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AKTUELTKLUMMEN

”Velkommen til første udgave af Fynslundmaga-
sinet. Et magasin som fremover vil fortælle om 
alt det der sker her i vores lokalområde. Stort, 
småt, sjovt, seriøst, sejt og spændende”.

Sådan lød velkomsthilsen i første udgave af 
Fynslundmagasinet, der udkom 1. november for 
to år siden. Du sidder nu med 9. udgave, to år 
er gået, to år som har været forrygende. Somme 
tider må vi knibe os i armen. Hvad sker der i 
vores dejlige område. Er det en drøm. Det hele 
går så stærkt……

Men nej…det er så sandelig ikke en drøm. Det 
er tre år siden, vi mødtes i Fynslundhallen til et 
stort anlagt innovationsmøde fremtidsshoppen. 
Ca. 100 fantasifulde mennesker mødte op, og 
klaskede hundredevis af sedler med ideer op på 
væggen. Masse af ideer til vores område kom 
frem. Det blev ikke kun ved drømmene, det ser vi 
i dag.  4 F opstår og samler alle foreninger m.fl. 
- Troldhedeprojektet fødes - Fynslundmagasinet 
startes. 

Yderligere har vi glædet os over, Amfiteatret 
renoveret, FB får et musikudvalg ind i folden, 
Mar`k`ant, Festival for første gang på Amfitsce-
nen den 4. juli, børnemusical samme sted. Åben 
Landsby, der skal sælges grunde, Fynslund the 
Muuuhvie med Fynslundsangen - fantastisk. Et 
par nye firmaer er startet, Jos Band opstår, og 
ikke mindst Byparken. Og vi fortsætter – skal vi 
være Årets Landsby igen? Ja hvorfor ikke.

Tak for den store opbakning til Fynslundmaga-
sinet. Tak til vores trofaste annoncører. Tak til 
Imageconsult som sponsorer arbejdet med Fyns-
lundmagasinet, og tak til kirkerne der betaler 
for omdelingen - med bravuor klaret af 5. og 6. 
klasse på Fynslundskolen.

Hans E. Sørensen
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Kloakarbejdet i Fynslund og Jordrup 
har det seneste år foregået i etaper 
og har været til gene på forskellige 
måder. Der har været uventede strøm- 
og vandafbrydelser, omkørsler, meget 
mudrede stier omkring skolen, svære 
tilkørselsforhold til flere ejendomme og 
skolen for blot at nævne nogle.

I skrivende stund er det især lukningen 
af Hovedgaden, der skaber problemer 
for borgere, foreninger og forretnings-
drivende. Tålmodigheden med projek-
tet kan efterhånden ligge et meget lille 
sted, hvilket er forståeligt, men her på 
redaktionen har vi fundet de positive 
briller frem, for at glæde os over det 
kæmpestore projekt, der er i gang.  

Medarbejderne på kloakprojektet har 
udført et stort stykke arbejde under 
forhold, der har været både udfordren-
de og fuld af ukendte faktorer. Her kan 

bl.a. nævnes manglende optegnelser 
over vandrør, internet- og strømled-
ninger, hvilket uundgåeligt har ført til, 
at flere af dem er blevet gravet over 
undervejs. Desuden var nogle af byens 
vandrør så gamle, at de kollapsede, når 
jorden omkring dem blev fjernet. Disse 
er nu blevet udskiftet. Det har også 
vist sig, at små pumpestationer instal-
leret ved nogle huse var overflødige og 
måtte graves op igen, hvilket har skabt 
et ekstra pres på tidsplanen.
 
Allerede nu kan vi dog alle glæde os 
over de første gode resultater af kloak-
arbejdet. Bl.a. den ny-asfalterede vej 
ved skolen inklusiv trafikbumps, der har 
fået hastigheden ned, de nye og fine 
fortove ved Bøllingvej og selvfølgelig 
skal også nævnes kloakarbejdet under 
jorden – et arbejde som ikke er synligt, 
men som er med til at sikre vores huse 
og omgivelser i fremtidens klima. 

KLOaKaRBEJDE
MAN SKAL SÅ grUELIgT MEgET IgENNEM
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AKTUELT

16. NOvEMBER
Spil op og spis med i Fynslundhallen. Jule-
menu, flæskesteg med brune kartofler og 
rødkål, og ris alamande.

21. NOvEMBER
Julestævne i Jordrup & Omegns rideklub.

27. NOvEMBER
Juleklippedag på Fynslundskolen.

28. NOvEMBER 
Kl. 14-16  på Toftegårdens aktivitetscenter, 
der vil være tombola, salg af advents de-
korationer, julemarked,  og julehygge med 
gløgg og æbleskiver. 

29. NOvEMBER 
Juletræstænding, julemanden findes ved 
Lokal Brugsen kl. 13.30. Derpå Toftegården, 
så torvet hvor juletræet tændes. Derefter 
går turen til Jordrup forsamlingshus, hvor der 
hygges med sanglege, slikposer, kaffe, æble-
skiver mm. Tilmelding Lokal Brugsen og Karen 
M. Christensen tlf. 51240888. 50 kr. pr. barn.

3. DEcEMBER 
Kl. 19, julebanko i Jordrup Forsamlingshus.

5. DEcEMBER 
Kl. 18.30-02,  FB`s julefrokost i Fynslund Hallen.

8. DEcEMBER 
Kl. 12, Aktivitetscentret Toftegårdens ju-
lefrokost. Kom og vær med til nogle hyg-
gelige timer. 75 kr. pr. pers.

6 DEcEMBER 
Julekoncert med Jordrup sangkor, ved 
Koldinghus` julemarked. 

13. DEcEMBER 
Julemarked på Brødsgård. Fæld selv jule-
træ og masservis af juleboder.

27. DEcEMBER 
Jule-familiefodbold i Fynslundhallen.

Julen var oprindelig en midvinterfest, 
som den kristne kirke overtog og ændre-
de til en fest for Jesu fødsel. Efter tysk og 
nordisk skik begyndte festen aftenen før 
og det er også der, vi i dag fejrer jul i Dan-
mark. I virkeligheden var der tale om en 
vågenat (vigilie) fra katolicismens dage, 
hvor man sammen ventede på, at det 
skulle blive midnat, hvorefter man havde 
messe på tidspunktet for Jesu fødsel. 

