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AKTUELTKLUMMEN

Er på vej til morgensvømning i Vamdrup. 
Det kan lige nås, inden skolen starter, 
hvis jeg kører kl. 5.40. Så er jeg i vandet 
kl. 6.00 præcis og kan nå at være på sko-
len kl. 7.45. Morgenmad denne morgen: 
Kaffe og 1 banan. 
I radioen (jeg hører altid radio 24.7) spiller 
de Isam B`s fortolkning af digtet ”Dan-
mark, mit fædreland” af H. C. Andersen. 
Det er en helt fantastisk smuk sang, og 
jeg elsker den måde, han leverer sangen 
og ordene på. Sangen er også fantastisk, 
når det er DR`s pigekor, der synger den, 
men det er noget helt andet. 
Selve digtet handler om Danmarks idyl og 
fortræffeligheder. Hensigten forekommer 
meget tydelig: Vi skal være stolte af vo-
res land, nok er det lille og har lidt store 
tab udadtil, men indadtil er det stadig et 
smukt og storslået land. 
Digtet er skrevet i en periode, hvor Dan-
mark har mistet dele af landet. Man har 
derfor fundet trøst i nationalismen, det 
vil sige ens nation. I stedet for at fremstå 
som et land i krise har man valgt at være 
stolt af landet i stedet. 
Jeg vil tillade mig at drage paralleller til 
vores eget lille, mægtige samfund. Fyns-
lund. Vi kan være stolte af vores lands-
bysamfund, nok er det lille, og nok har 
vi lidt tab, (busser, 7. klasse, genbrugs-
plads m.m.). Vi har dog ikke mistet viljen 
og gejsten, og i vores ”lille oase”, er der 
et storslået sammenhold og gå på mod 
og ikke mindst lysten til at leve og bo et 
sted, hvor der er rum, og hvor man kom-
mer hinanden ved. 
Udfordringer i Fynslund og omegn er ikke 
noget man bare snakker om, det er noget 
man handler på!

Dig elsker jeg! - Danmark, mit fædreland!
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Ideen til en musikforening opstod i for-
bindelse med FB Sportsfesten 2014, hvor 
festudvalget ville forsøge sig med at 
samle lokale musikere til en jam-session, 
kaldet sportsjam. Der blev stillet scene og 
anlæg til rådighed, og ideen var, at man 
selv skulle medbringe instrumenter- eller 
håndvåben, som det blev kaldt.

Kunne det virkelig lade sig gøre at samle 
nok musikere i vores lille område til at un-
derholde en hel aften? DET KUNNE DET.

Hele 28 musikere deltog, og det blev en 
forrygende aften, med masser af musi-
kalsk underholdning og opbakning fra pub-
likum.

Grundlaget for en musikforening var ab-
solut til stede, og arbejdet med denne gik 
straks i gang. Fynslund Boldklub var med 
på ideen om at lade musikforeningen være 
et udvalg på lige fod med eksempelvis fod-
bold og badminton. Som en kendt politiker 
har sagt: VI GJORDE DET!

På et møde i hallens cafeteria d. 30. marts 
2015 - foreningens fødselsdag - blev det 
besluttet at oprette foreningen som et ud-
valg under Fynslund Boldklub, og allerede 
den 15. april konstituerede udvalget sig. 
Ved samme møde blev navnet Mar`k`ant- 
efter en kort brainstorming - vedtaget.

Første opgave var afviklingen af sportsjam 
2015 den 15. maj. Igen med stor succes, 
som kun kunne bekræfte os i, at vi var inde 
på det rigtige spor.

Næste punkt på den store dagsorden var 
planlægning og afvikling af den første 
Mar`k`ant festival d. 4. juli 2015- Amfisce-
nens 20. jubilæumsår.

Før det var muligt, måtte vi rydde og gen-
oprette den noget- mildest talt- henfaldne 
amfiscene. En beskeden, men ihærdig 
”flok”, gik i gang med denne kæmpe opga-
ve, og scenen står i dag brugbar, til glæde 
for- og til fri afbenyttelse af alle, som for-
står at værdsætte og passe godt på dette 
helt unikke sted, som vi er så heldige at 
have her i vores lille samfund- takket være 
nogle fremsynede og yderst ihærdige 
mennesker for 20 år siden.

Næste skridt bliver en stor overdækket 
scene, hvor bagvæggen bliver udformet 
som en halvcirkel. Taget skal stræbe ud 
og op mod publikum - og stjernerne, lidt i 
stil med Mariehaven i Ansager, bare i lidt 
mindre målestok.

Arbejdet med denne, går i gang i løbet 
af efteråret, så vi er klar til næste års 
Mar`k`ant festival samt de fedeste rock-
koncerter, og hvad man ellers kunne tæn-
ke sig, at bruge scenen til. Mulighederne 
er næsten ubegrænsede- og for alle, så 
længe man passer på scenen og stedet 
generelt og behandler den med den for-
nødne respekt. Respekt – især for alle de 
frivillige som har knoklet- og fortsat knok-
ler for at forbedre og bevare dette helt 
unikke sted i vores lille unikke samfund.

Af
 P

ou
l K

. N
ie

ls
en

FØR, NU OG I FREMTIDEN
MAR`K`ANT Hanne Holm 

Johansen

2  // AUGUST 2015 //  FYNSLUND MAGASINET



AKTUELT              STARTER

HJERTESTARTER 

I HØJRUP

Det var under et kursus i førstehjælp 
inden for håndværkerfaget, at medar-
bejderne i Tømrerfirmaet Piihl og Søn, 
Højrup fik lært at bruge en hjertestarter. 
Og det var også her, at ideen opstod til 
at anskaffe en hjertestarter til brug for 
borgerne i lokalområdet. 

Som privat firma er det ikke muligt at 
søge om bevilling af en hjertestarter. 
Derfor er Piihl og Søn sammen med syv 
andre firmaer i Højrup gået sammen om 
at investere i deres egen hjertestarter. 

Hjertestarteren er placeret ved bagdøren 
til Piihl & Søn, Højtoften 13, Højrup. Den 
kan bruges til både børn og voksne. Skul-
le man få brug for hjertestarteren, bliver 
man straks guidet igennem processen af 
en stemme, når boksen åbnes og tages 
i brug.

BAG HJERTESTARTEREN STåR FøLGEN-
DE FIRMAER:

•	 Haugård Retro og Design
•	 Eversgreen
•	 Tømrer Svend Arndal
•	 Jeroso
•	 Jens Peter Ravn
•	 Steiniche Wine
•	 Aut. El-inst. H. Christiansen
•	 Tømrerfirma Piihl og Søn
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LANDBOMUSEUM

ERVERV   I   FOKUS

DEt ka’ allE li’! FO
RD

I

            bliv klogere på
dansk landbrugs historie
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            bliv klogere på
dansk landbrugs historie

Har man ikke været på Brødsgård i Harte, 
har man noget til gode. En unik samling som 
i store linier og små detaljer viser den enor-
me udvikling, som landbokulturen har været 
igennem de sidste 100 år. En fantastisk sam-
ling af landbohistoriens redskaber, maskiner 
og udstyr.

Her finder man landbrugsredskaber fra hjul-
plov til mejetærsker. Man finder hushold-
ningsudstyr, som viser en landhusmors vilkår 
for 100 år siden. Man kan se karetmager-
værktøj, landsbysmedens værktøj, brønd-
borerens, tømrerens og drænmesterens 
håndværktøj. Ligeledes mejeristens, klovbe-
skærerens og dyrlægens særlige værktøj er 
bevaret og udstillet på Brødsgård.

Det, der gør samlingen så interessant er, at 
den er yderst velbevaret og istandsat. Alle 
tingene er køreklare, så du får et godt billede 
af den virkelige historie, når du bevæger dig 
rundt i de 2000 m 2 store bygninger med i alt 
ca. 2500 dele.

LANDBOMUSEET ET BESøG VæRD
Landbomuseet er et oplagt emne for besøg 
af foreninger, firmaer, skoler, familier og en-
keltpersoner. Der kan bestilles rundvisning 
uden for åbningstiderne. Medbring kaffe- 
eller madkurven og nyd den i en fantastisk 
dejlig natur. Der er borde og bænke eller 
hvis vejret ikke tillader det, kan man i for-
bindelse med besøg på museet hygge sig i 
kaffestuen.

Navnet Brødsgård dukker op i historien i 
1468. Gården har været i Brødsgårdsslæg-
tens eje indtil 1988, hvor Niels Karl som 7. 
slægtsled solgte den til Kolding Kommune. 
Læs mere om Brødsgård på www.land-
bomuseet.dk.

SAMLINGEN ER STARTET AF 
JOHANNES ELBæK
”Jeg startede samlingen for 41 år siden, da 
jeg hængte min netop afdøde svigerfars 
udtjente opkapsjern og andre ting op på 
væggen i laden på min ejendom i Alminde”.
Sådan fortæller Johannes Elbæk bl.a. ved 
Museets 10 års jubilæum. Det blev star-
ten på et langt liv med gamle ting og den 
historie de fortalte. En fascination af gamle 
redskaber og maskiner - blev og er den dag 
i dag Johannnes Elbæks liv. Uden offentlige 

tilskud men med meget arbejde som den 
væsentligste indsats, formåede Johannnes 
Elbæk at indsamle 1700 numre på sin gård 
i Alminde, alle istandsat, registreret med 
navn og nummer samt information om, hvor 
tingene stammer fra. Johannes Elbæk har 
ønsket, at samlingen skulle bevares for kom-
mende slægter. Resultatet så man den 22. 
maj 2005, da Landbomuseet blev åbnet for 
publikum for første gang. 

Samlingen havde Johannes Elbæk kvit og 
frit overdraget til den da nyetablerede Selv-
ejende institution Landbomuseet Kolding.

TO FORMæND
Erling Berg, Jordrup blev den første for-
mand, og var det i de 10 år, der nu er gået, 
men ønskede at gå af ved 10 års jubilæet her 
i 2015.

Ny formand blev Otto Krogh, som er impo-
neret over den store frivillighed, knapt 100, 
der året rundt gør en stor indsats. Samtidig 
har Støtteforeningen 450 medlemmer. Im-
ponerende. Otto Krogh undrer sig dog over, 
at der stadig er mange, der ikke ved hvem/
hvor Landbomuseet er. Især her skal der gø-
res yderligere en indsats.

