
i besiddelse af eller give dem mulighed for til-
egnelse af viden, og at de lærer at ræsonnere 
og argumentere. 

HVORFOR HEDDER 
DET EN VæLTEPETER?
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Kalenderen viser ganske vist 2015, men det er 
ikke længe siden, at vi var afsted med endnu 
en flok elever fra Fynslundskolen på rejse i 
Europa. Denne gang var turens mål byen Borja 
i Spanien vest for Zaragoza, hvor en af vores 
Comenius-partnerskoler ligger. Her følger et 
par dagbogsnotater fra oplevelserne der:

”Hvor er morgenmaden dog andeledes end 
hjemme, - i dag var det mest kager, juice og helt 
hvidt brød. Jeg savner lidt min havregryn med 
mælk på! Men jeg har sovet rigtig godt og dem 
jeg bor hos er meget søde også selvom de ikke 
snakker særlig meget engelsk. 

Da vi mødtes på skolen i dag skulle vi vise vores 
små videoer, som vi har lavet hjemmefra. I vi-
deoerne skulle vi vise lidt fra en helt almindelig 

hverdag i vores land og der blev grint og klap-
pet en del, da vi viste vores klip med Anders 
i traktoren og inde ved smågrisene i stalden!

Senere på dagen var vi rundt i byen Borja, som 
har ca. 5000 indbyggere. En meget hyggelig 
by med snævre gader og gamle huse.”

”Så er vi hjemme igen fra udflugten til Zara-
goza, - en storby med over 700.000 indbyg-
gere. Inde i byen så vi en tyrefægterarena, 
en gammel kristen kirke som er bygget af 
muslimer, resterne af en romersk mur og en 
gammel statue af kejser Augustus. Men det 
mest imponerende var nu El Pilar – en kæmpe 
kirke, som er bygget henover en mindre kirke 
som hyldest til Jomfru Maria. Guiden fortalte 
undervejs på engelsk, så jeg er ikke helt sikker 
på, at jeg fik det hele med.”

”På skolen har vi i dag fået valgt vores fælles 
logo for hele projektet ”United in diversity”. 
Det var en tysk pige, som havde lavet et me-
get flot logo, som vi alle var enige om var den 
rigtige vinder. Senere arbejdede vi sammen 
med hinanden, da vi skulle lave en collage 
med billeder og tekst om det vi laver i hver-
dagen i hver vores lande. Til sidst var vi på 
rådhuset, hvor borgmesteren i byen tog imod 
og stolt fortalte om sin by.”

”En af de ting, der har gjort allerstørst indtryk 
på mig i dag var da vi kom ud på skolen og 
så, hvordan de havde forberedt, at vi skulle 

komme. I alle vinduerne på skolens største 
bygning var der hængt billeder, ord og flag 
op. I midten stod der: Welcome Comenius! 
Inde på gangene var der pyntet op med flere 
flag og ord – og på 2. etage var en hel gang 
kun dekoreret med danske ord og billeder. På 
væggen var der bl.a. en planche, som viste de 
mest kendte danskere. Her var der billeder af 
dronning Margrethe, Michael Laudrup, Jørn 
Utzon, Lars von Trier og H.C.Andersen, - vi dis-
kuterede lidt om det var de helt rigtige valg!?”
Hjemme igen er det godt at tænke tilbage på 
disse og mange andre oplevelser fra turen til 
Spanien. Det er fantastisk at være afsted med 
eleverne på denne måde og de klarede så flot 
at bo ude i de spanske hjem og familier. 

Forberedelserne til næste besøg er i fuld 
gang, men denne gang er det os i Danmark, 
som skal være værter. I begyndelsen af fe-
bruar (måske mens disse linjer læses?) tager 
vi imod en hel uge med fællestema omkring 
musik. Vi skal spille og synge, lytte til musik, 
fortælle om musik, opleve musik og meget, 
meget mere. Det bliver en helt særlig oplevel-
ser for os alle er jeg sikker på!

JEG SAVNEDE LIDT MIN 
HAVREGRYN MED MæLK PÅ!
- GLIMT FRA COMENIUS-REJSEN TIL SPANIEN, 
NOVEMBER 2014.
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FYNSLUND        SKOLEN

I skolen lærer vi en masse. Men ud over 
det børnene har lært i skolen, har de også 
viden om alt mulig andet. Det kan være en 
fritidsinteresse eller en hobby, måske et 
andet land de har besøgt og godt kan lide. 
Hver elev får 45 min., som er deres. De 
skal planlægge, hvad klassen skal lave og 
høre og lære noget om. Timen forberedes 
hjemme i samarbejde med forældre eller 
bedsteforældre.

I 2.KLASSERNE HAR ELEVERNE HAFT  
”TIMEN ER MIN” OM FøLGENDE EMNER:
Katte, Hunde herunder arbejdende hunde 
og agility, Insekter, Kaniner, England/
sprog, Filippinerne, Håndværk (murer), 
Kagebagning, Karate, Damefodbold, 
Sten, Heste, Kunst/male billeder, Amatør 
arkæologi, Jagerpiloter.

De fleste foredrag indeholdt også opgaver 
og fysiske aktiviteter, hvor vi selv skulle 
være aktive. Manfred Evers havde sine 
hunde med. De viste os, hvor dygtige de 
var til agility. Bagefter fik vi selv lov til at 
vise, hvor dygtige vi var på sådan en bane.

Vi havde også to professionelle damefod-
boldspillere ude og fortælle om deres kar-
riere. De tog os med i hallen, hvor vi lærte 
teknikker og fiduser med bolden.

Et foredrag lavet af Frederik Viuff Paschai 
hed ”Det værst tænkelige”, hvor vi fik gode 
råd til at overleve farlige situationer og at 
kunne klare sig uden at blive alt for bange. 

Frederik talte ud fra et power point, han 
havde lavet sammen med sin mor. 

EN OVERSKRIFT VAR: HVAD ER DET, 
SOM DU SKAL PASSE På? 
Trafik, Vand, Tobak og alkohol.

EN ANDEN OVERSKRIFT VAR: ANDRE 
TING, MAN SKAL PASSE På.
Hajer, Bil i vand, Bjørne, Spring fra bro el-
ler klippe, Tordenvejr, Slanger.

Frederik fortalte levende om de forskelli-
ge punkter og gav os gode råd til, hvordan 
vi skal gebærde os i en given situation. Fx 
hvis du skulle møde en bjørn.

FORHOLDSREGLER I FORHOLD TIL BJøRNE:
•	 Tale højt, klappe, fløjte altså ikke 

komme uventet.
•	 Lade være med at smide affald.
•	 Hvis du camperer, skal du gemme din mad 

oppe i et træ et stykke væk fra teltet.
•	 Tag ikke din hund med, hvor der kan 

være bjørne.
•	 Hold dig på lang afstand af bjørne. Bjør-

ne kan løbe ligeså hurtigt som heste. 

HVAD GøR DU, NåR DU Så MøDER 
BJøRNEN:
•	 Træk dig langsomt væk!
•	 Vend aldrig ryggen til. Løb ikke. Kravl 

ikke op i træer.
•	 Se ikke bjørnen i øjnene. Evt. tale 

roligt til bjørnen.
•	 Brug evt. peberspray mindre end 25 m.
•	 Evt. kast din rygsæk.
•	 Råb og forsøg at skræmme den.
•	 Læg dig ned på maven og forsøg at 

spille død. 

Timen er min, er en god måde til at få bør-
nene lært at stå frem og fortælle på klas-
sen og foran et publikum. De vokser af det.

”TIMEN ER MIN”
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6. KLASSERNE HAR VæRET På PæDAGO-
GISK CENTER I KOLDING TIL LEGO TECHNIC 
DAG  – SåD`N NOGET TEKNISK NOGET. 

Patrick og Andreas: 
•	 Vi kom ud på PC (Pædagogisk Center)
•	 Erling tog imod os
•	 Ned ad trappen og ind 
•	 Byggede forskellige ting
•	 Frokostpause
•	 Bygge ”dyr” af LEGO
•	 Programmere på computeren, så de fik 

lyd  –meget sjovt

Bonus info: Vidste I, at LEGO er en forkor-
telse af Leg Godt.

LEGO TECHNIC DAG

Anna: 
”Mekanisk Lego”

Amanda: 
”Spændende at bygge med 

anderledes Lego, såd`n nogle 
tekniske nogen.”

Johanne: 
”Interessant  –fordi det 

kunne bevæge sig og sige lyde 
med hjælp fra computeren”

Alexander: 
”Faktisk sjovt! Legò en blev nærmest 
levende med hjælp fra computeren”

Christian: 
”Lego Technic i Kolding –Sjovt!  Fik 

selv lov til at programmere”

Anna Kathrine: 
”Rigtig sjovt og spændende. 
Jeg kunne programmere selv, 

jeg vidste ikke før, at man 
kunne det selv!!”
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KIRKEN

AT TRO
For en månedstid siden udtalte en folkekir-
kepræst i medierne, at han ikke troede på 
Jesu fysiske opstandelse. Dertil var han for 
realistisk indstillet. Siden har debatten bøl-
get videre, heldigvis. Realisme og tro bidra-
ger til vores virkelighed på forskellige måder. 
Begge dele skal tages med ind i vores opfat-
telse af virkeligheden. Realisme ved vi, hvad 
er. Men hvad er tro? Det synes jeg, salme-
digteren Jørgen Michaelsen siger så præcist 
og stort i salme 582:
 

AT TRO ER AT KOMME
TIL DET, DER ER STøRRE,

END VI KAN FORSTå:
GUDS RIGE, SOM KRISTUS

HAR åBNET I DAGEN
FOR OS, SOM ER SMå.