Lige siden kristendommen blev indført 
i Danmark for over 1000 år siden af Ha-
rald Blåtand, har kirkens mænd prøvet 
at få danskerne til at kalde den kristne 
jul for kristmesse, men uden held. Vi 
nordboere holdt fast ved den hedenske 
Jul, Yule eller géol. Men angel-sakserne 
på de britiske øer var mere føjelige. De 
adopterede ordet Kristmesse, og det har 
holdt sig siden i ordet Christmas. 

Klejnen er en af vores allerældste jule-
småkager. Allerede i middelalderen 
bagte de den. Eller rettere sagt: De kogte 
den. For klejnen skal jo koges i fedt. Det 
er også grunden til, at det var muligt at 
lave denne småkage allerede i middelal-
deren - før komfuret.

DET SKER I JULEN
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HELE DECEMBEr MÅNED, BørNENE HæNgEr JULESOKKEr Op I BrUgSEN vIDSTE DU aT

Køb søde glasnisser i Ingelise Ernsts glasværksted Barnestreger, hele julemåneden. 

DEN DANSKE JUL

jul jul  
  juuuul
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aLT I RØGERI

ErVErV   I   FOKUS

DEt ka’ allE li’! FO
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           uuum... det 
smager bare så godt
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på Herredsvejen i Lejrskov møder jeg 
Knud Vejen-Jensen i sit røgeri. Travlhed 
med røgede laks ligger lige ved hånden. 
Uhm – lige til at gå til. Ved besøget skal 
jeg yderligere have indblik i Knuds travle 
røgeri. Hvad er det egentlig han laver? Er 
det alverdens dyr der røges her i røgeriet 
Bakkebo? Det må vi se på.

Det første indtryk jeg får, da jeg drejer ind 
i gården er de velordnede forhold, gårds-
plads, ejendom og ikke mindst røgeriet. 
Skal vi ikke lige først se hvad Knud egent-
lig har lavet.

Knud kom i lære i 1964 hos den legenda-
riske slagter N J Kloster og søn i Kolding. 
Herfra er det gået slag i slag - 13 år hos 
Super Brugsen i Lunderskov - starter sam-
tidig minkfarm i 1978 samt røgeriet Bak-
kebo i 1983, men beslutter så at stoppe i 
Super Brugsen. I en periode herefter køres 
der også ud som hjemmeslagter, det var 
fortrinsvis lam og kreaturer.

I 1993 bliver han halbestyrer i Fynslunds-
hallen, samtidig med at han fortsætter 
med minkfarm og røgeri. Det bliver til et 
par år. Senere blev Knuds kone Karen hal-
bestyrer. Beslutter at stoppe med minkavl 
i 1998, og er herefter ansat på Brørup 
Slagteri frem til 2008. 

At være i naturen i ens arbejde er lige 
Knud, derfor sagde han ja til at blive 
greenkeeper i Vejen golfklub, samtidig 
med at røgeriet kørte og stadig kører i hø-
jeste gear.

SpECIALE – røgET DYrEKøLLE
Men jeg er jo nysgerrig efter at se og 
høre om selve røgeriet og dets speciali-
teter. Jeg har erfaret, at røget dyrekølle 
er Knuds absolutte speciale. Og her må 
jeg tilstå, at min uvidenhed bliver kraftigt 
udstillet.

røget dyrekølle der er ”sliced”…. øh.. 
hvad betyder sliced Knud? -”Jamen ved du 
da ikke det” spørger han, med en tone der 
fortæller, at jeg må være dyb åndsvag, når 
jeg ikke ved det.

Sliced er skiveskåren dyrekølle og vacuum 
pakket og er en af Knuds helt store specia-
ler. De kommer langvejs fra –Fanø, Oden-
se, Silkeborg, gråsten og mange andre 
steder. En dag med 35 kunder der kommer 
med dyrekøller er ikke usædvanlig.

Der røges alt, men det meste der går gen-
nem ovnen er fisk og vildt. Men også no-
get helt specielt.

på en jagt i Vestjylland havde Knud noget 
helt bestemt med til de 35 deltagere. Ved 
frokosten viser han en bakke frem med 
røget og sliced….. ja hvad var det? Ingen 
kunne gætte det. Det var såmænd fra en 
Isbjørn. En kunde havde familie i grønland, 
og havde taget det med hjem til røgning 
hos røgeriet Bakkebo.

Det har været spændende at få et indblik 
i røgeriet Bakkebo. Kvaliteten springer 
frem når du står i røgeriet og de flotte om-
givelser. Er der ingen fritid? Den taler vi 
om i den utrolig smukke have.

RØGERIET BaKKEBO
RØGER aLT HvaD RØGES KaN

Karen og Knud har i alle årene - næ-
sten - været en fast bestanddel til 
alle arrangementer i Jordrup. Og 
når man nævner deres navne i for-
bindelse med det frivillige arbejde, 
er ordene – mad i høj kvalitet. Det 
er deres hjertes barn, og det har vi 
alle nydt godt af.

Da friluftsspillene og byfesterne i 
firserne og halvfemserne kørte i hø-
jeste gear, var det hver gang Karen 
og Knud, der stod for det kulinariske 
i spiseteltene.

Med deres arbejde over to omgange 
i Fynslundhallen, har de leveret den 
ene gode ret efter den anden over 
disken og ikke at glemme – grill-
stegt pattegris - ved Fynslund Bold-
klubs sporstfest gennem to årtider 
– og den smager, det kan 4-500 
mennesker skrive under på hver år
på det sidste var der gang i de-
res boder ved Åben Landsby og 
Mar`k´ant festivallen på Amfisce-
nen og jeg er sikker på de er klar 
ved det næste arrangement, vi skal 
have her i Jordrup. 

Med humor og højt humør møder vi 
helt sikkert Karen og Knud til mange 
arrangementer i fremtiden. 
Tak for det….Af
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ILDSJæLE MED MAD 
I HøJ KVALITET
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Fynslund Hallen og Fynslund Boldklub har 
igangsat arbejdet med en udviklingsplan 
for Fynslund Hallen. En proces der star-
ter med en kvantitativ ungeundersøgelse 
med skolens 4-6 årgang som respon-
denter. Det forsøges endvidere at få fat 
i de elever der, p.g.a. udflytning efter 6. 
klasse, nu går på andre skoler. Denne un-
geundersøgelse eftefølges af et visions-
seminar, hvor repræsentanter fra hallens 
nuværende og potentielle interessenter 
inviteres med i arbejdet og får mulighed 
for at sætte deres præg på den fremtidige 
udvikling. 