”Jeg tror, der skal mange flere gode historier 
til, vi skal gøre det mere levende. Når vi hører 
folk, der er her første gang, hvor imponerede 
de er – så må der være mange flere, der vil sy-
nes det samme. Tænk sig en gang det kæmpe 
område med krolfbaner, grillhytte med shel-
ter eller vort Mini-naturcenter og de mange 
offentlige stier i området, og så må vi ikke 
glemme børnene, for her er en fantastisk tum-
leskov, ja vi kalder det ikke en legeplads, men 
forældre skulle tage børnene med, de bliver 
overrasket.” siger en entusiastisk formand. 
”Det er her vi mødes land og by”.

”BRUG EN DAG På BRøDSGåRD MED 
BøRNENE – DE VIL ELSKE DET”.

Kasserer Søren Borg fortæller, at økonomisk 
klarer museet sig selv ved bl.a entreindtæg-
ter, udlejning af forskellige faciliteter som 
grillhytte, krolfbaner og lokaler, hvor der kan 
holdes fester. Der modtages ikke tilskud til 
driften.

MUSEET HAR åBENT FRA 1. MAJ TIL OG 
MED UGE 42. ONSDAGE OG LøRDAGE 
FRA KL. 14-17.00

Eller efter aftale på tlf. 6133 9952 og 
6133 2952

SPæNDENDE ARRANGEMENTER 
I LØBET AF ÅRET:

Den 15. og 16. august kl. 10-16.00 
– Veteranudstilling

Den 12. og 13. oktober kl. 10-15.00 
– Efterårsferie på Landbomuseet.

Den 13. december 
– Julearrangement. Fæld selv dit juletræ 
og oplev julehygge i Stalden. 

LANDBOMUSEET I HARTE
BRØDSGÅRD
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Erling Berg

Otto Krogh

Johannes Elbæk
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KøB, SALG, BYTTE OG TRAILERMARKED
Lørdag den 29. aug. kl 10.00 – 15.00
Pris et bord 100,- 2 borde 150,- og trailer ved forsamlingshuset 50,-
Der kan købes sodavand, øl, kaffe, sandwich og pølser.
Tilmelding af stand til formanden på tlf. 51240888 senest den 25. aug. 
kl 18.00. Kom og gør en god handel.

SPIS MED AFTEN
Torsdag den 10. sep. kl 18.00 inviterer Jordrup Forsamlingshus til spis 
med aften. Menu: Steg på grillen, pølser, kartoffelsalat, salat og flutes. 
Dessert tærter, kaffe og småkager.
Prisen er 120,- for voksne, 50,- for børn under 12 år.
Underholdning står 2BE1  for. Kom og deltag i en rigtig familie-hyg-

geaften med fantastisk sang og musik. Tilmelding Lokal brugsen og 
formanden på tlf. 51240888 senest mandag den 7. sep. kl 18.00.

REKLAMEBANKO
Torsdag den 24. sep. kl 19.00 er der reklamebanko.
Mange fine gevinster plus amerikansk lotteri.

50 åRS JUBILæUMSFEST
Fredag den 30. okt. kl 18.00 inviterer Jordrup Forsamlingshus til fest 
med  Bjørn & Okay.  Buffet og dans. Pris 295,- kr.
Billetter kan købes i Lokal brugsen og formanden på tlf. 51240888 fra 
mandag den 17. aug. 2015.
Der vil være rift om billetterne, så vær hurtig.

JORDRUP FORSAMLINGSHUS
I AUGUST, SEPTEMBER OG OKTOBER
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FYNSLUND        SKOLEN

BORNHOLM BORN-
HOLM BORNHOLM. 
Mandag den 15.6. tog 6.d og 6.e med 
tog til København, hvor vi først var i 
Tivoli i ca. tre timer. Derefter tog vi en 
bus til Ystad sammen med andre lejr-
skoler og derfra færgen til Rønne.

Vi ankom til Sandvig ca. kl. 0:30 på 
Pension Verona.

Alle dage var vi på heldagsture. Vi så 
Jons Kapel, Hammershus, Natur Born-
holm, østerlars Rundkirke, Gudhjem, 
Helligdomsklipperne, Den Sorte Gryde, 
Rytterknægten, Ekkodalen, Dueodde, 
Svaneke, Madsebakke, Opalsøen m.m.
Både 6.d og 6.e syntes, at turen var 
rigtig god, og at man fik et godt sam-
menhold.
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Et nyt skoleår er skudt i gang. Når det sker, 
i reglen før vi når til midt i august, ledsages 
det altid af nye initiativer.   

De to store indsatsområder er dels fort-
sat implementeringen af den reviderede 
folkeskolelov med alle de elementer den 
indeholder omkring fag, understøttende un-
dervisning og en anderledes læringsvinkling 
på undervisningen i forhold til tidligere. Vi 
arbejdede i skoleåret 14/15 systematisk med 
denne revision i både struktur og indhold, og 
det er dette fundament, vi bygger videre på. 

Til de store fag og områder på skolen er der 
knyttet en særlig ”ekspert-lærer”, en såkaldt 
vejleder, og i løbet af dette skoleår vil disse 
komme mere i spil i forhold til den alminde-
lige undervisning end tidligere. Et vigtigt ele-
ment i folkeskolereformen er arbejdet med 
den læringsmålstyrede undervisning, -hvor-
dan vi udmønter de nye ”indholdsmål” i den 
daglige undervisning. Også dette arbejdes 
der med i 15/16. Desuden deltager Fynslund-
skolen som de øvrige skoler i Kolding Kom-
mune i et 4-årigt projekt omkring ledelse af 
læringsprocesser. Fynslundskolen er netop 
blevet en såkaldt idrætsskole, hvor idrætten 
understøttes af særlige aktiviteter.

Sammenlægningsprocessen mellem skole 
og børnehave bevæger sig nu ind i en ny 
fase, hvor  der i 15/16 vil være fokus på at 
udarbejde de fælles mål og værdier, der skal 
kendetegne arbejdet med børnene i  både 
børnehave og skole.

Før sommerferien blev der afholdt valg af 
èt bestyrelsesmedlem fra børnehavedelens 
forældrekreds til bestyrelsen for Fynslund-
skolen og Børnehaven Spiren. 

Valgt blev Camilla Kristensen, der er foræl-
dre i Spirehuset. Ud af bestyrelsen træder 
Christina Collatz, der jo i det sidste år har 
været bestyrelsesformand. Tak til Christina 
Collatz for et godt og gedigent formandskab 
til stor gavn for den samlede institution. 
Afgangen har afstedkommet behov for ny-
konstituering. Hanne Secher Hald er valgt til 
formand, og Thomas Tønnesen blev valgt til 
næstformand.

BESTYRELSENS SAMMENSæTNING 
PR. D. 01.08.15. ER:

Børnehavedelens forældre:
Vivi Frydensbjerg
Camille Kristensen
Anja Vesterholm

Skoledelens forældre:
Hanne Secher Hald (formand)
Thomas Tønnesen (næstformand)
Jens Ruge
Anne Thorogood

Medarbejderrepræsentanter:
Mette Lykke Westphal (SFO)
Susanne Lund Thomsen (børnehave)
Sigurd Hansen (skole)

Elevrepræsentanter:
To elevrepræsentanter vælges i begyndel-
sen af skoleåret.

Sekretær i bestyrelsen uden stemmeret:
Max Agger

ET NYT SKOLEÅR

Af
 M

ax
 A

gg
er

, S
ko

le
le

de
r

AUGUST 2015  //  FYNSLUND MAGASINET //  7 



SIDSTE SKOLE DAG

POLEN
Da vi var i Polen, havde vi det virkeligt sjovt med masser af gåture i byerne og mange spæn-
dende oplevelser. Da vi var i Kolobrzeg, som er en by, der ligger ved vandet ud til Bornholm, 
var det rigtigt sjovt at gå rundt og kigge i byen.Det var også rigtigt sejt at gå i Szczecin, hvor 
vi gik på taget af et museum, og bagefter var vi inde i et kæmpe storcenter. Vi havde det sjovt 
med vores polske venner og lærte om, hvordan de bor og lever. Skolen var meget anderledes 
end vores skole. Der var en slikautomat, som de bare brugte, når de ville. Vi var på en brand-
station til en fest den sidste aften, hvor vores skole fik en brandmandsbamse, som vi kalder 
Bob Straz. Da vi skulle hjem med bus og tog til Danmark, snakkede vi og spiste vores slik, som 
vi fik af vores polske værtsfamilier.

COMENIUS
6. KLASSE I RESKO, POLEN. EMMA, ANNA, PATRICK OG NIC FORTæLLER: 

Den 18. maj tog 8 elever fra 6.d og 6.e sammen med to lærere til Resko i Polen.
Vi ankom til skolen ved 20.30-tiden efter en lang tur i tog og bus. I Berlin mødtes vi med Comeni-
us-elever fra Tyskland, Frankrig og Spanien. Vi kørte allesammen med bussen til Resko.

Ved skolen blev vi budt velkommen af vores værtsfamilier og tog hjem med dem.
Næste morgen mødtes vi på skolen i et stort fællesrum. Der var høj musik, ligesom man ser på 
film. Vi blev vist rundt på skolen. Det var en stor skole, der var nemlig både almindelig skole fra 
6. klasse og gymnasium.

Vi var på flere udflugter, bl.a. til Kołobrzeg, som ligger ved østersøen. Der var en færge til Born-
holm. Vi var også i Szczecin, som er en stor by. Vi så forskellige ting og var i et shopping center 
med 5 etager, det var formet som et 8-tal.

Om fredagen var det farvel-fest. Vi fik salat og pølser.

Tidligt næste morgen skulle vi hjem igen. Vi kørte med bus til Berlin og tog toget hjem derfra. På 
Kolding Banegård stod vores forældre med flag.

Af
 C

as
pe

r V
on

 L
in

st
ow

, 6
. d

FYNSLUND        SKOLEN
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FYNSLUND        SKOLEN

Tirsdag d. 9/6 havde vi fordybelsesdag på 
skolen, og begge 2.klasser og 4.klasser tog 
på cykeltur ud til hytten ved Havkrogen. 
Vejret var med os, solen strålede ned fra 
en næsten skyfri himmel, og lærkerne sang 
over engen. Så var rammen sat for ægte 
fordybelse for de mere end 60 elever, som 
var afsted.