                  (åR 1975) 
 

At være bogstav-fundamentalist eller rea-
list-fundamentalist er ikke særlig frugtbart, 
når det drejer sig om menneskelivet, Gud og 
det evige liv.

FORTæLLETIMER 
FOR BøRN FRA FYNSLUNDSKOLENS 0.-2.KL. 
Igen i år indbyder vi til fortælletimer i Lejrskov Præstegård og Kirke tre torsdage i 
foråret lige efter skoletid: D. 10. marts, 19. marts og 26. marts, kl. 14 – 15.30 (Bjert 
Busser kører fra og til skolen). Det er gratis at deltage. Indbydelse sendes til 0.kl.-2.kl. 
Fortælletimerne ledes af Karen S. Pedersen, Hanne R. Degn og Margit E. Ernst.

FAMILIEGUDSTJENESTE
Palmesøndag d. 29. marts kl. 10.30 er der familiegudstjeneste i Lejrskov Kirke. Børn fra 
fortælletimer og kirkekor medvirker. Gudstjenesten er som altid for alle.
Efter gudstjenesten samles fortællebørn med familier til afslutning på forløbet i kon-
firmandstuen.

UNGDOMS-
GUDSTJENESTE SøNDAG D. 1. MARTS KL. 19 I JORDRUP KIRKE.

Gudstjenesten er for enhver - ung som æl-
dre, der har lyst til en anderledes gudstje-
neste med ord, billeder og nyere salmer.

Konfirmander, band ved Malte Arndal,  
kirkekor og kirkens ansatte medvirker.

HINANDENS VERDEN 
– EN REJSE GENNEM LØGSTRUPS BOG 
”DEN ETISKE FORDRING”

FOREDRAG VED DAVID BUGGE 
TORSDAG D. 19. FEBRUAR KL. 19.30 
I LEJRSKOV PRæSTEGåRD.

Bugge giver os i en let tilgængelig form nogle af 
grundtankerne i Løgstrups bog ”Den etiske fordring”.
Vi er hinandens verden, siger Løgstrup. Vi har aldrig 
med et andet menneske at gøre uden, at vi holder 
noget af dets liv i vores hånd. Men magten kan bru-
ges vidt forskelligt: til omsorg eller til ødelæggelse. 

Nogen tredje mulighed gives ikke. Denne sårbare udleverethed – i glæden og i lidel-
sen, i kærligheden og i talens tillidsfulde åbenhed – er et gennemgående tema i ”Den 
etiske fordring”, der regnes for et hovedværk i nyere dansk teologi.

David Bugge er lektor i teologi ved Aarhus Universitet, hvor han bl.a. arbejder med Løg-
strups tænkning og med forholdet mellem kristendom og litteratur. Har om Løgstrup 
senest udsendt bøgerne ”Løgstrup og litteraturen” (2009), ”Hinandens verden” (2011) 
og ”Løgstrup & skolen” (2014).

Bugge er kendt for at være en meget god formidler. Foredraget kræver ingen særlige 
forkundskaber. Kaffebord 50 kr.
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KIRKEN

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

DåB: 
Anton Sun Kvistgaard (Lejrskov) 
Mikkel Kamp (Lejrskov)
Silvia Høst Lysgaard (Jordrup)

BEGRAVEDE ELLER BISATTE: 
Jørgen Varn (Lejrskov)
Else Marie Lorentsen (Jordrup)
Hans Morten Andersen (Jordrup)
Vagn Andersen (Jordrup)

FILMAFTEN MED 
FOREDRAG
Filmen ”Sorg og Glæde” vises mandag d. 9. 
marts kl. 19.30 i Harte Kirkecenter.

Nils Malmros´ anmelderroste film (2013) hand-
ler om familiens tragedie, da den ni mdr. gamle 
datter dræbes af den psykose ramte mor.

Derefter foredrag med Nils Malmros torsdag d. 
19. marts kl. 19.30 i Harte Kircenter.Malmros 
fortæller om baggrunden for sin film. 

Man kan frit deltage begge aftener eller kun 
den ene.

Tilmelding ikke nødvendig.
Kaffebord 25 kr.

DE SYV PÅSKELæSNINGER
OPTAKT TIL PÅSKETIDEN

TIRSDAG D. 24. MARTS KL. 19.00 
I JORDRUP KIRKE
Gudstjenesten består af syv bibellæsnin-
ger fra palmesøndag til påskedag blandet 
med fællessalmer, musik og sang.
Lokale folk læser fra Bibelen, instrument 
medvirker. Gudstjenesten varer en lille time.

FREDAG D. 1. MAJ KL. 10
Anders Juul Jørgensen, Bølling Skovvej 5, 6064
Anders Kroun Laursen, Hustedvej 30, 6064
Annika Jakobsen, Herredsvejen 43, 6640
Benjamin Lykke Friis, Herredsvejen 9, 6064
Carl Ahlmann Kamp, Hovmosevej 6, 6064
Jens Frederik Stolberg, Jordrupvej 14, 6600
Johanne Thorup Arndal, Fynslundvej 33, 6064
Jonas Emil Rademacher, Agersbølvej 3, 6064
Magnus Kjergaard Krøyer Jakobsen, Egholt Byvej 30, 6064
Martin Jakobsen, Herredsvejen 43, 6640
Mette Buchwald Jørgensen, Lærervej 7, 6064
Nicklas Fuglsang, Brunkær 5, 6064
Stine Faurholt Andersen, Fæsteholt 20, 6064
Thea Solgaard, Nyhavevej 5, 6064

SøNDAG D. 3. MAJ KL. 10
Eibert Jan van der Wal, Hovmosevej 23, 6064
Frederik Victor Beck Juel Jensen, Bytoften 19, 6064
Lucas Reseke, Knudsbølvej 4, 6064
Nicklas Solgaard Nielsen, Kærvænget 3, 6064
Nicolai Bøgh Toft, Kærtoften 2, 6064
Signe Kjærhus Krab, Chr. Jensensvej 4, 6064

KONFIRMANDINDSKRIVNING 2015/16
Vi glæder os til mødes med et nyt hold konfirmander med forældre lørdag d. 30. maj 
kl. 15 i Lejrskov Præstegård.

KONFIRMATION LEJRSKOV KIRKE

KONFIRMATION I JORDRUP KIRKE
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CROSSFIT

En af de nyeste motionsformer i Fynslund 
Boldklub er CrossFit. Hver onsdag kl. 18-19 
træner Simon Albeck et hold lokale folk i alde-
ren 18-55 år. Pulsen er høj, og der bliver både 
grinet og svedt på tværs af generationerne.

Efter kort opvarmning introducerer Simon 
aftenens syv øvelser, der alle udføres med 
simple redskaber. Et tryk på stopuret efter 
30 sekunder, og alle skifter øvelse. 

Simon fortæller, at CrossFit er for dem, der 
kan lide udfordrende træning og gerne vil 
have resultater. Det er motiverende helkrops-
træning for både kvinder og mænd.

DELTAGERNE SIGER OM CROSSFIT:
Majken Tovgaard Christiansen: ”Afveks-
lende, både styrke og kondition forbedres 
væsentligt. Sjovt at både mænd og kvinder i 
alle aldre er med.”

Michael Lundsgaard: ”Holdet er for alle, man 
sætter selv niveauet på hver øvelse. Man 
bliver pacet på en super motiverende måde. 
Der er god musik. Hele kroppen trænes. Det 
er nemt/ligetil med 30 sekunders øvelser. 
Det er sjovt. Man kan hver gang mærke, at 

man arbejder og bliver brugt. Man oplever 
hurtigt resultater. Det er svært at styrke-
træne for sig selv, her er det nemt.”

Kirsten Sandvej Kjær: ”Det er konditions- og 
styrketræning med stor intensitet - meget 
hård men effektiv træningsform. Variation 
af øvelser, så stort set alle kroppens musk-
ler er på arbejde. Målbare resultater. Holdet 
er for alle - unge og lidt ældre med masser 
af godt humør. Under kyndig, motiverende 
ekspert-vejledning. Jeg begynder ligefrem 
at blive AC/DC-fan!”

PRAKTISK INFO OM CROSSFIT I FYNSLUND
Alder: Fra 16 til 100 år. Alle kan som sådan 
træne. Det er dog ikke smart at starte i en 
for tidlig alder, da sener, knogler og muskler 
ikke er færdigudviklet endnu. Så vi holder os 
til 16 år i Fynslund.

HVAD SKAL MAN KUNNE?: 
Det kan siges kort: INGENTING! En af de 
gode ting ved CrossFit er, at både meget 
øvede og helt nye kan træne sammen.