Der er nedsat en styregruppe bestående 
af repræsentanter fra boldklubben, hal-
lens bestyrelse, skolen og børnehaven, 
menighedsrådet, borger- og forsamlings-
huset samt erhvervslivet. 

Ved visionsseminaret formuleres den vi-
sionsplan, herunder mission, vision, vær-
dier, målsætninger og de konkrete hand-
lingsplaner der skal til for at nå i mål med 
visionen. 

Missionen herunder: 
•	Hvad er vi til for?
•	Hvad er vores eksistensberettigelse? 
•	Hvem er vores centrale målgrupper? 

Visionen, herunder: Vores fremtidige ide-
altilstand i sammenhæng med missionen. 
Hvordan skal Fynslund Hallen tage sig ud 
i fremtiden? Hvor skal vi befinde os i rela-

tion til omgivelserniserede idrætsudføver, 
kulturlivet og samarbejdspartnere i særde-
leshed? Vores ønsketilstand og ledetråd?

Værdier, herunder: Hvilke principper og 
normer skal være de bærende for Fyns-
lund Hallen i forhold til at arbejde bevidst 
for at udvikle – og i vores mission hen 
imod visionen?

Med baggrund i den formulerede mission, 
vision og værdigrundlaget formuleres de 
overordnede målsætninger og konkrete 
handlingsplaner i forhold til at nå den øn-
skede udvikling. 

Når dette vigtige strategiske fundament 
er på plads illustreres hele den ønskede 
udvikling i et tegningsmateriale, der kan 
danne baggrund for dialog med kommu-
nen, samarbejdspartnere, fonde o.s.v. 
videre i forhold til den fremtidige drift og 
organisering af Fynslund Hallen? Fynslund 
Multihus? Fynslund Fritids- og Kulturhus? 
Fynslund Fritidscenter? Ja, hvad nu visi-
onsseminarets deltagere afgør i forhold til 
udviklingsplanens mission og vision. 

DgI Faciliteter & Lokaludvikling under-
støtter hallen og klubben i arbejdet med 
udviklingsplanen.
 
Ultimo januar 2016 vil styregruppen præ-
sentere den samlede udviklingsplan for 
alle interesserede borgere i Fynglund og 
omegn.Af
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UDvIKLINGSPLaN
FYNSLUND HaLLEN

FYNDLUND        HALLEN

Byparken

LOKAL pErLE

Byparken havde den 6. oktober besøg 
af de 20 landsbyer, der tilsammen udgør 
Landsbyforum i Kolding Kommune. Her-
udover kommunalbestyrelsesmedlemmer 
og forvaltningsansatte.

Det var den årlige besigtigelsestur, som 
altså Jordrup blev beæret med.

I alt 36 perlevenner havde kun rosende 
ord til Byparken.
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KIrKEN

KONTaKT
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

på en dejlig solskins søndag den 16. 
august blev der sagt farvel til vores sog-
nepræst Karen Søe pedersen, med en 
afskeds gudstjeneste i en fyldt Lejrskov 
Kirke 

Karen valgte efter 17 år i Lejrskov og 
Jordrup sogne at søge nye udfordrin-
ger. Karen har været præst for os alle 
i sognene, og hun var tilstede, når der 
var behov. Karen var god til at komme 
på besøg hos alle, og det uanset om det 
var sorg eller glæde.  Karen var med alle 
de steder hvor sognet mødtes, og Karen 
fik sat mange nye skibe  i søen. 

Tusind tak for indsatsen, og held og lykke 
med de nye udfordringer.

Der var ansøgningsfrist til præstestillin-
gen den 5. oktober. Vi håber at alt flasker 
sig, således at vi kan offentliggøre en ny 
præst omkring den 1. december,  og at 
den nye præst kan indsættes inden jul.

Vi har planlagt gudstjenester til den 20. 
dec. Der vil kunne forekomme ændrin-
ger til det planlagte. Man bedes holde 
sig orienteret i Lunderskov bladet og på 
hjemmesiden. 

Vi er også ved at søge en ny organist. 
Karen Hansen stopper som organist den 
1. jan, hvor vi håber at have en ny orga-
nist på plads.

aFSKED MED KaREN
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SANgAFTEN I LEJrSKOV præSTEgÅrD VED 
ErIK SOMMEr, KOMpONIST Og TIDL. HøJSKO-
LEFOrSTANDEr TOrSDAg D. 12/11 KL. 19.30. 

Hør om sange, anekdoter og fortællinger, om 
poesi, begivenheder og mennesker. 

Erik Sommer mener, at højskolesangbogen er 
en samling værdifulde beskrivelser af, hvad der 
har værdi for os som mennesker og folk. Da E. 
S. var her sidste efterår, fik vi en virkelig god op-
levelse af aktiv fællessang og levende fortæl-
ling  - så kom, få bogen i hånden og syng!

Let traktement undervejs til 50 kr.

Arr. Lejrskov - Jordrup menighedsråd

DEN DER SYNGER 
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FYNSLUND        SKOLEN

Vi startede turen til Kolding tidligt tirsdag 
d. 25. august. Vi skulle liste ud af døren, 
mens de andre var til morgensang. Nogle 
forældre ville køre os ind til kolonihave-
foreningen Svanemosen i Kolding. Christina 
havde aftalt med Anders og Åse, at vi måt-
te se deres kolonihavehuse.

Vi blev delt i 2 hold og det ene hold gik med 
Christina og det andet gik med Helle. Åse 
havde sat flag i hækken, så vi kunne se hvor 
hun boede. Hendes hus var lyseblåt. Hun 
havde ingen vandhane i huset. Hun havde 
dog et toilet og under det var der en kasse, 
som hun brugte og tømte. Hun havde heller 
ingen strøm i huset. I haven havde hun lam-
meører, de var dejlig bløde. Vi så også en 
frø i hendes have, Den var lille, så vi lod den 
hoppe videre. Så sagde Åse: «Kan I komme 
op på terrassen» og så havde hun en stor 
tallerken med friske vandmeloner. Mums 
det var dejligt. 