Hele formiddagen skiftede eleverne mellem 
3 stationer: Pandekager over bål, udforsk-
ning af åen og udforskning af engen. Så 
der blev pisket, bagt, gravet, målt, fisket, 
undersøgt og ikke mindst var der masser af 
undren og fordybelse, og dermed også mas-
ser af LæRING!

Klasserne var blandet på kryds og tværs, 
hvor de arbejdede sammen med en makker 
eller i mindre grupper, så der blev også dyr-
ket nye relationer. 

Efter en god lang frokostpause, var der tid 
til at spille ’skovstratego’ og ’musestrate-
go’, indtil vi endelig kunne rydde op og køre 
hjem til skolen igen. Sikke en dejlig dag!

HER ER LIGE LIDT GODE CITATER, SOM 
KOM SPONTANT I LøBET AF DAGEN:

Emilie 2.kl: ’Sådan én ved jeg godt, hvad 
hedder! Det er en skorpionstæge! Det har 
jeg lært i Natur og Teknik!’

Benjamin 2.kl: ’Jeg fandt på en hemmelig 
ingrediens til pandekagerne: Man skal bare 
putte margarinen oven i dejen, i stedet for 
under! Det smager MEGA godt!’

Magnus 4.kl: ’Jeg har fundet ud af, at jeg er 
vildt god til at vende pandekager! Det vid-
ste jeg slet ikke!’

BæKØRREDER OG BÅLMAD
6. KLASSERNES FORDYBELSESDAG I JUNI 
VAR HELLIGET FAGET MADKUNDSKAB. 
Vi skulle rense bækørreder, som vi fik helt 
friske fra dambruget om morgenen. De 
sprællede faktisk stadig, så friske var de. 
Nogen af fiskene skulle i rygeovn, resten 
skulle over bål. Til de lune, røgede ørreder 
lavede vi en herlig, frisk radisesauce og 
bagte pandebrød med brændenælder. 

Mad smager bare godt i det fri.

LIDT RIDDER OG LIDT PRINSESSE ER MAN VEL ALTID...
1.d har haft riddere og prinsesser på programmet. Det er godt at klæde sig ud engang imel-
lem og blive en anden. Og hvilken pige har ikke lyst til at være en flot prinsesse, og der er 
vel altid lidt ridder i enhver dreng, især i 1. klasse. I kan selv se på billedet.
Det var en dejlig dag.

HODJA FRA PJORT   
–DETTE ÅRS SKOLEKOMEDIE  
PÅ FYNSLUNDSKOLEN
Siden påske har eleverne i 5. klasse ar-
bejdet med skolekomedien i håndværk 
og design. De har selv designet og syet 
kostumer. De har lavet rekvisitter og 
kulisser. Billederne viser elever, der syr 
snabelsko og pludderbukser. I sløjd har de 
"bøvlet" med at få tæppet til at "flyve" og 
bygge skeletter til kulisserne. Beklædnin-
gen til kulisser har de malet i billedkunst.
Dagene op til sommerferien bruges på at 
øve stykket.
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KIRKEN

SKAL DET VæRE, 
SÅ SKAL DET VæRE NU
- sådan var min tanke. For beslutningen 
om at søge andet embede var over-
hovedet ikke let. Et mere velfunderet, 
åbensindet og ildhu-ramt samfund skal 
man lede længe efter. Dertil kommer, at 
Stefáns og mine tre børn er født og efter-
hånden blevet store her. Når vi drejede 
fra motorvejen, var vi hjemme i vores fa-
ste base, var fornemmelsen i bilen. Med 
mange af jer har jeg delt lykke og ulykke, 
glæder og sorger, tanker og overvejelser. 
Aller oftest har I mødt mig med opbak-
ning og forståelse og med menneskelig 
overbærenhed.

Tusinde tak for det fællesskab, den 
grundfæstede holdning, den frihed til for-
skellighed og den tillid, vi har levet så rigt 
med i 17 år. Nu skal I finde en ny præst 
i Lejrskov-Jordrup. Og jeg er i gang som 
førstegangskøber i en alder af 51…

Fra midt i august begynder jeg som 90% 
sygehuspræst ved Aalborg Universitets-
hospital og 10% præst ved Vor Frue Kirke 
i Aalborg.

Det bliver en anden tilgang til præste-
gerningen for mig, men det er nok meget 
sundt med det skifte. Min nærmeste kol-
lega bliver Ruth østergaard Poulsen (fhv. 
præst i Dalby, Kolding).

Jeg tror på, at det holder og bærer alt 
sammen, når rammerne efterhånden 
kommer på plads. For det skulle være nu, 
mens det er så godt, er min beslutning.

De hjerteligste hilsner og tak til jer alle i 
Lejrskov-Jordrup!

Kærlig hilsen Karen Søe Pedersen

AFSKEDSGUDSTJENESTE MED SOGNEPRæST KAREN SØE PEDERSEN
Menighedsrådet har netop erfaret, at Karen efter 17 år som sognepræst her på stedet 
har søgt nye udfordringer som sygehuspræst ved Aalborg Universitetshospital med 
ansættelse fra midt i august. 

Menighedsrådet indbyder til afskedsgudstjeneste søndag d. 16. august kl. 
10.30 i Lejrskov Kirke samt reception kl. 11.30-13.30 i Lejrskov Præstegård.Af
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KONFIRMANDSTART
Torsdag d. 20. august kl. 14.30-16 begynder konfirmandforberedelsen i Lejrskov Præ-
stegård. Som noget nyt flyttes forberedelsen til om eftermiddagen efter ønske fra 
Kongsbjergskolen. Det bliver formodentlig en af præsterne i provstiet, der står for for-
beredelsen, indtil en ny præst er indsat i embedet her.

Der går konfirmand-bus direkte fra Kongsbjergskolen til Lejrskov Præstegård. Menig-
hedsrådet er behjælpelig med transport af elever, der går på skoler i Kolding.

KIRKEKOR OG ORGELSPIL
Pr. 1. juli måtte vi sige farvel til Hanne Degn som korleder og organist. Vi har nydt at 
have en flok sangglade korister, og takker Hanne for at videregive engagementet. Det 
bliver meddelt ved morgensamling på Fynslundskolen, i Lunderskov og Omegns Folke-
blad og på Jordrups fb, hvornår koret begynder igen.
ALLE sangglade fra 3. kl. og opefter kan være med i kirkekoret. Der betales en smule 
lommepenge til koristerne.

Karen Søe Pedersen
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Konfirmandudflugt - Aros, forår 2015

Kirkekorets sommerafslutning, 2015
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KIRKEN

KIRKELIGE 
HANDLINGER 
SIDEN SIDST:

KONTAKT
Henvisning til præst: 
tlf. 7555 8002
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:
Lasse Snor Kristensen (Lejrskov)
Clara Zoega Deleuran (Lejrskov)
Emil Teut Sillesen (Lejrskov)
Sander Duane Meng Hinrichsen Fagan (Jordrup)

VIELSE:
Michelle Mørk og Emil Boel Guldmann (Lejrskov)
Birgitha Brødsgaard Lomholt Jensen og 
Thomas Flint Jensen (Jordrup)

BEGRAVEDE ELLER BISATTE: 
Lone (Abelone) Hansen (Lejrskov) 
Esther Jørgensen (Jordrup)
Ulla Barbro Pauline Nielsen (Kolding Sygehus Kapel)

MINIKONFIRMANDER
for Fynslundskolens 3. d. og e. - løber over otte 
tirsdage: D. 29. sept., 6. okt., 20. okt., 27. okt., 
3. nov., 10. nov., 17. nov., 24. nov.

Kl. 14-15.30 i Lejrskov Præstegård og Kirke.
Der kører bus fra og til skolen.

Afslutning med gudstjeneste og sammenkomst 
1.s. i advent d. 29. nov. kl. 10.30 i Lejrskov Kirke.

På grund af præsteskifte udsættes minikonfir-
mander til senere.

OLDKIRKEN 
– HVAD SKAL VI MED DEN I DAG?

Det spørgsmål søger Anders Christian 
Jacobsen, professor i oldkirken, at svare 
os på torsdag d. 10. september kl. 19.30 i 
Bramdrup Kirkecenter, Kirkely 15, Kolding. 

Kaffe 25 kr.

Foredraget er et fællesarr. for Bramdrup, 
Harte og Lejrskov-Jordrup sogne. 

AT VæRE FORTALT
Foredrag onsdag d. 7. oktober kl. 19.30 i 
Lejrskov Præstegård.

I sit foredrag At være fortalt beskriver 
Ole Juul med levende fortællinger de 
skæbner, han har mødt - dels i levende 
live dels i litteraturen og filmen, og om 
hvilken styrke det er At være fortalt ind i 
en historie. Dels den store historie: Bibel-
historien, verdenshistorien og Danmarks-
historien, dels den lille historie: Slæg-
tens, familiens og lokalfællesskabets.

Juul er forfatter, foredragsholde og fhv. 
sognepræst i ødum-Hadbjerg. 
Kaffebord 50 kr.Af
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DEN TVIVLENDE MUSLIM
Foredrag onsdag d. 28. oktober kl. 19.30 i Lejr-
skov Præstegård
Islam og kristendommen står skarpt overfor hin-
anden i disse år. Derfor synes vi, det er aktuelt 
at invitere Naser Khader til foredrag. Khader be-
nævner sig selv som Den tvivlende muslim. Han 
fortæller: Indtil jeg var en 17-18 år, var jeg prak-
tiserende muslim, men gradvist udskiftede jeg 
islams strenge regler og ritualer med demokrati 
og humanisme.
I foredraget kommer Khader også ind på, hvorfor 
han næsten fundamentalistisk forsvarer demo-
kratiet, og hvorfor det at forlade islam af og til 
dukker op i hans bevidsthed.

Som altid er foredraget for alle. 

Kaffebord 50 kr. 

DEN, DER SYNGER, ER ALDRIG ALENE… 
Torsdag d. 12. november kl. 19.30 har vi sangaften i 
Præstegården ved ERIK SOMMER, tidl. højskolefor-
stander og komponist. da Erik Sommer var her sid-
ste efterår, fik deltagerne en virkelig god oplevelse 
af aktiv fællessang og levende fortælling, så sæt X 
i kalenderen! …nærmere omtale i næste magasin.Af
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Lige vest for Lunderskov og videre mod nord til Jordrup findes resterne 
af et omfattende forsvarsværk fra jernalderen. Der er i dag ikke me-
get at se, da sandflugt, tilgroning og mange års dyrkning af markerne 
har udjævnet de førhen så markante og ret anselige spor efter dette 
bygningsværk.