PåKLæDNING
Træningstøj og indendørssko.

TROLDHEDESTIEN

Stemningen var god, da foreningen 
Troldhedstien af 2013 holdt sin første 
generalforsamling i januar. Forenin-
gens medlemmer kunne se tilbage 
på et år, der satte skub i projektet  - 
og skabte grundlag for de kommende  
års ambitiøse planer.

”Selvom der er lang vej endnu,” siger 
formand Gitte Bruus Hansen, ”er vi 
glade for at være, hvor vi er. Projek-
tet har fået vind i sejlerne i løbet af 
2014, og vi tror mere på det nu end 
nogensinde.”

Projektet, der går ud på at forbinde 
to stykker af Troldhedesti til ét gen-
nem Fynslund og Jordrup, vil skabe 
en af de længste naturstier i hele  
Region Syd. Det vil være et kæmpe 
plus for hele oplandet omkring Fyns-
lundskolen at give borgene adgang 
til natur, og skabe sikker cykelvej fra 
Ferup til Fynslund. 

DE VIGTIGSTE BEGIVENHEDER I 2014:
•	 Projektet	 blev	 udnævnt	 af	 Fri-
luftrådet som et af 10 demoprojekter 
indenfor frivillig-drevne naturprojek-
ter i Danmark.
•	Mere	 end	 70	 naturelskere	 udfor-
skede den kommende rute med na-
turvejleder Jørn Chemnitz.
•	 Hele	 Fynslundskolen	 deltog	 i	 en	
kæmpe workshop, hvor brainstor-
mende børn kom op med en masse 
gode ideer til aktiviteter langs stien.
•	 Den	 første	 ansøgning	 blev	 sendt	
af sted vedr. finansiering af Etape 
1. Lykkes det, ser holdet frem til at 
begynde på en 1-kilometer stræk-
ning fra Fynslund mod Ferup, der 
også inkluderer naturgenopretning, 
bålhytte, vand-eksperimentarium og 
frugtlund.

SAGT OM CROSSFIT I FYNSLUND:

”DET ER SVæRT AT STYRKETRæNE 
FOR SIG SELV, HER ER DET NEMT!”

TROLDHEDESTIEN
- ET SKRIDT AD GANGEN

Aftensang 24
6040 Egtved 
75 55 22 22 

www.egtvedlydogbillede.dk
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FARVEVARIATIONER

Vi ved alt om TV og radio!
Igennem mere end 30 år har vi rådgivet, solgt, monteret og serviceret 
Radio og TV i Egtved. 

Gennem de senere år er vores sortiment udvidet til også at indeholde 
CD, DVD, Computere, netværk og meget mere. 

Vi ser os selv som din sparringspartner inden for disse områder, og du 
er altid velkommen til at få en uforpligtende snak om vores produkter 
og services.

Karen Schmidt
Indehaver

Salg og 
bogholderi

Ole Schmidt
Indehaver

Salg, levering og 
opsætning

Karsten Antonsen
Tekniker

Reparation af audio 
og TV
Montering af para-
bol og antenner. Op-
sætning og levering 
af produkter.

Anders Kristensen
Sælger

Salg og installati-
on af computere. 
Opsætning og til-
slutning af Loewe 
produkter

www.egtvedlydogbillede.dk

Egtved Lyd
Billede&

Aftensang 24
6040 Egtved
75 55 22 22
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SAGT OM CROSSFIT I FYNSLUND:

”DET ER SVæRT AT STYRKETRæNE 
FOR SIG SELV, HER ER DET NEMT!”

Aftensang 24
6040 Egtved 
75 55 22 22 

www.egtvedlydogbillede.dk

side 4 af 4

Kunde / Leveringsadresse

Expert Egtved
Aftensang 24
6040 Egtved

Denne tegning er vor ejendom og må ikke kopieres, overdrages til eller
udnyttes af tredie person uden skriftlig samtykke fra BN SKILTE A/S.

Københavnsvej 170

4000 Roskilde

Tlf.: 46 75 46 37

Fax: 46 75 46 38

Jomfruløkken 6

8930 Randers NV

Tlf.: 86 42 13 77

Fax: 86 42 13 00
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MINIKONFIRMANDER

FRA 2014 SKAL FOLKEKIRKERNE TILBYDE 
”MINIKONFIRMANDER”. MEN MANGE KIR-
KER, INKL. LEJRSKOV-JORDRUP, HAR HAFT 
MINIKONFIRMANDHOLD I 15-20 åR.
MEN HVAD ER MINIKONFIRMANDER? DET 
FORTæLLER ANNE SOFIE BRANDENBORG 
OG FELIx NISSEN FRA 3.D. DE HAR VæRET 
MINIKONFIRMANDER.

HVAD LAVER I SOM ”MINIKONFIRMANDER”?
Felix ”Vi har lavet mange sjove ting. Hver 
gang har vi hørt en fortælling om Jesus eller 
Gud. Det var altid inde i kirken. Vi har også 
lavet tinkors til en halskæde. Det var rigtig 
spændende. Vi var oppe i tårnet på Lejrskov 
Kirke.  Deroppefra kunne vi se langt væk.

Anne Sofie ” Vi har fx hørt om døbefonten, 
hvor vi bagefter skulle tegne døbefonten og 
sætte et billede ind. En dag fik vi en opgave 
over, hvordan kirken er bygget med våbenhus, 
tårnrum, skib osv. Vi lavede også skuespil, og 
det var sjovt. Vi har også lavet en døbefont i 
en slags ler.

HAR DU LæRT NOGET NYT?
Anne Sofie ”Jeg har lært, at man også kan bli-
ve døbt, når man er voksen. Og når man bliver 
døbt, bliver man Guds barn”.

Felix: Jeg lærte, hvorfra våbenhuset har fået 
sit navn: Det var fordi i gamle dage stillede 
man sine våben i våbenhuset, fordi man ikke 
måtte tage våben med ind i kirken.

HVAD HAR VæRET SJOVT / KEDELIGT?
Felix ”Det var rigtig spændende at gå til mi-

nikonfirmander. Der var faktisk ikke noget af 
det, vi lavede, som jeg synes, var kedeligt”.

Anne Sofie ”Det hele har været rigtig sjovt! Jeg 
kan ikke finde en ting, som ikke har været sjovt”.

UDDRAG FRA KIRKEMINISTERIETS 
ANORDNING OM BøRNEKONFIRMAND-
UNDERVISNING:
Børnekonfirmandundervisningen bygger på 
dåben og er led i folkekirkens dåbsoplæring. 

Formålet er at medvirke til at gøre børnene 
fortrolige med den kristne tros elementære 
indhold og folkekirkens gudstjeneste samt 
lære dem, hvad det vil sige at leve i en kristen 
tro og som en del af det kristne fællesskab.

”MAN KAN OGSÅ BLIVE DØBT, 
NÅR MAN ER VOKSEN”
- det og meget mere hører minikonfirmanderne om
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fynslund-elteknik.dk

post@fynslund-elteknik.dk eller 28112964





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

LOKALBRUGS
din, min og vores

KOM IND OG TILMELD DIG LOKAL BRUGSENS SMS-KLUB!

NY TILBUDSAVIS
 

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

På GENSYN I DIN 
LOKALBRUGS

Brugsen takker alle kunder for opbakningen i 2014, 
og vi glæder os til at se jer i butikken igen i 2015. 

I kan se frem til forskellige arrangementer og nye 
tiltag i løbet af 2015. Vi glæder os bl.a. til at udvide 
vores service med en biblioteksstation, hvor I kan 
hente bestilte bøger fra Kolding Bibliotekerne og 
aflevere igen. Vinsmagning vil også være på pro-
grammet. 

I majnummeret af Fynslundmagasinet løfter vi slø-
ret for flere aktiviteter, og det gør vi også på vores 
nye facebookside. Husk at ’like’ siden, så I kan følge 
med i Brugsen.

Husk årsmødet den 9. april.

Vinderen af vores SMS- konkurrence fra sidste 
nummer af Fynslundmagasinet blev Inger Jensen, 
Bytoften i Jordrup. 

Inger har alle dage flittigt brugt Brugsen – det bli-
ver til snart 30 års medlemskab. Inger er bekymret 
for, at byen skal miste sin nærbutik – det er af stor 
betydning, at man kan gå om i Brugsen og få sine 
dagligvarer.

Inger er en del af den ’gamle’ kundegruppe, der al-
tid møder op til årsmøderne og de arrangementer, 
butiksrådet afholder.

Stor tak for hendes mangeårige støtte til Brugsen.

SKARPE TILBUD SOM GæLDER TIL 30. APRIL 2015
Hver mandag: Arla skummet-, mini, eller letmælk:  2 stk. 12,95 kr. – Spar 4, 95
Hver onsdag: Bakkedal smør 250g: 1 stk. 10 kr. – Spar 6,95
Hver fredag: Dagmartærte: 1 stk. 20 kr. – Spar 5 kr.
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Lars: +45 2525 7160 . Henry: +45 2525 7158
Bravida . Fabriksvej 7-9 . 6000 Kolding

Det har både været en stor hjælp og en 
fornøjelse at have Victor som hjælpetræ-
ner. Han er virkelig gået til opgaven med 
frisk mod og energi!  