Så gik mit hold over til Anders for at se hans 
hus. Han havde en baby-kaktus i haven og 
min ven Frederik rørte ved den og han sag-
de at det ikke gjorde ondt. Han havde et fint 
æbletræ og nogle meget fine blomster, som 
duftede super dejligt

Vi var i kolonihaveforeningen i ca. en time 
og så blev vi kørt hjem igen af nogle for-
ældre. Ugen efter skulle vi lave vores egen 
kolonihave i skolen og det var mega sjovt.
 
pS: Lammeøre er en lav krybende staude 
med tætte bladrosetter. Den findes vildt-
voksende i bl.a. Kaukasus. Når man ser en 
lammeøre og rører ved den, så er man ikke 
i tvivl om hvorfor den har fået sit danske 
navn: Bladene er tykke, lådne og blød e at 
røre ved. De minder simpelthen om ørerne 
på et lam.
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KOLONIHavETUR

FILOSOFIEN Er AT ”FOr ME-
gET Er FOr MEgET Og FOr 
LIDT Er FOr LIDT”. DET HAND-
LEr OM AT FINDE DEN rETTE 
BALANCE - NÅr DET SKAL 
VærE SJOVT AT VærE SUND. 
MÅLET FOr UgErNE Er, AT 
ELEVEr pÅ ALLE NIVEAUEr 
FÅr SUNDErE VANEr pÅ EN 
SJOV Og SKør MÅDE. 
I ugerne 39 – 41 løber sundhedskam-
pagnen ”Aktiv rundt i Danmark” af 
stablen. I år er der særligt fokus på 
sjipning, og alle tilmeldte har fået 
udleveret et sjippetov. Hver dag ud-
fylder eleverne et skema, hvor man 
får pluspoints for at have sovet nok, 
spist rigtigt, været aktiv i og uden for 
skolen m.m. Der lægges naturligvis 
også op til, at man får passet sin dag-
lige sjipning.

Til forløbet er der lavet en video med 
sang og dans, den hedder ”Kom i 
selvsving” og er ligeledes beregnet 
til at få pulsen i vejret. I 4. klasse har 
vi været så heldige at få danselærer 
Lone pedersen til at hjælpe os med at 
lære trinene. Der blev danset og hop-
pet og svedt en del, men nu kører det, 
og vi kan selv gå i selvsving
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DET SKaL væRE SJOvT 
aT væRE SUND
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FYNSLUND        SKOLEN

Med efterårets komme skifter naturen far-
ve, og netop nu er også skolens farve skif-
tet. Fra at være meget markant lyserød har 
facaden skiftet ham til et mere tilbagetruk-
ket og knap så markant sandlignende farvet 
look. Nuancen er tilstræbt ikke at være så-
dan 2015-agtig, - men en farve, der forhå-
bentlig også vil være god at se på om nogle 
år. Måske husker nogle det nougatbrune fra 
70´erne, det mintgrønne fra 80´erne eller 
det koboltblå eller solgule fra 90´erne. Så-
dan skulle den nye kulør helst ikke signalere 
årstal om 10–15 år. Jeg håber, at farven 
falder i manges smag. Men netop smag og 
behag er ofte højst forskellig; sådan er det 
da heldigvis.

Fynslundskolen er fra det nye skoleårs be-
gyndelse som nok bekendt blevet en af seks 
idrætsskoler i Kolding Kommune. I de sidste 
par måneder har en del klasser således ar-
bejdet grundigt med tennissporten i ca. fem 
dobbeltlektioner. Eleverne har været under 

kyndig instruktion og vejledning af to dyg-
tige instruktører fra Kolding Tennisklub. 

De allerfleste af eleverne har ikke stiftet be-
kendtskab med tennissporten tidligere, og et 
af de gode formål med idrætsskoleprojek-
terne er bl.a. at åbne elevernes øjne for for-
skellige sportsgrene, som man så måske vil 
dyrke og have fornøjelse af i fritiden. Hvem 
ved, måske findes der en ny tennis-Caroline 
i Fynslundområdet. Og mindre kan også gøre 
det. Det vigtigste er jo først og fremmest 
bare at have det sjovt med sig selv og sine 
venner. Tennisaktiviteterne fortsætter for 
andre klasser mellem efterårsferien og jul, 
og i det nye år vil eleverne stifte bekendtskab 
med en anden spændende idrætsaktivitet.

Lige en gammel ”sang”: Husk at tjekke bør-
nenes cykler med hensyn til bl.a. lys og re-
flekser, så sikkerheden er i top her i den mør-
ke tid. Og husk også cykel- og gå-vesten. 
Det er godt givet ud.Af
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EFTERÅRETS
FaRvER

3. klasserne på Fynslundskolen samler 
ind, så fattige børn i guatemala kan 
komme væk fra det barske slid og gå i en 
tryg og god skole. Indsamlingen går til 
IBIS’ arbejde for uddannelse i guatema-
la. Uddannelse er vejen ud af fattigdom. 

De to 3. klasser har arbejdet med pro-
jektet ”Hele verden i skole” i august 
måned. De har samlet penge ind ved at 
cykle, de har båret vand og de har lært 
en masse om guatemala og guatema-
las børn.De har desuden haft besøg af 
to studerende fra Århus, som har været 
udsendte til guatemala gennem IBIS. 
De fortalte om nogle af de børn, de 
har mødt i guatemala og som 3. klasse 
samler ind til, så det hele blev meget 
nærværende.
 
Elever over hele Danmark samler ind 
ved at bede forældre, bedsteforældre, 
den lokale købmand eller andre om at 
støtte med et beløb for hver km. eleven 
cykler eller løber. 

STOp BørNEArBEJDE 
STArT SKOLEN
Der er omkring 750.000 børnearbejdere 
i guatemala. Det er ikke bare en avis-
rute eller at støvsuge stuen. Børn ned 
til syv år knokler med farligt og opsli-
dende arbejde, dag ud og dag ind, syv 
dage om ugen. 

Man kan stadig være med til at gøre 
hverdagen bedre for børn i Guatemala. 

Følg linket: https://www.betternow.org/
dk/fynslundskolen-lober-for-uddannelse-i-
guatemala og se hvor meget Fynslundsko-
lens 3. klasser har samlet ind. 