Trældiget bestod af en grav, en vold og et palisadehegn af tætstillede 
egetræsstammer (se fig. 1). Der er tale om et imponerende bygnings-
værk, der strækker det sig over 12 km, fra Dollerup ved Lunderskov i 
syd til Jordrup i nord. Kun afbrudt af forskellige vådområder, der i jern-
alderen har været ufremkommelige naturlige barrierer. Konstruktionen 
af Trældiget tyder på, at det har været opført af en befolkningsgruppe 
øst for anlægget som et grænseværn mod vest. Sammenlignes med 
andre forhistoriske forsvarsværker i Danmark, så har Trældiget sin 
nærmeste parallel i Olgerdiget i Sønderjylland. Her kendes et endnu 
mere imponerende forsvarsværk, der strækker sig fra Urnehoved syd-
vest for åbenrå til Gårdby syd for Tinglev. Olgerdiget bestod ligeledes 
af ét til flere palisadehegn, en grav og en vold (se fig. 2). Olgerdiget er 
arkæologisk langt bedre dokumenteret end Trældiget, og der er fundet 
bevaret egetræstømmer fra palisadehegnet. Dateringen af disse viser, 
at Olgerdiget er opført omkring år 50 e.Kr. For at give en forståelse 
af dette imponerende forsvarsværk, har man beregnet, at der er gået 
omkring 90.000 tykke egtræsstammer til hele palisadekonstruktionen 
i Olgerdiget. Hertil skal medregnes den 4-5 meter brede og 1-1,5 me-
ter dybe voldgrav. Gennemførelsen af sådanne kæmpemæssige byg-
ningsværker kræver en stærk, central ledelse, der har magt over et 
større område. Men det er samtidig også et vidnesbyrd om størrelsen 
og styrken hos den magt, man søgte at værne sig imod. Olgerdiget i 
Sønderjylland blev opført af Anglerne i det nuværende Sydslesvig som 
et militært værn mod høvdingedømmerne i Nordslesvig. Ved Trældiget 
er forholdene anderledes uklare. Dette skyldes primært, at det endnu 
ikke er lykkedes at datere opførelsen af forsvarsværket præcist nok til 
at kunne sætte det ind i den rette kulturhistoriske sammenhæng. Det 
nærmeste, man har kunnet påvise, er, at det er opført efter begyn-
delsen af førromersk jernalder (500-400 f.Kr.). Trældiget skal formo-
dentlig dateres til ældre romersk jernalder (50 f.Kr. til 150 e.Kr.) eller 
yngre. Denne tid var præget af mange konflikter mellem forskellige 
høvdingedømmer. Mange fund vidner om drabelige slag mellem disse 

konfliktgrupper. En begyndende rigsdannelse både syd og nord for Kol-
dingområdet skabte store omvæltninger, som krævede forsvarsmæs-
sige foranstaltninger.

Helt op til midten af 1800-tallet var Trældiget stadig synligt flere steder 
i lokalområdet. Udsendte fra Nationalmuseet besigtigede diget i 1840 
og igen i 1894. Digets forløb blev beskrevet og indtegnet på kort ud 
fra bevarede partier og beretninger fra lokalbefolkningen. I perioden 
mellem de to besigtigelser blev store dele af diget helt eller delvist ud-
jævnet. Der kunne registreres en strækning ved sogneskellet mellem 
Skanderup og Anst sogne, et mindre stykke nordvest for Geising, mel-
lem Lillerøj og Veerst Skov og igen en strækning sydvest for Jordrup.
Sidenhen har eksistensen af Trældiget været en diskuteret sag mellem 
fagfolk. Nogle mente, der var tale om et almindeligt markdige, mens 
andre holdt på, at folkefortællingerne fra lokalområdet talte sandt. 
Først i 1932 forsøgte højskoleforstander Søren Alkærsig at bevise 
Trældigets eksistens ved hjælp af arkæologiske metoder. Han gravede 
på det sted ved Jordrup, hvor han i 1897 tydeligt havde set diget, og 
hvor det var opmålt af Nationalmuseet i 1894, men nu var næsten helt 
udjævnet. Han fandt tydelige spor efter en dyb grøft. Han forsøgte 
igen nordvest for Gejsing, hvor diget også tidligere var kendt og fandt 
også her spor efter en dyb grøft. Sydvest for Gejsing kunne diget ses 
som forskel i afgrøderne. Kornet groede bedst (forblev grønnere i læn-
gere tid) i grøften og ringere på ”ryggen” af diget. 

Trældigets eksistens blev endeligt fastlagt ved to nutidige arkæolo-
giske undersøgelser. I forbindelse med nedlæggelsen af naturgasled-
ningen fra Store Anst til Lunderskov foretoges i 1981 en arkæologisk 
udgravning. Trældiget bestod her af en voldgrav og en palisadegrøft på 
østsiden. Selve volden var helt væk.

Ved anlæggelsen af Kolding-Esbjerg motorvejen blev der i 1994 igen 
lejlighed til at undersøge Trældiget. Her kunne voldgraven påvises som 
en ca. 3 meter bred og 0,5-1,75 m dyb nedgravning. Den tilhørende vold 
var total udjævnet på de dyrkede arealer, men i et tværgående yngre 
markdige var en betydelig rest af volden bevaret. Det bekræftede, at 
volden har været placeret på østsiden af voldgraven. Omkring 5 meter 
øst for voldgraven sås også her en palisadegrøft.

TRæLDIGET

Fig. 1: Rekonstruktionstegning af Trældiget. Tegning af Lone Hvass, 
fra Hvass, S. 1984: Vejle Amts årbog 1984.

Fig. 2: Rekonstruktion af Olgerdiget ved Gårdebymark med alle faser 
repræsenteret. Tegning Jørgen Andersen, Museum Sønderjylland.
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LOKAL HISTORIE

12  // AUGUST 2015 //  FYNSLUND MAGASINET



TRæLDIGET

Det gik ikke stille af sig i maj måned – the 
Muuuhviie blev optaget i busskuret på Fyns-
lundvej, og åben Landsby kørte af stablen 
den 29. maj med opbakning fra 500 menne-
sker i lokalområdet, stor avis- og TV dæk-
ning. Jordrup og omegn kom på landkortet i 
Kolding kommune – i øsende regnvejr.

Der blev spist 500 pølser og drukket 20 
kander kaffe. Der var for lidt øl, men der var 
et kor – og flere, der sang og spillede, og 
det regnede stadigvæk i stride strømme. 

Der var et hav af paraplyer, 25 kg jern, 14 
telte, 24 stande, en helikopter, en borgme-
ster med kæde.

Jos Band lukkede og slukkede. Byggegrun-
de blev der ikke solgt nogen af – endnu 
– men vi nåede ud med en masse omtale, 
holdt en fest og fik styrket sammenholdet 
endnu en gang.

ÅBEN LANDSBY
CHARMEOFFENSIV, SAMMENSKUDSGILDE, FILMPREMIERE, (GEDE)MARKED, SHOW, ERHVERVSMESSE – KORT SAGT – ”åBEN LANDSBY”
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I år var første år, der blev afviklet Madskole i Fynslund. Her havde vi 
mulighed for at få fem ekstra skoledage… dog er det en lidt anden 
form for skole, end den vi normalt deltager i. En oplevelse, hvor der 
er vendt op og ned på hverdagens små rutiner. Her er det nemlig 
os, der laver maden, og de voksne skal prøve at smage –også på 
det, de ikke plejer at spise. Der er plads til sjov og leg, og samtidig 
skal der arbejdes hårdt, for der skal jo mad på bordet! Især til den 
store dag, hvor vores forældre og søskende kom og spiste, da skulle 
vi lave mad til 70 gæster. Og det gik rigtigt godt, alle gæster blev i 
hvert fald mætte –håber vi!

Madskolen er et koncept skabt af ”Landbrug og fødevarer”, Rema 
1000 og 4H. At Madskolen er kommet til Fynslund er sket på lokalt 
initiativ. Instruktørerne er lokale ildsjæle, der har ønsket at give 
børnene en særlig oplevelse med fokus på mad, sundhed og bevæ-
gelse. At etablering af en Madskole i Fynslund har været en succes, 
kunne ses i antallet af tilmeldinger. I løbet af ganske få dage, var 
samtlige pladser booket. Børnene var primært fra lokalområdet, 
men Madskolen tiltrak også børn fra nærliggende byer. Madsko-
lerne er baseret på frivillig arbejdskraft, så derfor skal der lyde en 
stor tak til instruktørerne, der gjorde dette års Madskole mulig. Af
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MAD     SKOLEN
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ENTER

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:
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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

NY TILBUDSAVIS
 

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

SMS

BIBLIOTEKS
STATION
Nu kan du også aflevere 
og hente biblioteksbøger i 
Brugsen. Vi har nemlig fået 
en Biblioteksstation - lige 
ved siden af opslagtavlen.

Du kan aflevere lånte bøger 
og du kan hente bøger, hvis 
du bestiller dem på nettet 
på www.koldingbib.dk

VI LYTTER TIL VORES KUNDER – DERFOR FORTæL OS GERNE, HVIS I MANGLER NOGLE 
VARER, Så VIL VI FORSøGE AT SKAFFE DEM HJEM.

GLAD
WOOOHOOOOO!

Yes, vi har nået ugens 
mål i omsætningen! 

GODT GÅET!

ØV BØV
Øv, vi nåede næsten 

ugens omsætnings mål. 
Det må vi gøre bedre! 

KOM SÅ!

SUR
Vi var desværre langt fra 
målet i ugens omsætning. 

KEEp up!

Bliv medlem af SMS klub-
ben i Brugsen og modtag 
gode tilbud hver uge!

P.S. vi håber snart grave ar-
bejdet er slut, vi synes også 
det er træls! Vi sætter stor 
pris på I kører det ekstra 
stykke for at købe ind...

Brugsens økonomi er under pres. Det kom frem til årsmødet d. 9/4-15. Efter mødet har flere efterlyst en 
måde, hvor man kan følge med i, hvordan det går i Brugsen. Derfor har ImageConsult designet og lavet 
en smileyordning til os. Hver mandag opdateres tavlen med en smiley, der viser, hvordan sidste uges 
omsætning blev i forhold til budgettet.