Jeg synes, det er fantastisk, at vi har 
nogle dygtige unge mennesker i FB, som 
har lyst til foreningsarbejde og som tager 
ansvar for det de laver! Det er sundt for 
klubben med nogle friske ”indspark” og 
nye ideer.  

Så jeg siger:   THUMBS UP!

BAGERST FRA VENSTRE: Victor T. Jørgensen, Signe Krab, Sofie Hedetoft, Mette  
Josiassen, Caroline L. Nielsen, Mette B. Jørgensen, Anne Katrine Jepsen, I.M. Bertelsen.
FORREST FRA VENSTRE: Sascha Knudsen, Stine F. Andersen, Josefine P. Grøndal,  
Ida G. Hansen, Sarina Reinhart.Af
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 Fra kampen i Uldum 29/10 2014, hvor Emilie Landmark og Laura Brahms ikke var med.

FRIVILLIG HIGH FIVE

FRIVILLIG



SOM FRIVILLIG I FB MæRKER DU EN 
HELT SPECIEL GLæDE OG TAKNEMME-
LIGHED FOR DET DU GøR. IKKE BARE 
FRA BESTYRELSEN MEN OGSå FRA 
BøRNENE.

Glæden stråler ud af øjnene på dem hver 
mandag til gymnastik. Det er ikke kun 
børnene, men også mig selv, der får no-
get ud af hver gymnastiktræning. Stem-
ningen og begejstringen for hver en leg 
og samtale er en fantastisk oplevelse.

Jeg har i mange år hjulpet på forskellige 
hold, men først fra september 2014 så 
jeg endelig en mulighed for at have mit 
helt eget hold som instruktør. Det har 
betydet rigtigt meget for mig, at jeg hver 
mandag har noget at se frem til. Selvføl-
gelig er der også lidt arbejde i at være 
frivillig, men mest af alt handler det om 
at være engageret og have lysten til at 
være frivillig. Som frivillig i FB står du 
aldrig alene. Der vil altid være nogen at 
spørge til råds og få en god vejledning af.

Alle burde bare én gang i livet smøge 
ærmerne op og prøve at arbejde som 
frivillig – du giver så meget af dig selv, 
men får så meget mere igen! Hvis man 
har mod på det, kan jeg stærkt anbefale 
at være frivillig i FB!
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FRIVILLIG

FRIVILLIG HIGH FIVE

Malene

FODBOLDTRæNER… 
Jeg har været hjælpetræner for U-14 piger 
og U-17 piger, og det er rigtig spændende. 
U-14 er et spændende hold at træne, og 
det er sjovt at følge dem, og se hvilke dyg-
tige spillere de har, og hvordan de rykker 
sig. Man kan tydeligt se, at de virkelig vil 
det her, og de kæmper også i hver kamp 
for at hive sejren i hus. Nogle gange lyk-
kes det, og andre gange desværre ikke. 
Men stor ros skal de have! 

U-17 holdet har her i efteråret fået et par 
nye spillere, som har fået en rigtig god 
start på holdet. De, der har spillet i lang 
tid, har taget godt imod de nye. Man kan 
tydeligt se en stor udvikling for spillerne 
og specielt ved målmanden. Venskabet 
betyder også meget. 

Det er aldrig rart at have en træner, man 
ikke kan lide, og jeg føler ikke, at pigerne 
syntes, jeg er en dårlig træner. De har 
gjort, hvad der er blevet sagt og lyttet til 
tingene. Pigerne har taget godt imod mig, 
både U-14 og U-17. Jeg har fået en trøje af 
klubben, hvor der på ryggen står træner, 
og når jeg tager den på og er på vej op til 
klubben, så ved jeg, hvad der skal ske! Jeg 
er klar til at gøre det bedste for pigerne, 
så de føler sig tilpas til træningen og ud-
vikler sig. Godt nok har pigerne ikke haft 
den sæson, som vi havde håbet på, men 
de har virkelig kæmpet! Så her til sidst vil 
jeg gerne takke af for en god sæson, hvor 
pigerne skal have en masse ros for deres 
kæmpe indsats.

DOMMER…
 Jeg har også været dommer for klubben, 
og det er noget helt nyt for mig. Jeg vil 
ærligt indrømme, at jeg var lidt nervøs, da 
jeg skulle dømme den første kamp, men 
efter min egen mening gik det meget godt. 
Jeg har ikke været udsat for, at nogle spil-
lere virkelig er gået til den, heldigvis, men 
sker det, er det min pligt som dommer at 
gå ind og stoppe det, så det skal bare gø-
res. At dømme en fodboldkamp er meget 
sjovt, også når man selv spiller fodbold. 
Så kan man rigtig se, hvordan det er fra 
dommerens synsvinkel, og ikke spillerens. 
Man får indblik i, at det ikke altid er lige let 
at være dommer, og jeg tænker lidt mere 
over det, når jeg spiller med mit eget hold. 
Men det er sjovt at prøve, og det er noget 
jeg har tænkt mig at fortsætte med i den 
kommende sæson. 
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JOS Band 
 

Fynslundhallen 

Billetter købes i Fynslundhallen – 40 25 63 95 

 

Musik aften i 

Arrangør: Fynslundhallen & FB Festudvalg 

Lokal live musik og lækker pølsebord  

 
 

Fredag den 27. marts kl. 18 

FODBOLD OPSTART

U 15 DRENGE 
ER STARTET UDENDØRS 
TRæNING HVER TIRSDAG 
FRA 17.30 TIL 19.00
Der er plads til flere bare kom alle kan være 
med. Trænere: Lasse Kamp og Keld Solgaard

HERRER SENIOR 
STARTER LØRDAG DEN 7/2 KL.13

TRæNER EN TIME 
DEREFTER SPILLERMØDE

 OG SUPPE
DEREFTER TRæNER DE Så 
TIRSDAG OG TORSDAG KL. 19
ALLE ER VELKOMNE
TRæNERE: HENNING TAMBERG

 OG CHRISTIAN PLINIUSSEN

GYMNASTIKOPVISNING 
LøRDAG DEN 21. MARTS. KL. 10.00 - TIL CA. KL. 13.00.

DER STARTES MED SKIBELUND EFTERSKOLE 
OG DEREFTER KOMMER FB’S EGNE HOLD!                           

BADMINTON 
KLUBMESTERSKABER 
FOR BøRN AFHOLDES DET 
LøRDAG DEN 14. MARTS  2015 FRA    CA. KL. 9 – 14

STæVNE FOR MOTIONISTER 
AFHOLDES 14. MARTS FRA CA. KL. 14. 
DER ER PLANER OM EFTERFøLGENDE MAD OG HYGGE I CAFETERIET.  

Se mere om FB - arrangementer på www.fynslundboldklub.dk 
og www.fynslund.dk, samt opslagstavlen i hallen!

3 X GENERALFORSAMLINGER 
I FYNSLUND HALLEN;

FYNSLUND BOLDKLUB, 
FYNSLUND BOLDKLUB STØTTEFORENING
OG FORENINGEN FYNSLUND HALLEN
TORSDAG DEN 26. FEBRUAR 2015, KL. 19.00



FYNSLUND BOLDKLUB

FYNSLUND BOLDKLUBS 
STØTTEFORENING
Støtteforeningen arrangerer præmiewhist 
hver anden tirsdag kl. 19.00, i aktivitetscen-
teret på Toftegården. I første halvår af 2015 
er det tirsdag i lige uger. Der er ca 20 spillere 
hver gang. 

Så sælges der målaktier sammen med FB`s 
fodboldafdeling. Det giver gode penge i kassen.

Sammen med Fynslund Boldklubs festudvalg 
arrangerer vi sportsfesten i Kristi Himmel-
fartsferien. Tre gode dage for hele familien 
med fodboldturnering, cykel- og løbeture, 
bankospil, musikjam, tovtrækning og ikke 
mindst lørdag aften med helstegt pattegris.

De penge, Støtteforeningen tjener, kan de  
forskellige udvalg i FB søge, når de mangler 
penge til et eller andet. Vi støtter først og 
fremmest børnene og derefter seniorerne.

Her til generalforsamlingen mangler vi et be-
styrelsesmedlem. Er det noget for dig, eller 
kender du en, så sig til.

GENERALFORSAMLING 
I FORENINGEN FYNSLUNDHALLEN 
TORSDAG D. 26/2

Tre gange generalforsamlinger i Fynslundhal-
len den 26. februar – et tilløbsstykke? Det 
burde det være og der plejer da også at kom-
me rigtig mange. For det må være i manges 
interesse at høre nyt fra Fynslund Boldklub, 
dens Støtteforening og Fynslundhallen.

Som der står i overskriften ”foreningen Fyns-
lundhallen”. Mange ved måske ikke det er en 
forening for sig selv. ”Jamen hører den ikke 
sammen med Fynslund Boldklub?” Ja det 
er gennem tiderne blevet forvekslet mange 
gange. Selvfølgelig også fordi vi i den grad 
har et tilhørsforhold til hinanden.