HELE vERDEN I SKOLE
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FYNSLUND        SKOLEN

3. kl. har været på besøg i Jerusalem, hvor 
de mødte Jesus og nogle af de mennesker 
som kendte ham godt.

Vi mødte Johannes Døberen i fangekæl-
deren, Maria Magdalene, Jomfru Maria, 
Den blinde tigger Bartimæus, ypperste-
præsten Kaifas og fiskeren Simon peter 
og selvfølgelig Jesus. Koldinghus var den 
flotte ramme og skulle selvfølgelig fore-
stille at være Jerusalem.

”Jesus på slottet” foregår på Koldinghus 
og er et skole-kirke projekt for 3. klasser-
ne. Jesus på slottet er et supplement til 
kristendomsundervisningens formål efter 
3. klassetrin. I ”Fælles mål” for kristen-
dom hedder det, at ”undervisningen skal 
lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig 
kundskaber og færdigheder, der sætter 

dem i stand til at kende til centrale fortæl-
linger fra Det gamle og Nye Testamente”. 

Jesus på slottet giver børnene en oplevel-
se og en baggrund for, at de kan ”samtale 
om hvad kirke og kristendom er”. Derud-
over indgår salmesang i projektet.

Idéen med projektet er, at eleverne får en 
oplevelse af de mennesker, der kendte 
Jesus på tæt hold – hvad enten de kendte 
ham for noget godt eller skidt. Under rol-
lespillet er ”tiden” sat ud af spil. Oplevel-
sen på slottet skal ikke gengive en krono-
logisk fortælling om Jesus, men i løbet af 
formiddagen møder eleverne forskellige 
personer, som alle har en relation til Jesus 
og en fortælling, der skal gives videre.

Af
 r

eb
ek

ka
 K

ra
g 

og
 H

an
ne

 J
oh

an
se

n 
3.

 k
la

ss
e

TUREN GÅR TIL JERUSaLEM

3. KLASSErNE gør SIg UMAgE 
MED AT LAVE FLYVENDE TæppEr 
Og gULDLAMpEr TIL SKOLEKOME-
DIEN HODJA FrA pJOrT.

3. KLaSSERNE
LavER BORDPYNT
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Nogle måneder før sommerferien fik vi vo-
res rollehæfter og roller til Hodja fra pjort. 
Så lidt før sommerferien begyndte vi på 
kostymer og kulisser, vi lavede kulisserne 
og kostymerne selv. Vi lavede kjoler til ko-
nerne, pludderbukser, fees, og snabelsko 
til mændene. Så begyndte vi at øve hvor vi 
sad og læste op i femte klasse og øvede lidt 
med kulisser. Efter sommerferien begyndte 
vi at øve med kostumer og tale højere, lang-
sommere og tydeligere. Vi skulle også be-
gynde at bruge vores krop.

Da scenen kom op stillede vi alle kulisser-
ne, tøjet og rekvisitterne på plads hvor det 
skulle stå. Vi øvede hver dag til den store 
præmiere aften. Mandagen i den uge vi 
skulle optræde i, begyndte vi at øve med 
mikrofoner og lys, vi fik to fra femte klasse 

til at styrer lyset, (Magnus og Emil). Så be-
gyndte vi at øve og øve og øve og øve til den 
store præmiere aften. Klokken 12:30 var der 
general prøve for børnehaverne (spirehuset 
og solsikken). Så tog vi hjem i et par timer 
for at slappe af. Da vi kom på skolen igen 
fik vi makeup og kostymer på. Så gik vi ud i 
regnvejret ned til skolen for at få aftensmad 
(pizza og sodavand). Derefter gik vi tilbage 
og så skulle vi spille skuespil. Det gik super 
godt og folk klappede og syntes vi var gode. 

Thennas mor havde købt blomster til de tre 
lærere som havde hjulpet os igennem det 
hele (Anders, Louise, Jeanette) Stine kaldte 
lærerne op på scenen og så delte Thenna, 
Anne og Christoffer blomsterne ud, lærerne 
blev glade for dem. 

SKOLEKOMEDIE 2015
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Det er en solrig søndag formiddag i septem-
ber. Jeg sidder på min jernhest og er på vej ud 
til Birgitte Jepsen for at tale med hende om 
hendes nye praksis. Jeg er lige ved at påstå, 
at man kan blive helbredt bare ved at cykle 
turen derud. Alt er stadig grønt, solen skinner 
og landmændene er i gang med at så. Det er 
balsam for sjælen. Nå, men det er vist ikke i 
Birgittes interesse, at man allerede bliver hel-
bredt af cykelturen, men med den i benene, så 
er man godt på vej, for ude ved Birgitte oser 
det af velvære og imødekommenhed. 

Birgitte Høy Jepsen bor med sin mand Sø-
ren og deres to piger på Knudsbølvej 27. En 
landejendom i dejlige omgivelser lige tilpas 
tilbagetrukket fra vejen. De har boet der si-
den 2001. Familien kommer fra Vejle og i sin 
tid faldt valget på Jordrup, fordi der er en god 
skole, en hal med mange aktiviteter og Jor-
drup var kåret som årets landsby.

Birgitte er sundhedsplejerske ved Kolding 
Kommune, hvor hun arbejder med børn og 
sundhed. Hun har været i praktik på Holbæk 
Sygehus ved Jens Chr. Holm fra TV udsen-

delsen ”generation XL”, som mange måske 
husker. Det handlede om overvægtige børn og 
deres familier, som skulle omstille sig og æn-
dre på deres livsstil/spisevaner. I sin praksis på 
Knudsbølvej rådgiver Birgitte også i vægttab.

Birgitte har i sin tid som sundhedsplejerske 
mødt mange kvinder, som har haft svært ved 
at blive gravide, men ved hjælp at akupunk-
tur er det lykkedes for mange af dem. Det var 
noget der sagde Birgitte et og andet. Hun be-
stemte sig for at tage uddannelsen. Efterløn-
nen var på det tidspunkt i spil, så Birgitte var 
ikke i tvivl, hun hævede sin efterløn og gik i 
gang med uddannelsen. 