Før årsmødet fordelte smileyerne sig således (uge 1-14)           og efter årsmødet (uge 15-26)

 4 stk          10 stk

 10 stk           2 stk

for opbakningen, vi kan ikke gøre det uden alle jer! Bliv endelig ved, 
så Fynslund området kan beholde sin Brugs.TAK
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fynslund-elteknik.dk

post@fynslund-elteknik.dk eller 28112964



•	 Alt	i	gravearbejde
•	 Græsslåning	store	arealer
•	 Fliselægning
•	 Brakklipning	af	marker	samt	indhegninger	o.l.
•	 Stor	maskinpark	som	også	kan	lejes	med	og
	 uden	fører
•	 Vejhøvl	til	afretning	af	grusveje

Handymænd	 –	 alt	 har	 som	 udgangspunkt	 inter-
esse.	Er	der	forespørgsel	på	bestemte	opgaver	el-
ler	maskiner,	så	investerer	vi	gerne	så	opgaverne	
kan	udføres.

Kloakarbejde	i	samarbejde	med	kloakmester	Viuff

Bergsmindevej	1		|		6064	Jordrup
jeroso@bergsmindevej.dk		|		+45	23	32	09	88

IKKE ALLE KENDER ”RESTAURANT 
GREENEN” HOS VEJEN GOLFKLUB, MEN 
DET VIL DEN NYE FORPAGTER AF RESTAU-
RANTEN GøRE NOGET VED. 

Brian Dybtved Thiim er navnet, som man 
frem over møder, når man betræder den 
smukke restaurant flot beliggende lige op af 
golfbanen. Med en dejlig udsigt i hyggelige 
omgivelser, midt i naturen, er det et sted for 
alle, uanset om man spiller golf eller ej. Det 
er da også Brians tanker, at der skal komme 
flere gæster, som ikke spiller golf. Det skal 
bl.a. gøres ved god mad på alle niveauer, og 
det er der basis for, idet Brian har været i 
lære hos Preben Madsen, der driver Herre-
gårdskælderen på Sønderskov. ”Af ham har 
jeg lært at lave mad fra bunden og bruge 
gode, lokale råvarer”. Brian har desuden ar-
bejdet på Hovborg Kro, hvor han yderligere 
lærte om det gode værtsskab.

Der vil fra mandag til fredag blive serveret 
dagens ret – husmandskost, som han kal-
der det. Tanken er, at det også skal bruges 
som take away, og derfor kan være interes-
sant for folk, der måske ikke spiller golf, 
men som gerne vil springe madlavningen 
over. Om man vil sidde indenfor eller ude på 
terrassen, eftersom hvordan vejret er, så er 
det midt i naturen. Her kan man samtidig se 
lidt på golfspillet, og hvis ikke man har spil-
let før, kan det jo være man får lyst. Der er 
hygge og rigtig godt socialt samvær i Vejen 
Golfklub.

Her kan man også holde sine fester, fød-
selsdage, jubilæer m.m. Ring og få et ufor-
pligtende tilbud.

Se nærmere på – 
www.restaurant-greenen.dk
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RESTAURANT GREENEN
VEJEN GOLFKLUB

FROKOST:
God traditionel frokost retter lavet fra 
bunden. Dagens ret mandag-fredag

    
      I restauranten             Ud af huset

FREDAG OG LØRDAG AFTEN:
Nyd en dejlig 3 retters menu i 

restauranten og nyd den gode udsigt.

ÅBNINGSTIDER:
Mandag kl. 15-22, 

Tirsdag-lørdag kl 12-22, 
Søndag kl. 12-18

KONTAKT:
Vigårdsvej 2, Læborg

6600 Vejen
+45 3080 9282

mail@restaurant-greenen.dk
www.restaurant-greenen.dk

80,- 65,-



Vidste du, at der er mange fra Jordrup og omegn, der spiller golf?
Det er måske rygtedes gennem årene. Jordrup og omegn er faktisk, i forhold til 
størrelsen, repræsenteret på bedste vis i Vejen Golfklub. En golfklub for alle aldre.

En gang om året mødes alle fra Jordrup og omegn - samt dem, der har eller har 
haft  tilknytning til området - til den årlige Fynslund Cup. Omkring 40 spillere mø-
der op fra morgenstunden og spiller mod hinanden. Over middag hygges og spises 
der, og præmier bliver uddelt til den store guldmedalje. Præmierne bliver sponso-
reret af lokale firmaer og privat personer. 

En helt unik dag som alle ser hen til. I år er det den 5. september.
Var det noget for dig? Du skal altså lige være medlem og have et golfkort. Det kan 
nås til næste år…..
Vejen Golfklub har 1000 medlemmer.

FYNSLUND GOLF CUP
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GOLF

FB´S GYMNASTIK  

UDVALG INVITEREDE
Som tak for en flot sæson endnu engang, havde 
Fynslund Boldklubs Gymnastikudvalg inviteret alle 
instruktører og hjælpere til at overvære DGI`s Ver-
denshold den 10. maj i Vejle.

Det blev en oplevelse af de sjældne. En super aften 
for alle som her fik en unik oplevelse.

GYMNASTIK

Jordrupvej mod Veerst er en smuk cykel- eller køre-
tur. På strækningen åbner landskabet sig på den ene 
side mod et engområde, og på den anden side står 
skovens bøgetræer som et levende bælte. Forsæt 
derudaf lidt endnu, for når du har passeret kommu-
negrænsen, dukker et beskedent træskilt op på ven-
stre hånd. Det viser vej til stier mod Troldhedebanen 
og Præsteskovsøen. Her kan du gå en rask lille rund-
tur og undervejs slå dig ned ved Præsteskovsøen, 
hvor der er sat bænke op.
Adresse: Jordrupvej mod Veerst, Vejen Kommune. Af
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Præstesøen

LOKAL PERLE
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JOS Band 
 

Fynslundhallen 

Billetter købes i Fynslundhallen – 40 25 63 95 

 
 

Musik aften i 

Begrænset billet antal.               Arrangør: Fynslundhallen & FB Festudvalg 

Lokal live musik og lækkert pølsebord  

 
 

Fredag den 18. september kl. 18 

Billetpris 150,- inkl. pølsebord.  Senest 11.09.15 
 

   Vi Prøver 
     Igen 

OM STORT OG SMÅT  .   OM SPORT OG GODT   .   FÅ NØDVENDIGT 
AT VIDE PÅ FB`S HJEMMESIDE: www.FYNSLUNDBOLDKLUB.DK

FOr allE Fra 0-110 År:
”SPIL OP OG SPIS MED”

liDT SpOrT, MEGEn HYGGE, 
GOD MuSiK OG DEjliG MaD i 

FYnSlunDHallEn.

MANDAG DEN 16. NOVEMBER KL. 17 – 20
SE MERE PÅ OPSLAG OG HJEMMESIDE!

SE DEN NYE FB FOLDER MED TILBUD DU IKKE KAN SIGE NEJ TIL.

FB’S MANGE AKTIVITETER 
EFTERÅR OG VINTER 2015-2016

badminton, bordtennis, fest, fodbold, 
gymnastik, håndbold, indoor cycling, 

krolf, løbeklub, tennis, volley 
og andre nyttige 

oplysninger.  

VIL DU HAVE SVED PÅ PANDEN?
SÅ KOM Til inDOOr CYClinG i FB

START I UGE 36
De dygtige og herlige instruktører sørger for 
en effektiv træning. For hele kroppen, med 
fokus på ryg, mave, baller og ben! Her er det 
ikke kun musikken og humøret der er ”høj” 

– det er Du også når timen er slut!

TILMELDING FRA TORSDAG DEN 20. AUGUST 
KL. 20.00  (”FØRST TIL MØLLE” – PRINCIP)



Det er tre begreber, der kendetegner volleyafdelingen i FB. Nogle vil mene, at vi er lidt 
skøre. Vi har det i hvert fald sjovt, både når vi træner, og når vi spiller kampe. Vi er en 
25 muntre sjæle, der træner hver mandag fra 20 - 22. Det er motion for hele kroppen 
og ikke mindst for lattermusklerne.

Når træningen er slut, og badet overstået, samles vi i cafeteriaet til en øl/vand. Her 
sættes hold til de næste kampe, og så ordner vi også lige verdenssituationen. Vi er 
med i DGI-turneringen og tager til stævner 3 gange før jul og 4 gange efter jul. Hvert 
stævne er på 2-3 kampe, og de afvikles i weekenderne. Ud over turneringen deltager 
vi i forskellige invitationsstævner - vi satser altid på at vinde kampene og ikke mindst 
festerne bagefter!

En weekend i maj drager vi af sted til landsmesterskaberne i old mix volley. I gennem 
årene har vi skabt os et brand, der indbefatter en pyntet rollator og en crazy udklæd-
ning, skabt af vores chefdesigner Laila. På opslagstavlen i hallen kan man se de sene-
ste kreationer fra hendes side. Til daglig er vi næsten helt almindelige.

Vores nye træner hedder Thomas Larsen, I kan godt glæde jer, han er god! Han går 
ind for differentieret træning, så der er noget både for den teknisk gode og for nybe-
gynderen.

Sæsonstart 31/8 2015. Det koster 600 kr. for en sæson. 

Yderligere oplysninger kan fås hos Steffen på 2993 5346

DE HAR IKKE LASSE BOESEN....

MEN DE HAR NOGET 
ANDET VIGTIGERE
Stor stædighed er i første omgang årsag til, 
at FB’s håndboldafdeling har et ungt herre-
seniorhold. Formand for håndboldudvalget 
og nu også træner for de unge, Peter Jørgen-
sen, insisterede på at få nogle unge menne-
sker til at spille håndbold i FB. 

Ved sportsfesten 2014 snakkede han med et 
par af de lokale fyre, og i løbet af sommeren 
fik de aktiveret deres netværk af venner og 
familie. Ved sæsonstarten stod de med et 
nyt herrehold. Med 11 spillere, hvoraf 7 ikke 
havde spillet håndbold før, spillede de deres 
første kamp den 1. oktober 2014. De kendte 
dårligt reglerne, og fik da også tørre tæsk i 
starten. Men sådan er det ikke mere. De har 
udviklet sig helt utroligt, fortæller Peter om 
de unge spillere - og motivationen har væ-
ret helt i top; de har mødt til træning hver 
gang, der har været høj disciplin og holdånd. 
Trænerfokus har været at udvikle hver spiller 
mest muligt og at hjælpe hinanden. Og så har 
de fire rutinerede spillere på holdet med stor 
succes vist de uerfarne, hvordan man spiller 
håndbold. 