Men mød op og hør mere om Fynslundhallens 
mange planer. Hvad sker der i et daglige? 

Mød op til en spændende og hyggelig aften. 
Og traditionen tro bliver der serveret Otello-
lagkage - hva` ellers?
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DIVERSE SPORTS BILLEDER

GENERALFORSAMLING I FYNSLUND BOLDKLUB. 
TORSDAG D. 26/2
FB er områdets idrætsforening med en bred vifte af tilbud. På generalforsamlingen vil 
der være beretning fra formand, kasserer og alle udvalg. Ved valg til bestyrelse og 
udvalg er der på forhånd fundet kandidater. Det betyder, at man ikke risikerer at blive 
foreslået, uden at man har givet tilsagn på forhånd. Derfor skal ingen holde sig tilbage. 
Så kom og få en god aften, hvor man får en god orientering om, hvad der rører sig i FB 
samt lidt godt til ganen.Af
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LOKAL BUTIK

REIMERS
ANTIK OG RETRO 
– NY BUTIK I JORDRUP
I december kunne man se, at der 
skete noget nyt i det tidligere ’Pe-
ters Radio’ i Jordrup. Der var gamle 
lamper med lys i, møbler og spæn-
dende ting og sager. 

Det er Jan Reimers, der er rykket 
ind, både i beboelsen ovenpå og i 
butikken nedenunder. Han handler 
med antikke møbler og genstande 
– og ditto retro. Det er første gang, 
Jan gør det i ’genbrug’ –  men vel 
at mærke af den mere lødige slags. 
Jan har altid interesseret i speciel-
le og gamle ting. Til butikken køber 
han kun ting op, der er antikke og/
eller unikke. F.eks. har han 8 kon-
gestole fra omkring 1870’erne fra 
Valdemar Slot stående.

Butikken er en fritidsbeskæftigelse 
ved siden af hans faste arbejde på 
biofibervirksomheden Damino i Ge-
sten. Tjek hans facebookside ud. 

Butikken har åben :
Torsdag kl 13 - 17
Fredag kl 13 - 17
Lørdag 10 - 16

Adresse:
Hovedgaden 2, Jordrup

Man ser de store haller fra lang afstand, når 
man kommer til Lejrskov enten fra motorvejen 
eller fra Jordrup siden. 

Her har Rene Hviid igennem 11 år haft sit sme-
defirma, Smede- og Montagefirma Rene Hviid. 
Stille og roligt har han fået et solidt firma op og 
stå, og det endda under finanskrisen. I dag står 
firmaet støt og sikkert med ordrebogen fyldt. 

”Smed søges” ja det har Rene gjort i lang tid, 
men han må sande, at det er svært at få gode 
kompetente folk i dag. Har hele tiden fire fast-
ansatte og lejer så yderligere folk ind i de mest 
travle tider.  

Rene er udlært landbrugssmed hos Jordrup 
Smede- og Maskinforretning ved Peter Nørgård. 
Herefter gik turen til Alfax og var her reparatør i 
11 år inden starten som selvstændig begyndte. 

Smedearbejdet omfatter mange forskellige gre-
ne - såsom stålkonstruktioner til havneanlæg, 
rullepressere, anlæg til korn- og foderstofbran-
chen, entreprenørmaskiner og en stor del af 
arbejdet handler om reparationer til landbruget.

Entreprenørmaskiner i alle afskygninger er 
også en væsentlig ting. 

Når man kommer ind i de store haller – 1700 
m2 i alt – fornemmer man med det samme at 
her er en ”rigtig” smedeforretning. Et utal af 
maskiner og værktøj fylder hallerne. Det em-
mer af travlhed. 

Rene har en stor trofast kundekreds hovedsa-
geligt i Trekantsområdet, men også store dele 
af Jylland og Fyn. Er i øvrigt i færd med at af-
give et tilbud til Læsø, ja hvorfor ikke. 

FAKTA: Rene Hviid er 42 år, bor i Lejrskov, 
gift med Anja. Sammen har de datteren 
Signe på 4 år.
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Er kædEn vEd at hoppE af?

Junker regnskab kan hjælpe dig med dit regnskab.
Både som revisor eller som rådgiver, 

så du selv kan få kæden på igen.

alice Junker, revisor og regnskabskonsulent

Herredsvejen 52 . 6640 Lunderskov . W: junker-regnskab.dk

T: +45 2373 2002 . E: alice@junker-regnskab.dk

Spar tid
- lad mig hjælpe

Alice

Et stort skridt blev taget, den dag Alice 
Junker trak stikket fra det verdenskendte 
revisionsfirma PricewaterhouseCoopers 
(PwC), for at starte som selvstændig fra 
sin egen bopæl i Lejrskov.

Som Alice udtrykker det; ”En revisor er én, 
som både går med livrem og seler og ikke 
ofte vover sin egen pels”, men nu måtte 
hun da vist efterhånden være gammel nok 
til at klare sig selv.

Med over 32 års erfaring i bagagen som 
revisor, hvor de godt 31 år har været ved 
PwC, er alle betingelser til stede for at 
kunne betjene og rådgive kunderne bedst 
muligt omkring deres økonomi.

Alice udfører alle økonomi- og regnskabs-
opgaver som; – rådgivning omkring skat 
og moms – budgetter – udarbejdelse 
af regnskab/skatteregnskab for mindre 
firmaer/selskaber – klargøring af boghol-
deriet til revisor i alle typer firmaer –bog-
føringsassistance mm., med en høj prio-
ritet af den nære og personlige kontakt 
til kunden.  Ligeledes tilbydes konsulent-
assistance indenfor kirkekasserne i hele 
Danmark. Et speciale som har medført, 
at Alice har været med i en erfa-gruppe  

ved Kirkeministeriet. Denne erfaring har  
betydet, at hun i dag bl.a. holder kurser 
på kirkeområdet ad hoc for provstier og 
regnskabsførere ved kirkekasser.

I fritiden bruger Alice meget tid på sin 
store passion – gymnastik. Både som ak-
tiv gymnast og som mangeårig instruktør 
på det trofaste herrehold hver mandag 
i Fynslundhallen. Et mandehold der un-
der kyndig vejledning får lov til at gen-
finde ”lettere ubrugte” muskelgrupper og 
strække ud til den store guldmedalje. Men 
de må kunne lide det, for de kommer igen 
år efter år. Som Alice siger; ”Gymnastik er 
ikke blot en sportsgren, men en livsstil”.

KORT OG GODT:
Alice Junker, 53 år, er født i Himmerland
Revisor i 32 år
Boet i Lejrskov i 30 år
Har to voksne børn:
Mathias på 23 og Andreas på 26 år 

Ny opstartet selvstændig revior i firmaet:
Junker Regnskab.

LOKALT ERHVERV

Forhandler alt inden for olieprodukter, højtryksrensere. 
Service og reparationer af højtryksrensere 

udføres hurtigt og effektivt.

H.J. Ellegaard

Adr.:
Øster Gesten Skovvej 7
DK-6621 Gesten

Tlf.: 75 55 76 60
Fax: 75 55 76 61
Bil: 40 82 56 60
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ØSTER GESTEN SPECIAL