Akupunktur er en ældgammel kinesisk me-
dicin, hvor man ser på det hele menneske 
og prøver at finde årsagen til sygdommen. 
Akupunktur er effektiv til smertelindring. 
generelt smerter i muskler og led overalt i 
kroppen. Der skal kunne mærkes en effekt 
efter hver behandling. Mærkes ingen effekt 
efter 4 behandlinger, er akupunktur ikke den 
rigtige behandling. Akupunktur bruges også 
ifb. med kemobehandling, hvor der opstår 

kvalme. Akupunktur supplerer den lægelige 
behandling. Det kan også lindre astma og  pol-
lenallergi. Desuden udfører Birgitte også 
behandlinger for styrkelse af immunforsvar, 
hovedpine/migræne, søvnproblemer, stress, 
depression, hormonelle ubalancer bla. men-
struationssmerter og hedeture, mavelidelser 
og rygestop.

Akupunktur vinder mere og mere frem på sy-
gehusene og ved de praktiserende læger. på 
sigt har Birgitte et ønske om, at det bliver en 
fuldtidsbeskæftigelse. Vi må se hvad tiden 
bringer, som hun siger. Birgitte har åbent hver 
onsdag til kl. 20 efter aftale. Vidste du, at ”po-
wernap” er godt, hvis du har søvnproblemer. 
Vidste du også, at Birgitte har en kollega i 
Jordrup som også er akupunktør og massør. 
Susan Bane Søndergaard, som bor på Lærer-
vej, og har klinik i Kolding. Der er arbejde nok 
til begge, siger Birgitte med et stort smil. Jo 
flere der oplever effekten af akupunktur, jo 
mere vil det blive udbredt. 
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aKUPUNKTUR OG 
SUNDHED I JORDRUP

SUNDHED
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Den lille rideklub i Jordrup er meget kendt 
rundt om i nabolaget og bliver omtalt med 
stor respekt og – ”hvordan gør de derude”. 

Efter sommerferien er der startet 23 nye ryt-
tere, derudover startede der 5 ryttere sidst i 
maj måned, så det er jo helt fantastisk. Vi har 
ikke reklameret mere end sædvanlig, men 
positiv omtale mellem ryttere, forældre, he-
stebutikker og ikke mindst indbyggerne i Jor-
drup, og ”ånden” herude på landet er uden 
tvivl med til den store tilgang. 

Den lokale indstilling til at alle hjælper alle, 
og der er plads til alle - smitter af i klublivet. 
Jordrup og Omegns rideklub er drevet på fri-
villig basis, ingen lønnet personale, dette in-
formeres alle om når man ringer og melder sig 
til ridning. Så hvis man vil ride på JOrK, skal 
man huske at have arbejdstøjet på, når man 
kommer med sine børn. Vi er medlemmernes 
klub, hvor alle hjælper til i den daglige drift, 
dvs. som rytter/forældre skal du sørge for, at 
den hest du rider på står i en dejlig ren boks 
og får hø fyldt i sit hø-net. gulvene skal fe-
jes, der skal gives hø og vand på foldene, og 
hjælpes til ved diverse arrangementer. I de 2 
første uger lige efter sommerferien blev alle 
bedt om at fjerne de meget giftige gule brand-
bæger på foldene ved siden af Brugsen (Eng-
brandbæger er giftige for dyr at indtage). Der 
blev ydet en stor indsats af alle forældre og 
ryttere, og det ser igen meget bedre ud. 

I april måned havde JOrK`s bestyrelse ind-
kaldt til arbejdsdag. Der skulle males spring, 
laves nødudgang i ridehallen, og laves halv-
tag ud over vores bod-plads som bruges til 
stævner. Forældre mødte talstærkt op, så vi 
fik lavet rigtig mange ting, og det ser godt ud. 

Før sommerferien blev der afholdt ridelejr 
for 30 elevryttere, hvor de store piger hjalp 
til med at undervise, sørge for mad og under-
holde børnene, også her var sammenholdet 
stort blandt alle, og der blev afsluttet med 
grill på p-pladsen med forældre og søskende. 
Starten på ridelejren blev dog udsat til tidlig 
fredag morgen, da folden hvor teltene skulle 
stå, stod under vand. Også denne udfordring 
tog alle forældre med et smil – børnene var 
ikke helt tilfredse, men så var de ekstra fri-
ske og udhvilede, da vi startede op fredag 
morgen kl. 8.00. I løbet af fredag eftermiddag 
tørrede det heldigvis op, så igen kom nogle 
forældre forbi og hjalp med at slå diverse 
telte op. 

Vi på JOrK glæder os over den store tilgang 
og takker for velvilje og glade ansigter i Jor-
drup. Vi fornemmer alle er glade for aktivite-
terne på rideskolen og tak fordi i passer på 
vore ryttere, når i ser dem i trafikken. Hvis i 
mangler gødning til haven, så kig endelig for-
bi med en trailer, men aftal gerne på forhånd, 
at i kommer forbi efter det. 

JORDRUP OG OMEGNS RIDEKLUB 
ET USæDvaNLIGT SaMMENHOLD
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HVAD SKEr DEr LIgE FOr VOrES LILLE KLUB, DET STrøMMEr TIL MED NYE 
rYTTErE FrA Nær Og FJErN. ET pOSITIVT ”prOBLEM” SOM VI HELDIgVIS HAr 
KUNNET HÅNDTErE INDTIL VIDErE.
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Jordrup Forsamlingshus har hen over somme-
ren fået en kraftig ansigtsløftning, så det nu 
står klar til julens aktiviteter. 

Med spartler, malerpensler, stiger og en or-
dentlig portion arbejdsiver har en gruppe af 
frivillige -bestående af bestyrelsen og deres 
ægtefæller samt yderligt 3 frivillige - i løbet af 
sommeren sørget for, at alle rum nu er blevet 
malet. Sammen med nyindkøbte der sørger 

for det sidste pift, fremstår huset nu i tip top 
stand. Hele projektet har kunnet lade sig gøre 
takket være et velvilligt sponsorat af maling 
fra firma Vagn poulsen og ikke mindst den 
store frivillige indsats. godt gået!

EN DEL AF NOgET STørrE
Sommerens malerarbejde er et led i den om-
fattende renovering Jordrup forsamlingshus 
gennemgår for tiden. 