DET HAR MEDFØRT FINE RESULTATER 
OG ET FANTASTISK KAMMERATSKAB. 

Hvis du vil være med på holdet, er du velkom-
men til at kontakte Peter Jørgensen, mobil 
29663083. De kan godt bruge 3-4 nye spil-
lere næste sæson.

Steffen Dam: Jeg har al-
drig spillet håndbold før. 
Nu er jeg blevet bidt af 
det, det er virkeligt hyg-
geligt og sjovt at være 
med til.

Jonas Andersen: Jeg 
havde lyst til at afprøve 
en ny sport. Og her var 
det oplagt at starte i 
Fynslund på grund af det 
lokale sammenhold.

FAKTA
Der er for tiden i Fynslund Håndbold
20 herresenior spillere
10 dameseniorspillere
50 børn

FYNSLUND BOLDKLUB

HØJT HUMØR, HOLDÅND 
OG KAMPGEJST
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Over 300 børn deltog torsdag i Fynske Bank Cup fodboldsstævne. 29 
hold deltog og satte godt gang i sportsfestens første dag. Om aftenen 
var der reklamebanko med flotte præmier. Her mødte mere end 150 
spillelystne banko deltagere op.

Fredagen stod igen i sportens tegn og omfattede løb, cykling, volley-
ball, Old Girls og Serie 5 fodbold. Fredag aften bød på et af sports-
festens nyere tiltag, nemlig Sports JAM. Her var 25 lokale musikere 
troppet op, og gav deres bidrag til en fantastisk aften med rigtig mange 
musikglade og feststemte mennesker. 

Lørdag startede med gade- og familieturnering. Vi måtte desværre af-
lyse håndbold og den årlige sognedyst pga. regnvejret. Men heldigvis 
kunne regnen ikke holde folk hjemme fra teltet lørdag aften. Her var 
400 mødt op for at smage på den økologiske grillede gris.

Holdet bag sportsfesten takker for den store og positive opbakning 

–   VI SES I KR. HIMMELFARTSFERIEN 2016
 

SPORTSFESTEN
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IGEN EN SUCCES – 3 FESTLIGE DAGE – FB`S SPORTSFEST
3 FESTLIGE DAGE MED FODBOLD, FYNSLUND RACE, BANKO, MUSIK JAM OG GRILLFEST ER VELOVERSTåET…
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”Ilse Vinde forstår i sine malerier at for-
ene det spændende med det behagelige. 
Hendes farveforståelse er helt unik, hvil-
ket de små eksplosioner af farver, man 
kan finde i hendes værker, vidner om. 
Endvidere vil man i hendes værker kunne 
finde små historier, der diskret er placeret 
på lærredet.”
”I alle hendes værker fornemmer man den 
livsgnist, optimisme og sans for æstetik, 
der gennemstrømmer Ilse Vinde som per-
son.”
-Dette er blot et par udtalelser ud af man-
ge om hendes kunstneriske høje niveau.

Man kan besøge Ilse Vinde i Ferup, nær-
mere Nyvang 21, hvor man kan gå på 
opdagelse i hendes atelier og få en snak. 
Man vil hurtigt mærke hendes livsgnist 
og optimisme, der gennemstrømmer 
hende som person og bliver virkeliggjort 
gennem hendes værker.

Det er virkelig et besøg værd, hvor man 
møder en kunstner, der forstår at videre-

give et farveunivers og at sætte fantasien 
i gang.

Ud af utallige udstillinger kan nævnes 
– Galleri Kellum i København – Galleri 
Redningshuset i Skagen – Strandgalleriet 
i Vejers. Herudover er der udsmykninger 
hos firmaer, bl.a. Nykredit. Samt årets 
kunstner hos Falck Danmark.

Solgte malerier hænger mange steder i 
Europa, både hos private og firmaer, samt 
i norske og svenske tinghuse.

Der er planlagt udstilling i New York på 
Agora Gallery i 2016. Udstiller fast på Gal-
leri Uggerby, Lønstrup.

”Det at male er som en rejse. Der er kon-
stant nye døre og vinduer, der må åbnes 
for at gå på opdagelse – for at se, hvad 
der gemmer sig bagved” fortæller Ilse 
Vinde.

LOKAL KUNSTNER

ET DRØMMEUNIVERS
BESøG HOS KUNSTNEREN ILSE VINDE I FERUP

KORT OG GODT: 
Uddannet reklametegner og vide-
reuddannet på århus Kunstakade-
mi. Har arbejdet som kunstmaler 
siden 1992. Atelieret er altid åben 
for besøg. Men ring i forvejen for 
at aftale tidspunkt – tlf 4919 3705 
og 4046 7591
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HAR DU VæRET På SOLSKINSøEN BORNHOLM? HVIS IKKE Så 
AFSTED TIL øSTERSøENS PERLE...

5. d på Fynslundskolen tager i hvert fald derover i juni 2016 og det 
sammen med 6. klasse. Sikke en tur jubii. Men først skal der skrabes 
penge sammen, og det har 5. d en plan for. Skal du have vasket bil midt 
i august, så lad 5.d klare det for dig.

De står klar ved Brugsens P-plads søndag den 16. august kl. 13.00-
16.00, hvor spand og børste gør din bil skinnende ren. 

Bilvasken koster kr. 50.00 – så kom og støt op om 5. d`s  Bornholmer-
tur. Og de glæder sig til at se dig og din bil. Mens du venter, sælger vi 
grillpølser.

Fynslundskolen har næsten fra start af 1960, hvert år været på Born-
holm. Først var det 7. klasse, og efter den blev nedlagt, blev det 6. 
klasse og nu altså også 5. klasse.

VI SES SøNDAG D. 16. AUGUST!Af
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 ”BORNHOLM BORNHOLM BORNHOLM 
DU MIN DEJLIGE FERIEØ”

D. 5. JUNI BLEV DER RYDDET OP PÅ
AMFI SCENEN - TAK FOR HJæLPEN!

BILVASK
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BLIV FRIVILLIG I HOME-START 
FAMILIEKONTAKT

Hver uge kommer den frivillige familieven fra HOME-
START i 2 timer og underholder den lille pige, mens 
mor får tid til at ordne vasketøj, svinge en støvsuger 
og måske tage et bad i fred og ro. De taler sammen 
om, hvordan det er at være forældre og sommetider 
går de bare en tur med barnevognen. 

HOME-START Familiekontakt støtter Småbørnsfa-
milier under pres. Vi tilbyder omsorg, praktisk hjælp 
og forældresparring, mens vi støtter familien i at 
etablere det nødvendige netværk.

Har du to timer om ugen, så mangler vi i frivillige i 
Jordrup og omegn. Alle frivillige deltager i et forbe-
redelseskursus. 

Kontakt lokal koordinator Bettina Lössl på tlf. 4026 
6066 el. kolding@home-start.dk eller læs mere på 
home-start.dk 

Tilhører en sød  
ung mor, og hendes lille  

datter på 3 mdr. 

”Det er så skønt, at få betydning 
i et andet menneskes liv”

Citat: Home-Start frivillig. 

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

KENT HØJTRYKSRENSERE - DANCO OIL

ØSTER GESTEN SPECIAL

www.og-special.dk
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Smede Gaarden

SPECIALISTER I PRODUKTER TIL HAVEN

Hegn - Borde - Bænke

Det specielle er vores speciale … bare spørg

Per Fynbo  |  Smede Gaarden
Fæsteholt 10, Ferup, 6640 Lunderskov

Tlf: 23 23 03 59  |  Email: per@smede-gaarden.dk

www.smede-gaarden.dk
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Ole Steiniche Nielsen er manden bag det lokale vin-engrosfirma Steiniche Wine 
som har til huse i Højrup. 

Interessen for vin blev vakt, da Ole som ung startede i lære i et supermarked og 
fik medansvaret for vinafdelingen. Ole blev hurtigt den person, venner og familie 
spurgte til råds, når det gjaldt om at købe en god flaske vin. Siden har interessen 
mundet ud i en decideret passion for vin, og Steiniche Wine blev oprettet som 
en hobby-virksomhed ved siden af Oles fuldtidsjob som key account manager for 
salg af sikkerhedsudstyr.

Gennem årene har Steiniche Wine fået et solidt kundegrundlag, der bl.a. består 
af restauranter, vin- og specialforretninger samt virksomheder, der har brug for 
vingaver. Det er næsten udelukkende italienske vine, Ole importerer og sælger 
videre til sine kunder. Fra sine mange rejser i Italien har han opbygget et net-
værk af små og mellemstore vinproducenter, hvor nøgleordet i forbindelse med 
vinproduktionen er kvalitet og ikke kvantitet. 

I øjeblikket arbejder Ole målrettet på, at Steiniche Wine bliver hans levebrød in-
den for de nærmeste par år. Det kræver benhårdt arbejde, især i denne periode 
hvor han også passer sit fuldtidsarbejde. Og selvfølgelig skal der være tid til 
familien, som består af hustruen Heidi og deres to drenge Victor og Alexander 
på 12 og 9 år. Det er en aktiv og sportsinteresseret familie, der har boet i Højrup 
de seneste ni år. Hensynet til familielivet og friheden til at bestemme over sin 
egen tid er også en stor drivkraft bag Oles beslutning om at satse helhjertet på 
Steiniche Wine. 

Er du interesseret i at vide mere, kan du tjekke hjemmesiden 
www.steinichewine.dk eller kontakte Ole direkte. 
Døren til Steiniche Wine er altid åben.  

   KONTAKT INFO:
   Steiniche Wine v/Ole Steiniche Nielsen
   Risbøge 14, Højrup
   6640 Lunderskov
   Tlf. 25 53 48 48
   info@steinichewine.dk

Custoza  
Ca´Vegar - D.O.C.

Veneto - Italien

Producent:
Cantina Castelnouvo del 
Garda

Druer:
Garganega, Trebbiano 
Toscano, Trebbianello og 
Cortese

Årgang: 2013

Alc.: 12,5%

Indhold: 75 cl.

Serveringstemperatur:
10-12˚C.

«En lækker og fint krydret 
hvidvin, der vil være 
fortræffelig til mad, men som 
også vil gøre sig fint som 
terrassevin eller apéritif.»