www.og-special.dk

H.J. Ellegaard

Adr.:
Øster Gesten Skovvej 7
DK-6621 Gesten

Tlf.: 75 55 76 60
Fax: 75 55 76 61
Bil: 40 82 56 60

KENT HØJTRYKSRENSERE - DANCO OIL

ØSTER GESTEN SPECIAL

www.og-special.dk

H.J. Ellegaard

Adr.:
Øster Gesten Skovvej 7
DK-6621 Gesten

Tlf.: 75 55 76 60
Fax: 75 55 76 61
Bil: 40 82 56 60

KENT HØJTRYKSRENSERE - DANCO OIL

ØSTER GESTEN SPECIAL

www.og-special.dk

H.J. Ellegaard

Adr.:
Øster Gesten Skovvej 7
DK-6621 Gesten

Tlf.: 75 55 76 60
Fax: 75 55 76 61
Bil: 40 82 56 60

KENT HØJTRYKSRENSERE - DANCO OIL

ØSTER GESTEN SPECIAL

www.og-special.dk

H.J. Ellegaard

Adr.:
Øster Gesten Skovvej 7
DK-6621 Gesten

Tlf.: 75 55 76 60
Fax: 75 55 76 61
Bil: 40 82 56 60

KENT HØJTRYKSRENSERE - DANCO OIL

ØSTER GESTEN SPECIAL

www.og-special.dk

H.J. Ellegaard

Adr.:
Øster Gesten Skovvej 7
DK-6621 Gesten

Tlf.: 75 55 76 60
Fax: 75 55 76 61
Bil: 40 82 56 60

KENT HØJTRYKSRENSERE - DANCO OIL

ØSTER GESTEN SPECIAL

www.og-special.dk

H.J. Ellegaard

Adr.:
Øster Gesten Skovvej 7
DK-6621 Gesten

Tlf.: 75 55 76 60
Fax: 75 55 76 61
Bil: 40 82 56 60

KENT HØJTRYKSRENSERE - DANCO OIL

ØSTER GESTEN SPECIAL

www.og-special.dk

H.J. Ellegaard

Adr.:
Øster Gesten Skovvej 7
DK-6621 Gesten

Tlf.: 75 55 76 60
Fax: 75 55 76 61
Bil: 40 82 56 60

KENT HØJTRYKSRENSERE - DANCO OIL

ØSTER GESTEN SPECIAL

www.og-special.dk

H.J. Ellegaard

Adr.:
Øster Gesten Skovvej 7
DK-6621 Gesten

Tlf.: 75 55 76 60
Fax: 75 55 76 61
Bil: 40 82 56 60

KENT HØJTRYKSRENSERE - DANCO OIL

ØSTER GESTEN SPECIAL

www.og-special.dk

H.J. Ellegaard

Adr.:
Øster Gesten Skovvej 7
DK-6621 Gesten

Tlf.: 75 55 76 60
Fax: 75 55 76 61
Bil: 40 82 56 60

KENT HØJTRYKSRENSERE - DANCO OIL

ØSTER GESTEN SPECIAL

www.og-special.dk

HØJTRYKSRENSERE    SMØREMIDLER    VÆRKTØJ

H. J. Ellegaard
Øster Gesten Skovvej 7   .   DK-6621 Gesten    .    www.og-special

Tlf.: 7555 7660   .   Mobil: 4082 5660   .   Fax: 75557661
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Er kædEn vEd at hoppE af?

Junker regnskab kan hjælpe dig med dit regnskab.
Både som revisor eller som rådgiver, 

så du selv kan få kæden på igen.

alice Junker, revisor og regnskabskonsulent

Herredsvejen 52 . 6640 Lunderskov . W: junker-regnskab.dk

T: +45 2373 2002 . E: alice@junker-regnskab.dk

MUSIK

Ved sportsfesten i maj sidste år var det 
store samtaleemne musikjam fredag af-
ten. 25 lokale musikere optrådte på slap 
line men med en kvalitet helt i musikalsk 
topklasse. Blandt musikerne var tre lokale 
– Ole, Søren og Jeppe som optrådte for 
første gang sammen - med lånte musik-
instrumenter. 

Starten var givet – ”Blues i E dur” 
– JOS BAND var født. 

Der blev købt musikinstrumenter. Der 
skulle øves, men hvor? – Ole indrettede 
et øve lokale på sin gård, værsgo - man 
er vel ikke tømrer for ingenting… Der 
manglede dog noget og endda en vigtig 
ting. Uden bassist dur det ikke. Men den 
sande ven Kaj Evers fandt selvfølgelig 
Kim fra Bramdrupdam, og så kunne man 
ellers begynde.  Mindst en gang om ugen 
er det blevet til siden. 

Alle fire har arbejde i det daglige og 
musikken har de egentlig betegnet som 
”livsnydelse, terapi”. Men de fire gutter 
må indrømme at det accelerer, og pludse-
lig bliver musikken en passion, så der nu 
øves og øves med stor iver og glæde. For 
det er glæden ved musikken og sammen-
holdet, der tæller. 

Musikken, de spiller, er inspireret af - Thomas 
Helvig, Poprace, AD/DC og Allan Olsen for at 
nævne nogle få – generelt Blues genren. 

Snakken med gutterne foregik på Cafe Niko-
laj, der skulle de nemlig spille denne aften. 

Vil man høre dem – og det kan anbefales 
– spiller de den 27. Marts i Fynslundhallen. 

Følg os på facebook :)

Så vi ses vel? 

JOS BAND
- på veJ 

MUSIKKEN ER KOMMET TIL JORDRUP

FIRE MODNE GUTTER 
Opbakning på hjemmefronten er alfa og 
omega for JOS Band. Og det er der hel-
ler ingen tvivl om - at der er. Hyggeligt 
samvær med familie og venner er da også 
det gennemgående ved alle fire familier, 
og det priorteres meget højt. Humor, dril-
lerier og et utroligt godt humør i samtalen 
med dem her, var hele tiden det tonean-
givende.

Søren Vejen-Jensen der spiller trommer, 
er 33 år og gift med Rikke. Sammen har 
de børnene Asger på 8 år og Noah på 6 år. 
Bor på 10. år i Jordrup, og ud over musik-
ken er det kultur, fodbold, (ski)ferie, der 
priorteres højt. Søren er Afdelingschef i 
Ethel Networks Mobile A/S. 

Ole Juul – guitar og sang – 45 år er tøm-
mer. Gift med Dorthe, og sammen hygger 
de sig med deres fem børn -  Martin, Ras-
mus, Anders, Simon og Kathrine på deres 
hyggelige gård på Bølling Skovvej. Ud 
over musikken er Old Boys fodbold højt i 
kurs. Men ”generelt skal livet bare leves, 
så længe vi er her”.

Jeppe Zoega, der er 34 år, er selvstæn-
dig reklamefotograf og spiller guitar. Har 
boet i Jordrup siden 2009 og gift med Re-
becca. Sammen har de børnene Alberte 
på 4 år og Clara på 1 måned. Jagt og van-
dring er de store fritidsinteresser.

I Bramdrupdam finder vi Kim Antonsen 
44 år, der er gift med Jeanette, og sam-
men har de døtrene Katrine og Laura. 
Kim spiller bas og i det daglige er han 
servicemontør hos VICA vinduer. Af fri-
tidsinteresser ud over musikken gælder 
det rejser og sport.
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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:

JORDRUP BYZONE

DER HAR I FLERE åR VæRET ET STORT 
øNSKE OM AT FORSæTTE UDBYGNING 
AF JORDRUP MED NYE BYGGEGRUNDE.

For at det kan blive til virkelighed, bliver 
Jordrup overført fra landzone til byzone. 
Borgermøde i efteråret 2013 var med til 
at give starten på denne proces Et enigt 
Kolding Byråd vedtog den 24 nov. 2014 at 
sende lokalplanen til høring. Et super godt 
oplæg, hvor vi alle kan komme med indspil 
og kommentarer til planen. Høringsfristen 
starter den 7. jan.  2015 og løber til den 4. 
marts 2015.

Det er helt afgørende, at vi får flere be-
boere til området for at understøtte den 
fortsatte udvikling af de fritidsaktiver, der 
tilbydes i Jordrup. 

En løbende udvikling og udbygning er med 
til yderligere at gøre området attraktivt for 
tilflyttere og for os der allerede bor her.

Det vil også have stor betydning for Brug-
sen, at kundegrundlaget bliver større.

Jeg ser frem til, at de første tilflyttere be-
gynder at bygge på de nye områder og kan 
være med give at give vores fantastiske 
lokalsamfund ny energi.

Se hele lokalplanen, 60 sider, på Kolding 
kommunes hjemmeside.
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FORSLAG
Lokalplan 1131-21
Jordrup 
      - en lokalby

Kolding Byråd den 24. november 2014

Tillæg 20 til Kommuneplan 2013-2025
7.januar 2015 - 4.marts 2015
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Kolding Kommune

UDVIKLING AF JORDRUP

EN LOKAL PERLE

Hytten kan bl.a. bruges til Spejderne i 
Jordrup som det primære. Udlejning til 
familiearrangementer. Se priser m.v. på:
www.123hjemmeside.dk/Jordrup

Skoleklasser, SFO og børnehaven kan 
låne på hverdage. Hvis hytten ikke er 
udlejet i weekenden, kan den lejes for 
300,- kr.!

Adresse: Nyvang 28, 6640 Lunderskov

Granly

Af
 H

an
s 

E.
 S

ør
en

se
n



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

HJEMMESIDER

Fra store virksomheder og udenlandske akti-
viteter til lokale, nære kunderelationer med 
arbejdsplads fra hjemmebasen 

Indehaverne af TEK57, Anne og David Thoro-
good har været en del omkring både arbejds-
mæssigt og på hjemmefronten. De mødtes 
på Lanzarote, boede en tid i England - Davids 
hjemland - og 3 år på New Zealand i selv-
bygget hus, inden de i 2007 slog sig ned på 
Fynslundvej 106. De valgte at bosætte sig i 
Danmark, fordi de gerne ville give deres børn 
en tryg opvækst - og fordi Anne savnede sin 
familie i Danmark. 

David var i mange år selvstændig og arbejdede 
i 2 spor – som medejer af en stor IT virksomhed 
og et Adventure rejsebureau. Det blev til man-
ge arbejdstimer i døgnet – noget der ikke altid 
harmonerede med små børn og familielivet.

Annes forkærlighed for at læse og skrive har 
været afgørende for hendes arbejdsliv. Hun 
har i mange år arbejdet freelance som roman-
forfatter bl.a. ved Familie Journalen og drøm-
mer endvidere om at blive børnebogsforfatter.  
Det er vigtigt for dem begge at kunne bestem-
me over egen tid, og de prioriterer samværet 
med deres tre børn på 5, 9 og 11 år højt. 

Med deres fælles web-virksomhed TEK57 kan 
de få tingene til at hænge sammen; David med 
web- og grafisk design og Anne med tekster.