I løbet af året har huset fået renoveret skrot-
renderne, finansieret via støtte fra By-udvik-
lings puljen, og inden årets udgang skal hu-
sets kloaksystem renoveres, så det er klar til 
at blivetilsluttet det nye kloaknet. Også dette 
har bestyrelsen sørget for at få finansieret, 
denne gang gennem Landsbypuljen.

aNSIGTSLØFTNING  
TIL FORSaMLINGSHUSET 
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frivillige til at vaske,  
      plaske, klaske og daske

FrIVILLIgE HæNDEr
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DE SøNDErJYSKE DELTAgErE VED CYKEL-
NErVEN 2015 FOrMÅEDE AT INDSAMLE 
227.500 KrONEr. ASgEr CHrISTENSEN FrA 
KOLDINg HAVDE EN KæMpE OpLEVELSE 
pÅ ÅrETS CYKELNErVEN: ”MAN SIgEr, AT 
STOrE MæND IKKE græDEr, MEN DET VAr 
LIgE Før, DA JEg STOD pÅ TOppEN AF LE-
gENDArISKE ALpE D’HUEz.” 

Allerede inden årets Tour de France løber af 
stablen, har en hårdkogt gruppe sønderjyder 
prøvet kræfter med berygtede bjerg-stignin-
ger som Alpe d’Huez, Col du galibier og Col de 
la Madeleine. Anledningen var Cykelnerven, 
Scleroseforeningens benhårde fundraising-
løb, der hvert år sender deltagerne i forvejen 
gennem tourens hårdeste bjerg-etaper. ”Det 
var en fantastisk oplevelse at køre over mål-
stregen i Alpe d’Huez, stemningen var eufo-
risk og alle pinsler var glemt,” siger Asger 
Christensen. 

Cykelnerven er Scleroseforeningens cykel-
event, der blev afviklet over tre dage i en ud-
fordrende blanding af regn og juni-varme i de 
franske alper. I alt 348 kilometer og ikke min-
dre end 8166 højdemeter skulle overvindes, 
hvilket gør Cykelnerven til ét af verdens mest 
udfordrende fundraising-løb. Stigninger som 
Col du galibier, Col du glandon og Col de la 
Madeleine var på menuen før finalen på Alpe 
d’Huez. ”Du kører din egen kamp, det er bare 
dig og din cykel mod bjerget. Når du cykler op 
ad bjerget, er det nærmest lige meget, hvad 
det hedder, for det er bare så forbasket stejlt 
og langt. Men Alpe d’Huez er alligevel ander-
ledes, for mange udgaver af Tour de France er 
afgjort her, og det giver noget særligt, når du 
selv kører samme sted. Nu ved jeg, hvad de 
professionelle ryttere bliver udsat for,” siger 
Asger Christensen medlem af Kolding Byråd 
for Venstre, der havde sit livs første møde 
med ”stigninger uden for kategori”.

”Man siger, at store mænd ikke græder, men 
det var da lige før. Man får en helt euforisk 

følelse, når man har besejret en legendarisk 
stigning, hvad enten den hedder Alpe d’Huez, 
Col de la Madeleine eller Col du glandon,” 
siger Asger Christensen. ”Det giver et kick, 
når du pludselig sidder på cykel på de samme 
bjerge, som ritter, Leth og Sørensen taler om 
på TV2 hver sommer. Og oplevelsen bliver så 
meget større, fordi jeg på cyklen kan mærke, 
føle og lugte den franske natur og kultur helt 
tæt på. Noget jeg som landmand sætter stor 
pris på.” 

Asger Christensen glæder sig ligeledes over, 
at Cykelnerven også har til formål at rejse 
penge og gøre opmærksom på sclerose: ”Un-
dervejs i bjergene tænkte jeg over det flere 
gange, at vi cyklede for et godt formål. Jeg er 
stolt af, at vi kunne indsamle 227.500 kroner 
her i Sønderjylland. Samtidig håber jeg, at vi 
kan skabe mere opmærksomhed omkring sc-
lerose, der ofte kommer til at stå lidt i skyg-
gen af andre alvorlige sygdomme.”

SEJE SØNDERJYDER
INDSaMLER KR 227.500,- TIL SLEROSEFORENINGEN
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gIVEr CANCEr BAgHJUL
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Kræftens bekæmpelse arrangerer hvert år 
”stafet for livet” rundt om i landet. En sta-
fet der varer et døgn. Et døgn hvor der hele 
tiden skal være  en deltager fra hvert hold på 
banen. Et døgn hvor både kræfterne og fø-
lelserne bliver sat på en prøve. Jeg deltager 
i Fredericia, sidste år sammen med 14 andre 
voksne og 7 børn. Vi havde en runde sponsor, 
dvs. Jo flere runder af 400 m vi fik tilbagelagt, 
jo flere penge kunne vi samle ind til kræftens 
bekæmpelse, så der var noget at kæmpe for! 
Halvvejs på staffetten, er der en lysceremoni. 
Hundredevis af hvide poser med lys i og per-

sonlige hilsner påskrevet, til dem der har tabt 
kampen til kræft, men heldigvis også til dem 
der har vundet den! En rørende tale, et stykke 
musik og et minuts stilhed til at mindes. Net-
op der står det lysende klart for en, hvorfor 
netop denne kamp, dette døgn er så vigtigt! 

Mit mål for stafetten var 42 km, men en hold-
kammerat, hvis mål var 24 timer i gang sam-
men med en anden holdkammerat, var plud-
selig alene, da holdkammerater blev syg. Jeg 
gik derfor med hende på banen kl ca. 23 om 
aftenen og en ny personlig kamp begyndte. 

på det tidspunkt havde jeg løbet 21,6 km og 
gået ca 16 km.  Mellem 3 og 3.30 måtte jeg 
tage mig en pause, de 21,6 km tidligere i løb, 
sad i benene. Da klokken ringede 10 søndag 
morgen,  var jeg lettet og berusende glad. Jeg 
fik tilbagelagt 60 km - 21,6 i løb og 38,4 i gang. 
Det havde været et døgn, hvor min vilje blev 
sat på prøve, mange tårer blev fældet, men 
det er et døgn, jeg ser frem til igen næste år!  

Sammen fik holdet samlet 2833kr ind. 

STaFET FOR LIvET
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     en dag, en nat, 

en fælles kamp!

KNæK CANCEr



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 DET HJEM.