3325

Smagsnoter:
Fra området i bakkerne 
omkring den sydøstlige del 
af Gardasøen kommer 
denne Custoza. Druerne til 
vinen kommer fra 
vinstokke der er 10-25 år 
gamle. Vinen har modnet 3 
måneder på ståltanke og 
har en strågul farve. Vinen 
afslører intens aromatisk 
duft af blomster og en 
harmonisk og frisk smag. 

Gastronomi:
Fremragende som aperitif, 
samt en god ledsager til 
fisk og lyst kød, eller bare 
et glas i utide.

Primitivo di Salento 
MESSAPO

Puglia - Italien

Producent:
Cantine Pliniana

Druer:
100% Primitivo

Årgang: 2013

Alc.: 14,5%

Indhold: 75 cl.

Serveringstemperatur:
ca. 18˚C.

Anmeldelser:

«Flot rødvin med en fyldig, ren 
frugtsmag og noter af mørke bær 
og chokolade.»

             2 af 3 glas på vinhulen.dk

rubinrød med violette indslag. 
Duften har primært mørke nuancer 
med blomme, store brune rosiner, 
rød frugt og lakrids. Let træ kommer 
til. Dejlig næse. Smagen er 
sødmefuld og blød med blomme, 
rød frugt, store brune rosiner og 
god frugtsyre suppleret med ganske 
let alkohol og bittertoner. Fyldig og 
energisk i munden med tanniner i 
spids. Intensiteten er medium. og 
helheden er dejlig mørk. 

4564

Smagsnoter:
Denne Primitivo kommer 
fra det solrige Salento 
område i Puglia, Italiens 
hæl.
Vinen har en rubinrød 
farve og en intens aroma 
af frugt og karakteristiske 
noter. Den har en 
harmonisk og fyldig smag 
samt en velafbalanceret 
smag.

Gastronomi:
Ledsager langt de fleste 
retter, specielt velegnet til 
rødt og grillet kød.

Custoza  Ca´Vegar - D.O.C. Veneto – Italien
Fremragende som aperitif, samt en god ledsager til 
fisk og lyst kød, eller bare et glas i utide
5 UD AF 5 STJERNER FRA VINAVISEN:
”En lækker og fint krydret hvidvin, der vil være for-
træffelig til mad, men som også vil gøre sig fint som 
terrassevin eller apéritif”

Primitivo di Salento MESSAPO Puglia – Italien
Ledsager langt de fleste retter, specielt velegnet til 
rødt og grillet kød.
5 UD AF 5 STJERNER FRA VINAVISEN:
”Flot rødvin med en fyldig, ren frugtsmag og noter af 
mørke bær og chokolade”

HER ER OLES ANBEFALINGER TIL SENSOMMERENS VINE:

LOKAL VINFORHANDLER

ERHVERV
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INPUT FOR OS BEGGE
Karen: Inge, du har været med fra besøgs-
tjenesten begyndte i 2012. Hvad fik dig til at 
ringe til præsten og melde dig til? 
Inge: Det var tanken om, at et ældre men-
neske bare sidder og ikke kan komme ud i 
den friske luft. Det vil jeg gerne gøre mit til 
at gøre noget ved. Jeg har tre døtre, der er 
ansat i social- og sundhedsvæsenet, så jeg 
ved, hvor lidt tid der er til at gøre lige det der 
ekstra, som at gå en tur på kirkegården eller 
tage i brugsen sammen med en ældre. Og 
oveni får jeg glæden ved at have gjort noget 
for en anden.

Karen: Du er meget aktiv, er det svært at få 
tid til at være besøgsven?
Inge: Nej, det kan sagtens passes ind.  Jeg 
er kommet i to hjem. Hos den ene besøgs-
vært kom jeg en fast ugedag hver 14. dag. 
Hos den anden aftalte vi næste besøg fra 
gang til gang. Så skrev besøgsværten i ka-
lenderen ”Inge, juhuuuu!” Jeg synes ikke, 
det er svært at gå fra besøgsværten efter et 
besøg på en-to timer, for vi har en aftale om, 
at jeg kommer igen. Det er ikke til at sige, 
hvor ofte besøgene skal være. Men den æl-
dre synes nok, det gerne skulle være tiere.

Karen: Som besøgsven kan man drikke en 
kop kaffe sammen, spille kort, gå tur, læse 
avis, give en hjælpende hånd med noget 
eller tage sammen på indkøb. Hvad har du 
gjort?
Inge: Næsten hver gang har vi været ude at 
få frisk luft. Enten en tur rundt i Jordrup, på 

kirkegården eller i brugsen. Det er også hyg-
geligt at lave noget sammen. Vi har været i 
Sportigan i Egtved og i Storcentret.

Karen: Giver det dig noget som person at 
være besøgsven? 
Inge: Værternes historier giver mig en for-
ståelse for de forskellige liv, vi lever. Det er 
godt at høre om deres erfaringer med livet. 
Og så får vi en snak om de nære ting, når vi 
går tur. Vi ser årstidernes skiften på mar-
kerne, taler om hvem, der bor hvor i Jordrup. 
Og så taler vi selvfølgelig om sport. Fodbold 
og håndbold, og hvis jeg spiller kamp.

Karen: Kan der være noget, der er svært 
f.eks. i forhold til besøgsværtens familie?
Inge: Det er en god idé at tænke på, hvor-
dan ville jeg selv gerne have det, hvis der 
kom en besøgsven hos mine forældre. Be-
søgsvennen er jo et fremmed menneske for 
familien. Så derfor skal man have en god 
kontakt til familien enten ved at ringe el-
ler ved at lægge besked, når der er planer 
om noget ud over det sædvanlige, eller hvis 
man er i tvivl om noget. Hellere ringe en 
gang for meget end en gang for lidt. Og så 
har familierne også været gode til at ringe 
til mig, også ved sygdom og indlæggelse på 
sygehuset.

Karen: Er der noget, du vil tilføje her til slut?
Inge: Jeg anbefaler det at være besøgsven. 
Man bliver i godt humør af at være sammen 
med de ældre. Vi får givet nye input begge 
veje.

LEJRSKOV-JORDRUP KIRKERS  
BESØGSTJENESTE ER MÅSKE NOGET FOR DIG

FAKTA
Lejrskov-Jordrup Kirker har siden 2012 
haft en besøgstjeneste, hvor enhver, der 
kan tænke sig at have en besøgsven eller 
blive en besøgsven, frit kan melde sig til.
Besøgstjenesten er oprettet for at for-
midle kontakt mellem mennesker, fordi vi 
alle har brug for hinanden til samvær, til 
hjælp og støtte og til gensidigt venskab.
Det er vigtigt, at besøgene sker til gensi-
dig glæde og med respekt for hinanden.

Der er for tiden seks besøgsvenner, som 
kommer hos en besøgsvært. Ofte er be-
søget hver 14. dag, og det varer en - to 
timer pr. gang. Men besøgene kan også 
lægges anderledes efter behov og tid. 
Lejrskov-Jordrup Besøgstjeneste sam-
arbejder med Dansk Røde Kors´ besøgs-
tjeneste, der også fungerer i Lejrskov-
Jordrup.

Besøgstjenesten er desuden yderst op-
mærksom på de meningsfulde og enga-
gerede aktiviteter andre frivillige grupper 
står for i Lejrskov-Jordrup.

For mere info eller tilmelding som 
besøgsvært eller besøgsven: 7555 9045, 
Margit Ejler Ernst, sognemedhjælper.

LæS HER, HVAD INGE NIELSEN BERETTER OM DET AT VæRE BESøGSVEN

BESøGSVEN
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Lars: +45 2525 7160 . Henry: +45 2525 7158
Bravida . Fabriksvej 7-9 . 6000 Kolding

Som en del af spejdernes 5 års plan skulle spejderne i Jordrup på en 
fælles tur med spejdere fra 0. klasse til 9. klasse. Denne gang gik turen 
til Skandinavisk Dyrepark med overnatning inde i parken. Der var sat 
en tipi op med plads til 30 personer, og et par ekstra telte med, som 
blev sat op efter parkens åbningstid. Spejderne ankom kl. 11 og kunne 
se dyrene og have tid til at se sig omkring.

Efter en god dag var det tid til at tænde grillen og have fællesspisning.
Om aften fik spejderne en ekstra oplevelse, idet der var en guidet tur, 
hvor nogen af dyrene fik aftenfodring og der blev lyttet godt efter gui-
dens røverhistorier. Ved mørkets frembrud blev bålet tændt og der blev 
sunget sange med guitar og tekst fra mobil tlf. Flere af dyrene omkring 

pladsen begyndte at larme og fortsatte hen over natten.

De morgen friske spejdere tog selv en morgentur før morgenmad for at  
se de aktive dyr og andre, der sov.

Til næste år skal de ældste spejder (Junior-trop-senior) til Norge, hvor 
der skal vandres i fjeldene samt opleve den barske natur uden filter. Vi 
har brugt et par møder på at forberede os og fortsætter henover efter-
året, hvor et par aktiviteter vil bære præg af vildmark mm.

Når spejderne det næste års tid prøver at tjene penge, vil det gå til at 
dække rejsen til Norge.

SPEJDERNE I SKANDINAVISK DYREPARK
I MAJ VAR CA. 50 SPEJDERE FRA JORDRUP AFSTED På EN ANDERLEDES SPEJDERTUR

SPEJDERI
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DEN NYE LEJELOV
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Den 1. juli 2015 træder den nye lejelov i kraft. Loven medfører en ræk-
ke væsentlige ændringer for lejekontrakter, der indgås og underskrives 
efter 1. juli 2015. Et par af ændringerne er beskrevet i artiklen. 

UDLEJER KAN IKKE LæNGERE KRæVE, AT LEJER NYISTANDSæT-
TER SIT LEJEMåL
Udlejer kan ifølge den nye lov, kun kræve, at lejer normalistandsætter 
sit lejemål. Det betyder, at lejer ikke længere er forpligtet til at aflevere 
sit lejemål nymalet og med ny afhøvlede gulve. Lejer kan først blive 
forpligtet til at male og afhøvle gulve i lejemålet, når der er gået fem 
år siden, at lejemålet sidst blev istandsat. Hvis lejer har lejet et lejemål 
i to år, er lejer derfor ikke forpligtet til andet end at rengøre lejemålet 
ved sin fraflytning. Lejer skal naturligvis stadig betale, såfremt han har 
misligholdt lejemålet. 