TEK57 henvender sig til små, lokale virksom-
heder, der ikke har ressourcer til at opbygge 
og vedligeholde egen hjemmeside og udvikle 
marketingsmateriale.

Hos TEK57 kan man få udviklet, forbedret og 
’passet’ sin hjemmeside, så den altid er op-
dateret og aktuel med nye billeder og tekster. 
Man kan også inddrage David og Anne i op-
starten af en ny virksomhed, hvor de hjælper 
med at skabe virksomhedens online og grafi-
ske identitet. Det er vigtigt for TEK57 at have 
en tæt relation til deres kunder. Det betyder, 
at TEK57 ofte bliver opfattet som en forlæn-
get del af kundernes egen virksomhed. 

David og Anne oplever stor tilfredshed fra 
deres kunder, når de får hurtig hjælp hjem-
mesider, grafisk design eller etablering af en 
webshop. Som en lille virksomhed har David 
og Anne selv gjort deres erfaringer med, hvor 
vigtigt det er at gøre sin virksomhed synlig på 
internettet.  

Tjek deres hjemmeside www.tek57.com for 
mere information.

TEK57 
– en LoKAL web-vIRKSoMhed 
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Unge mennesker fra udlandet – mange fra 
østeuropa - kommer til Danmark for at ud-
danne sig og arbejde indenfor landbruget 
- også her i Fynslundområdet. De kommer 
hertil, fordi mulighederne for uddannelse og 
arbejde er ufatteligt dårlige i deres hjemlan-
de og/eller fordi de søger fred og sikkerhed. 
Det er modige, unge mennesker, der har 
taget springet ind i en helt anden kultur. Vi 
ser dem ikke så meget i ’bybilledet’ – derfor 
bringer Fynslundmagasinet her fire minipor-
trætter af unge østeuropæere, der pt. har 
søgt lykken i Fynslundområdet. Vi har talt 
med Flemming Damgaard, Steen Solgaard 
og Carsten Keseler, der alle tre har landbrug 
med griseproduktion. De er arbejdsgivere 
for fire østeuropæere og siger samstem-
mende, at det er arbejdsomme, stabile folk, 
der knokler for at få et godt liv. Det er samti-
dig sjovt og spændende den anden vej at få 
et frisk pust ude fra andre steder i verden. 

De unge mennesker føler sig privilegerede 
over at have fået muligheden for at være i 
Danmark. De oplever stor tryghed og sikker-
hed i forhold til, hvordan det er i deres hjem-
lande, både med hensyn til krig og urolighe-
der, som fx kun er 200 km væk fra Maxyms 
landsby i Ukraine – men også i hverdagens 
samvær med andre mennesker.  De har et 
netværk med andre unge østeuropæere i 
Koldingområdet. Hvis man ikke dyrker sport, 
er det lidt svært at koble sig på andre dan-
ske unge herude. Måske kan det være en 
opfordring til interesserede lokale unge at 
lave nogle arrangementer, hvor de trækker 
de unge østeuropæere med? 

Martha Piskatorisz er 23 år og kommer fra 
en landsby i Ungarn og har været i Dan-
mark siden 2011. Hun har gået på Korinth 
og Grindsted Landbrugsskole og har siden 
februar 2014 arbejdet hos Flemming Dam-
gaard i Ferup, hvor hun passer smågrisene. 
Marthas store interesse er heste, - hun har 
redet i 12 år og vil gerne have med heste 
at gøre igen. Martha ved ikke, hvad frem-
tiden skal bringe. Hun savner sin familie, 
- faren, som er buschauffør og moren som 
er sygeplejerske - men hun savner ikke sit 
hjemland. Hun har en ukrainsk kæreste, som 
også har haft arbejde i området, men som pt 
er hjemme i Ungarn. 

FRISKE PUST 
OG STABIL
ARBEJDSKRAFT 

I Jordrups nye Bypark er der tilbud om ud-
foldelse, leg, oplevelse af naturen og ikke 
mindst socialt samvær for Jordrups beboere 
i alle aldre. Med denne centrale beliggen-
hed mellem Hovedgaden og Bytoften vil det 
blive et naturligt mødested.

Første etape er næsten færdig. Fra en græs-
plæne til beplantning m.m. fremstår rammer-
ne nu klar for enhver. Flot arbejde af firmaet 
Kjeld Larsen og Søn. Der høres da også kun 
rosende ord fra alle - også fra de i starten ne-
gative stemmer. Der skal nu plantes et hav af 
blomster, hvilket Kaj Evers sørger for. En bål-
plads står også på programmet i nær fremtid.

Der bliver tre indgange - mod Hovedgaden 
”Speakers Corner med den lille scene. Og 
her vil ild i i bålfadet tilbyde hygge – og kan 
blive det centrale sted i Jordrup med almin-
deligt samvær.

”Jordrup-hytten” og ”æblelunden”. Hytten 
og en tilhørende terrasse af træ tilbyder 
ophold i læ, grill og aktiviteter i skygge. 
æblelunden, i en bund af skovjordbær, giver 
både frugt, og når træerne bliver store, kan 
det blive gode klatretræer.

”Slagmarken” – et legested integreret i be-
plantninger og gangsystemer, tilbyder alsidig 
leg. ”Naturreservatet” – i Byparkens vestlige 
stille del danner bambus rum omkring et om-
råde med fokus på vilde dyr og planter.

Byparken er en frodig oase, der danner ram-
me om aktiviteter også uafhængigt af hin-
anden. Beplantningen sikrer forskellige ind-
tryk afhængig af årstiden med blomstring, 
frugt, høstfarver og dufte.

Kommunen vil sørge for pasning af planter 
m.m. Det eneste, vi skal gøre, er at slå græs-
set. Dertil kommer der en havetraktor.

Legepladsudvalget er nu i fuld gang med at 
søge fonde m.m. til færdiggørelse af Bypar-
ken. Herudover skal en flok frivillige på ba-
nen. Næste år, og måske går der to år, skal 
Byparken gøres færdig. Hvor lang tid det 
tager afhænger bl.a. af  økonomien.

STATUS 
OMKRING 
BYPARKEN

Martha

DER ER 15 -20 UNGE FORTRINSVIST øSTEUROPæERE I LANDBRUGENE I FYNSLUNDOM-
RåDET. FOR AT Få PERMANENT OPHOLDSTILLADELSE SKAL DU HAVE BOET I DANMARK 
I MINIMUM 5 åR, HAVE ARBEJDET MINIMUM 3 åR OG GåET På SPROGSKOLE MED 
BESTåET EKSAMEN. 
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UDENLANDSARBEJDSKRAFT

Maxym MariaLaszio

Laszlo Bogyo er 24 år og fra Transsylvanien. 
Laszlo kom til Danmark i 2011 og han har 
arbejdet hos Flemming Damgaard hele pe-
rioden. Laszlo har også gået på Grindsted 
Landbrugsskole, hvor han lærte Martha at 
kende og senere anbefalede hende til arbej-
det hos Flemming Damgaard. Laszlo kom til 
at arbejde på gården via sin fætter, som ar-
bejdede dér et års tid. Laszlo har forsøgt sig 
med lidt forskellige sportsaktiviteter – fod-
bold, håndbold og klatring, men synes, det 
er svært at blive en del det lokale liv. Hans 
plan er at vende tilbage til sin hjemstavn i 
Transsylvanien i 2016, hvor han håber, han 
kan overtage sin fars snedkerværksted. 

Maxym Petrovsky er 27 år og fra en landsby 
i det østlige Ukraine, hvor hans forældre og 
storesøster stadig bor. Maxym læste først 
til elektroingeniør og har efterfølgende skif-
tet over og taget en landbrugsuddannelse 
i hjemlandet. I den forbindelse var han i 2 
perioder i praktik i Skotland. Maxym havde 
fået smag for at rejse ud – så han måtte af 
sted igen på egen hånd og startede som 
landbrugselev hos Steen Solgaard i 2008. 
1½ år senere skulle Maxym beslutte sig for, 
om han skulle blive. Steen tilbød ham imid-
lertid arbejde som fodermester - og så blev 
Maxym. Han drømmer om at få sin egen fa-
milie og egen bolig – en drøm, der nok kan 
realiseres indenfor det næste års tid - kære-
sten er nemlig allerede i hus. 

Maria Butnaru  er 22 år og kommer fra en 
lille landsby i Rumænien. Maria har været 
i Danmark i 1½ år og arbejder med at passe 
grise hos Carsten Keseler. Hun skal snart 
til at genoptage sin sprogskole. Maria kom 
hertil via et rumænsk bureau, der formidler 
arbejde i Danmark; hun ville til Danmark 
sammen med sin kæreste for at arbejde, at 
blive gift og få et bedre liv. Marias kære-
ste arbejder på et landbrug i Alminde. Hun 
drømmer om at tage en uddannelse som 
sekretær eller revisor – noget, der nærmest 
er uopnåeligt i Rumænien med mindre man 
er velhavende. Men lige nu og her handler 
det om at tage kørekort og købe bil sammen 
med kæresten og bryllup den 18. juli. 
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Når du køber hus, gælder det om at holde 
tungen lige i munden. Det er vigtigt, at have 
overblik over, hvad det er, du køber, så der ikke 
kommer ubehagelige overraskelser senere. 

Den almindelige husforsikring dækker ikke ska-
der, der allerede var på huset, da du overtog 
det. Husforsikringen dækker kun skader, der 
opstår, efter du har overtaget ejendommen. 
En ejerskifteforsikring dækker skader, der 
eksisterede på overtagelsesdagen, men kun 
hvis skaden ikke allerede var kendt på det 
tidspunkt, hvor købsaftalen blev indgået, dvs. 
hvis skaden er skjult.

En sælger af en ejendom kan blive ansvarsfri 
for fejl og mangler på ejendommen, hvis blot 
han til køber udleverer en tilstandsrapport og 
et tilbud på en ejerskifteforsikring, som han 
tilbyder at betale halvdelen af præmien på. 
Det betyder, at hvis du har fået disse to ting 
udleveret, kan du ikke klage til sælger over 
ting, der måtte være galt med huset, som du 
opdager, efter du er flyttet ind. Hvis du har 
valgt ikke at tegne en ejerskifteforsikring, står 
du alene tilbage til at betale for reparationen.

Hvis du er flyttet ind i huset og opdager en 
skade, der ikke var omtalt i tilstandsrappor-
ten, og skaden er opstået før overtagelse, 
dækker ejerskifteforsikringen udgiften med 
fradrag af selvrisiko.

De skader, der er omtalt i tilstandsrapporten, 
skal du derimod som køber selv betale for at 
få lavet. Hvis du undlader at udbedre en om-
talt skade, og det resulterer i en følgeskade 
på huset, så dækker forsikringen heller ikke. 
årsagen er, at det var skader, du var bekendt 
med, da du besluttede dig for at købe ejen-
dommen, og som du derfor måtte påregne at 
skulle reparere.

Inden du skriver under på en købsaftale, kan 
det derfor være en god idé at se på huset én 
gang til sammen med en håndværker eller 
måske familiens handyman – så kender du ca. 
omkostningerne til udbedring.  

Det er også en god ide at have en advokat til at 
gennemgå købsaftalen, for så er du sikker på, 
at det du skriver under på, er det rigtige for dig.
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KALENDERFYNSLUNDfoRåR’15
FEBRUAR
Søndag 1. kl. 10.30 Højmesse, Jordrup Kirke
Onsdag 4. kl. 19.30 ”Skæld ud på Gud” v. Preben Kok, 
 Harte Kirkecenter, Stubdrupvej 45
Lørdag 7. kl. 13 Senior herrefodbold starter sæson. 
 Derefter møde og suppe, Fynslundhallen
Søndag 8. kl. 9 Gudstjeneste (Birgit Urd Andersen), 
 Lejrskov Kirke
Mandag 9. Vinterferie Fynslundskolen
Søndag 15. kl. 9 Gudstjeneste (Birgit Urd Andersen), 
 Jordrup Kirke
Søndag 15. kl. 12 Fastelavnsoptog fra Jordrup 
 Rideskole gn. byen
Søndag 15. kl. 14 Fastelavnsfest for alle børn, 
 Jordrup Forsamlingshus
Mandag 16. kl. 7.50 Fynslundskolen starter efter ferie
Onsdag 18. kl. 14 Musik og sang v. Vejens Senior-
 musikanter, Aktivitetscentret, 
 Toftegården
Torsdag 19. 19.30 Generalforsamling Jordrup Borger- og
 Forsamlingshus, Jordrup Forsamlingshus
Torsdag 19. kl. 19.30 ”Hinandens verden, om Løgstrups 
 tænkning” v. David Bugge, 
 Lejrskov Præstegård
Lørdag 23. kl. 19.30 Generalforsamling Lejrskov Ringrider-
 forening, Fynslundhallens cafeteria
Søndag 22. kl. 10.30 Højmesse, Lejrskov Kirke
Tirsdag 24. kl. 19 Bestyrelsesmøde bh/sfo/skole, 
 Fynslundskolens lærerværelse
Torsdag 26. kl. 14.30 Gudstjeneste, Toftegården
Torsdag 26. kl. 19 3 x generalforsamling: Fynslundhallen, 
 Fynslund Boldklub, FB Støtteforening, 
 Fynslundhallen

MARTS
Søndag 1. kl. 19 Ungdomsgudstjeneste, med konfirmander, 
 band og kor, Jordrup Kirke
Onsdag 4. kl. 19 Menighedsrådsmøde, 
 Lejrskov Præstegård
Søndag 8. kl. 10.30 Højmesse, Lejrskov Kirke
Mandag 9. kl. 19.30 Filmaften ”Sorg og glæde” (Malmros), 
 Harte Kirkecenter, Stubdrupvej 45
Tirsdag 10. kl 19 4F møde, Fynslundhallens cafeteria
Torsdag 10. kl. 14.-15.30 Fortælletimer I 0.-2.kl., 
 Lejrskov Præstegård
Torsdag 12. kl. 19 Generalforsamling Foreningen Granly, 
 Spejderhytten, Nyvang 28
Fredag 13. kl. 19 Påskebryg, Jordrup Forsamlingshus
Lørdag 14. Fynslund Badminton: Klubmesterskab for
 ungdom, senior og motionist, Fynslundhallen
Lørdag 14. Elevstævne, JORK
Søndag 15. Elevstævne, JORK
Søndag 15. kl. 10.30 Højmesse, Jordrup Kirke
Onsdag 18. kl. 14 Foredrag v. fhv. amtsborgmester Tove Larsen, 
 aktivitetscentret Toftegården
Torsdag 19. kl. 14.-15.30 Fortælletimer II 0.-2.kl., 
 Lejrskov Præstegård

Torsdag 19. kl. 19.30 Bestyrelsesmøde Fynslund Boldklub, 
 Fynslundhallen
Torsdag 19. kl. 19.30 Foredrag om ”Sorg og glæde” v. Nils 
 Malmros, Harte Kirkecenter, 
 Stubdrupvej 45
Fredag 20. kl. 19.30 Generalforsamling Jordrup Vandværk, 
 Jordrup Forsamlingshus
Lørdag 21. kl. 10-13 Gymnastikopvisning ved Fynslund Bold-
 klub. Besøg fra Skibelund Efterskole. 
 Fynslundhallen
Søndag 22. kl. 9 Gudstjeneste (Michael Markussen), 
 Lejrskov Kirke
Tirsdag 24. kl. 19 Bestyrelsesmøde bh/sfo/skole, 
 Fynslundskolens lærerværelse
Tirsdag 24. kl. 19 ”De syv påskelæsninger” med salmer og
 musik, Jordrup Kirke
Torsdag 26. kl. 14.-15.30 Fortælletimer III 0.-2.kl., 
 Lejrskov Præstegård
Torsdag 26. kl. 19 Påskebanko, Jordrup Forsamlingshus
Fredag 27. kl. 18-23.30 Hyggeaften med spisning og lokal 
 livemusik ved FB festudvalg og hallen,
 Fynslundhallens cafeteria 
Søndag 29. kl. 10.30 Familiegudstjeneste, m. konfirmander,
 fortællebørn og kor, Lejrskov Kirke
Mandag 30. Påskeferie Fynslundskolen

APRIL
Torsdag 2. kl. 19 Skærtorsdagsgudstjeneste m. nadver, 
 Jordrup Kirke
Fredag 3. kl. 16 Langfredagsgudstjeneste, Lejrskov Kirke
Søndag 5. kl. 9 Påskedagsgudstjeneste m. instrument, 
 Jordrup Kirke
Søndag 5. kl. 10.30 Påskedagsgudstjeneste m. kor og 
 instrument, Lejrskov Kirke
Tirsdag 7. kl. 7.50 Fynslundskolen starter efter ferie
Torsdag 9. kl. 14.30 Gudstjeneste, Toftegården
Lørdag 11. Trec-stævne, JORK
Søndag 12. kl. 10.30 Højmesse, Jordrup Kirke
Mandag 13. kl. 7.50 Fynslundskolens temauge starter
Tirsdag 14. kl. 19 4F møde, Fynslundhallens cafeteria
Onsdag 15. kl. 19 Aktivitetscentret får rundvisning og 
 kaffe på Haugård, Fynslundvej 1
Onsdag 15. kl. 19 Menighedsrådsmøde, 
 Lejrskov Præstegård
Søndag 19. kl. 9 Gudstjeneste (Elon Jepsen), 
 Lejrskov Kirke
Søndag 26. kl. 10.30 Højmesse, Jordrup Kirke
Tirsdag 28. kl. 19 Bestyrelsesmøde bh/sfo/skole, 
 Fynslundskolens lærerværelse
Tirsdag 28. kl. 19 Krolf starter sæson, Fynslund Boldklub,
 ved Fyslundhallen
Torsdag 30. kl 14.30 Gudstjeneste, Toftegården

MAJ (FORELØBIG)
Fredag 1. kl. 10 Konfirmation, Lejrskov Kirke
Søndag 3. kl. 10 Konfirmation, Jordrup Kirke
Lørdag 9.-10. D-stævne, JORK