UDLEJER SKAL UDFæRDIGE IND- OG FRAFLYTNINGSRAPPORT
Udlejere, der har mere end én beboelseslejlighed, er nu forpligtet til at 
indkalde lejer til ind- og fraflytningssyn. Indkaldelsen skal være skrift-
lig og ske med minimums en uges varsel. Hvis udlejer ikke overholder 

fristerne eller afholder syn, mister udlejer retten til at gøre krav om 
normal istandsættelse gældende. Udlejer mister dog ikke retten til at 
gøre krav gældende, hvis lejer har misligholdt lejemålet. 

TRAPPELEJE AFSKAFFES
Udlejer kan ikke længere kræve, at lejen stiger med et bestemt beløb 
på bestemte tidspunkter i lejeperioden. Udlejer kan i stedet regulere 
lejen efter udviklingen i Danmarks Statistiks nettoprisindeks. 

UDLEJER KAN OPSIGE LEJER MED 1 åRS VARSEL
Udlejere, der kun har ét udlejningslejemål, kan nu opsige lejer med 1 
års varsel, når udlejer selv ønsker at benytte lejemålet. Det kræver 
dog, at udlejer har forbeholdt sig retten hertil i lejekontrakten.

EN RæKKE YDERLIGERE æNDRINGER
Den nye lejelov medfører yderligere en række ændringer, og det kan 
derfor være en god idé at søge professionel rådgivning, hvis du skal 
udleje et lejemål. 
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• Kørsel med 20 ton/m kran, trægrab og jordskovl
• Tilbud gives, rabat ved større leverancer
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JENS H. PEDERSEN & SØN
Vognmandsforretning ApS

Baskærvej 31, 6040 Egtved
+45 75555 1944
+45 2068 1944
post@jenshpedersen.dk
www.jenshpedersen.dk

FORKÆL DINE FØDDER

Alle Fødders ven 
Følg os på Facebook 
og gå ikke glip af de 

gode tilbud!

   A
LLE FØDDERS VEN

Fine fødder er glade fødder

KontAKt:
Eva Andersen: 
tlf.: 42 44 20 40  

Chr. Jensensvej 1, Jordrup
www.alleføddersven.dk 

Med en behandling af en lægeeksamineret fodplejer

KOM IND Og Få DINE FØDDER KLaR tIL DEt 
LuNE FORåR MED EN LÆKKER FODbEhaNDLINg

EN FODbEhaNDLINg bEståR aF:
- Lunt og blødgørende fodbad 

- Neglene klippes, renses, og slibes
- hård hud og ligtorn, beskæres og slibes

- Fodmassage med en god fodcreme

PRIs 298,-

Husk jeg også laver fine lakker for kun 125,- 
i forbindelse med en fodbehandling.
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INDHOLD OG INPUT: 

Hvis du har input/ forslag til det næste ma-
gasin, der udkommer 1. november, så skal vi 
have  dem senest 15. september 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 FYNS-
LUND MAGASINET ENDNU BEDRE?

Så SKRIV TIL OS ; )

Tina Stavnager Damgaard,
fotograf

Anne Thorogood,
4F

Mette Speedsberg Pedersen,
fotograf AUGUST 2015  //  FYNSLUND MAGASINET //  35 



KALENDERFYNSLUNDEFTERÅR’15
AUGUST
Søndag 2. kl. 9 Gudstjeneste (Lone Vesterdal), 
 Lejrskov Kirke
Søndag 9. kl. 9 Gudstjeneste (Elon Jepsen), Jordrup Kirke
Mandag 10. kl. 7.50 Første skoledag efter sommerferie, 
 Fynslundskolen
Tirsdag 11. kl. 19 Menighedsrådsmøde, Lejrskov Præstegård
Søndag 16. kl. 10.30 Afskedsgudstjeneste, Lejrskov Kirke
Søndag 16. kl. 13-16 Bilvask ved 5. klasse, Lokal Brugsen
Uge 34 Opstart spejderne, Granly, Ferup Nyvang
Torsdag 20. kl. 14.30-16    Opstart konfirmandforberedelse, 
 Lejrskov Præstegård
Torsdag 20. kl.19-21 Bestyrelsesmøde, Fynslundhallen
Fredag 21. kl. 17.30 Hyggeaften med bevægelse, grill og musik
 for Fynslund Boldklubs frivillige, 
 Fynslundhallen
Søndag 23. Gudstjeneste, se tid og kirke på 
 lejrskov-jordrupkirker.dk
Tirsdag 25. kl. 14.30 Gudstjeneste, Toftegården
Tirsdag 25. kl. 19-21 Bestyrelsesmøde bh/sfo/skole, 
 Fynslundskolens lærerværelse
Onsdag 26. kl. 19-21 Bestyrelsesmøde Fynslund Boldklub, 
 Fynslundhallen
Onsdag 26. kl. 19 Banesalg til motionsbadminton, 
 Fynslundhallens cafeteria
Torsdag 27. kl. 7.50 Fordybelsesdag, Fynslundskolen
Torsdag 27. kl. 18.30-22     Skolefest, Fynslundhallen
Lørdag 29. kl. 10-15 Køb, salg, bytte og trailermarked, 
 Jordrup Forsamlingshus
Søndag 30. kl. 14 Gudstjeneste (Klavs Bo Sørensen), 
 Jordrup Kirke

SEPTEMBER
Tirsdag 1. kl. 19 Møde 4F (Fælles Forenings Forum for 
 Fynslund), Fynslundhallen
Onsdag 2. kl. 19 Opstart motionsbadminton, Fynslundhallen
Torsdag 3. kl. 15-16 Opstart ældrebadminton, Fynslundhallen
Torsdag 3. Opstart badmintontræning, Fynslundhallen
Fredag 4. kl. 18 Opstart motionsbadminton og lej en 
 badmintonbane 50 kr./time, Fynslundhallen
Lørdag 5.  Fynslund Golf 2015, Vejen Golfklubs bane
Søndag 6.  Gudstjeneste, se tid og kirke på 
 lejrskov-jordrupkirker.dk
Torsdag 10. kl. 18 Spis-med-aften med underholdning ved 
 2BE1, Jordrup Forsamlingshus
Torsdag 10. kl. 19.30     Oldkirken, hvad skal vi med den i dag?
 foredrag v. Anders-Christian Jacobsen, 
 Bramdrup Kirkecenter, Kirkely 15
Søndag 13. kl. 10.30 Høstgudstjeneste (Klavs Bo Sørensen) 
 (våbenhuskaffe), Jordrup Kirke
Onsdag 16. kl. 7.50 Fordybelsesdag, Fynslundskolen
Fredag 18. kl. 18 JOS Band, livemusik og pølsebord, 
 Fynslundhallen
Søndag 20. åbent Landbrug, spejderne deltager i 
 Knudsbøl

Søndag 20. Høstgudstjeneste (Klavs Bo Sørensen) 
 (våbenhuskaffe), Lejrskov Kirke
Tirsdag 22. kl. 19-21 Bestyrelsesmøde bh/sfo/skole, 
 Fynslundskolens lærerværelse
Torsdag 24. kl. 19 Reklamebanko, Jordrup Forsamlingshus
Søndag 27. Gudstjeneste, se tid og kirke på 
 lejrskov-jordrupkirker.dk
Tirsdag 29. kl. 14.30 Gudstjeneste, Toftegården
Onsdag 30. kl. 19.30 Menighedsrådsmøde, Lejrskov Præstegård

OKTOBER
Torsdag 1. kl. 19 Bestyrelsesmøde Fynslund Boldklub, 
  Fynslundhallen
Søndag 4. Forældre-barn badmintonstævne, 
  Fynslundhallen
Søndag 4. kl. 10.30 Gudstjeneste, (Klavs Bo Sørensen),
  Jordrup Kirke
Mandag 5. kl. 7.50 Timeløse fagsuge begynder, Fynslundskolen
Onsdag 7. kl. 19.30 At være fortalt, foredrag v. Ole Juul, 
  Lejrskov Præstegård
Fredag 9. kl. 7.50 Motionsdag, Fynslundskolen
Søndag 11. kl. 9 Gudstjeneste (Elon Jepsen), Lejrskov Kirke
Uge 42  Efterårsferie, Fynslundskolen
Søndag 18. kl. 9 Gudstjeneste (Birgitte Molin), Jordrup Kirke
Søndag 18. kl. 10-17    FB Volley – FB Cup 2015, Fynslundhallen
Torsdag 22. kl. 19 Møde 4F (Fælles Forenings Forum for 
  Fynslund), Fynslundhallen
Fredag 23. kl. 20 Opstart indendørsfodbold senior m/k, 
  Fynslundhallen
Lørdag 24. formiddag   Opstart indendørsfodbold børn årg. 00-11, 
       Fynslundhallen
Søndag 25. kl. 10.30    Gudstjeneste (Klavs Bo Sørensen), 
       Lejrskov Kirke
Tirsdag 27. kl. 14.30    Gudstjeneste, Toftegården
Tirsdag 27. kl. 19-21    Bestyrelsesmøde bh/sfo/skole, 
      Fynslundskolens lærerværelse
Onsdag 28. kl. 19.30   Den tvivlende muslim, foredrag v. 
      Naser Khader, Lejrskov Præstegård
Fredag 30. kl. 18-01   Jubilæumsfest med Bjørn og Okay, 
      Jordrup Forsamlingshus

NOVEMBER (FORELØBIG)
Søndag 1. kl. 10.30 Allehelgens gudstjeneste (Klavs Bo Sørensen), 
  Jordrup Kirke
Tirsdag 3. kl. 19 Menighedsrådsmøde, Lejrskov Præstegård
Mandag 9. kl. 7.50 Fordybelsesdag, Fynslundskolen
Torsdag 12. kl. 19.30     Fællessang fra Højskolesangbogen v. Erik 
  Sommer, Lejrskov Præstegård
Mandag 16. kl. 17-20    SPIL OP OG SPIS MED, Fynslundhallen

FASTE AKTIVITETER PÅ TOFTEGÅRDEN FOR ALLE æLDRE:
Tirsdage kl. 8.30 Gymnastik. Derefter kl. 9.30: Kaffe og 
  fællessang
Onsdage kl. 13.30 Med bil ud på gåture (medbring selv kaffe/
  kage og 20kr.  til fælleskørsel)
Onsdage kl. 13.30 Kortspil (kaffe 5 kr., medbring selv kage)