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

September måned gjorde ondt på Brugsen på grund 
af kloakeringen. Men nu er det slut; vejen er åben 
og I kan handle igen uden at køre en kæmpe omvej.
 
30% = manglende omsætning for at brugsen går i 0.
70% = Nuværende omsætning

HJæLP OS MED aT KOMME OP PÅ DE 100%

FIRMaJULEGavERNE 
– DEM KLArEr VI

Vi kan bestille hjem fra Coop.dk og så sælger vi 
flotte kurve og vingaver i alle prisklasser. ring til 
os eller kig ind i butikken og få en snak med Hanne, 
Anette eller Louise om hvad vi kan gøre for dig. Be-
stillinger skal være os i hænde senest 3 uger inden 
afhentning/levering.

rabatten gælder ikke spiritus, tobak, tips, more-
box, frimærker, blade, aviser, gas og apotekervarer.
Sæt kryds i kalenderen allerede nu. 

FREDaGSJULESMaGNING 
DEN 27. NOVEMBEr KL 16.00 – 17.30 
pSST........ BÅDE FOr BørN Og VOKSNE

Kom og smag på Brugsen – sildemadder, snaps og 
specialøl.

Børnene skal huske at tage de-
res julesokker med så de kan 
komme op og hænge i hele 
december måned. 
(Børn til & med 12 år).

NYE FaSTE TILBUD 
– gæLDEr ALLE UgENS DAgE

Cirkelkaffe blå eller guld 30,-
Coop frosne kartofler 2 ps. 20,-
Lambi toiletpapir eller køkkenrulle 2 pk. 40,- 

20% PÅ BUTIKKEN
SØNDaG D. 20. DEcEMBER
FRa KL. 12.00-20.00

SMILEY STaTUS UGE 27-39

8 stk.             5 stk.
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spil op og spis med
den 16. november 2015 fra kl. 15.30

Leg og boldspil i hallen for børn og barnlige sjæle  
fra kl. 15.30 (Tilmelding ikke nødvendig).

Dejlig mad og let musik med Mar´k´ant i cafeteriet fra kl. 17.30.

madbestilling senest den 9. november  
i cafeteriet eller på mail: kontor@fynsfundhallen.dk

fodbold julestævne

27. december 2015 fra kl. 11

tlf.: 2991 6745 - mail: ferup@profibermail.dk 
eller på opslagstavlen i fynslundhallen

for familie- og gadehold

tilmelding

Pris 80 kr. pr. hold.

(reglerne kommer på opslagstavlen og hjemmesiden fynslundboldklub.dk)



graver man tilbage i historien om Lejrskov- 
Jordrup Hesteforsikring, skal man langt til-
bage ja helt tilbage til 1902. Der må da helt 
bestemt være en masse interessante besty-
relsesmøder og generalforsamlinger i proto-
kollen så langt tilbage?  Men nej, desværre. 
Efter en brand i 1981 blev den gamle protokol 
ødelagt. Det første man læser i den nuvæ-
rende protokol er, ”generalforsamling d. 8/10 
1981 hos Hans Schmidt”.

Lejrskov– Jordrup Hesteforsikring er en af de 
få tilbageværende deciderede Hesteforsik-
ringer. Selv om der gennem årene har været 
et stabilt regnskab, var det dog lige ved at gå 
galt i 2004. på generalforsamlingen blev det 
nævnt, ”Dårligt år for forsikringen. Mange 
døde heste i 2003. Kassebeholdningen på kr. 
34.000,- ved årets udgang, kunne have været 
kr. 75.000,-”. Der havde været drøftelse om 
sammenlægning med Alminde og Omegns 
Hesteforsikring. Men de trak sig grundet den 
dårlige økonomi. Der skete dog ingen nedlæg-
gelse, blot blev en ny bestyrelse valgt.

Alle bestyrelsesmøder blev holdt hos de en-
kelte bestyrelsesmedlemmer, og det gør de 
den dag i dag. generalforsamlinger blev af-
holdt i Lejrskov Forsamlingshus og de senere 
år i Fynslundhallen.

Møderne kunne være korte og det første 
møde efter generalforsamlingen den 8/10 
1981 var med kun en ting på dagsorden – tak-
seringsdato - ”Det vedtages at takseringen 
skal ske den 17/10 1981. Det vedtages at der 
opkræves 1 % halvårligt - af takseringssum-
men.” Underskrevet bestyrelsen. Så enkelt 
kan det gøres. I 2015 opkræves der 4% helår-
ligt af takseringssummen.

I god tid kommer der et brev, der fortæller, 
at der vil blive takseret den og den dato kl… 
Ja man kan stille uret efter de 4 – 5 bestyrel-
sesmedlemmer, som står for vurderingen. En 
grundig vurdering med god tid til at tale med 
kunden - så går det videre til næste. Sådan 
foregår det år ud og år ind. Seriøst med god 
humor og højt humør.

Når man læser protokollen igennem, fornem-
mer man straks, at der en stor viden og kær-
lighed til heste.

Lejrskov– Jordrup Hesteforsikring er ikke ”et 
stort forsikringsselskab”. Med dygtighed vur-
deres alle typer heste. Så mangler man en he-
steforsikring anbefaler Lejrskov- Jordrup He-
steforsikring sig med professionel og seriøs 
vurdering og det har de gjort i 113 år.

LOKaL HESTEFORSIKRING

KORT OG GODT 
Bestyrelsen består i dag af:
Formand Jørgen Jensen
Næstformand Finn Arentoft
Kasserer Hanne Nielsen
Taksator Villy pedersen
Taksator Christian Frost
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Mette Hjort Jensen og hendes fami-
lie fik en kurv, da de var flyttet ind på 
Hovedgaden i september. Hun skrev på 
facegruppen Jordrup: Vi vil gerne sige 
tusinde tak for den fine købmandskurv, 
vi har modtaget i dag. Hilsen den nytil-
flyttede familie på Hovedgaden.

Det dejligt at byde velkommen med  
manér og folk bliver så glade. Så ser I 
nye naboer, der flytter ind, kan I kon-
takte Kirsten Løvschall mobil 51 48 88 
11. Hun koordinerer velkomsterne. Lo-
kal Brugsen sponserer velkomstkurven. 

T

Tømrerfirmaet piihl & Søn har eksisteret si-
den 1949 og er et rigtigt familieforetagende. 
peter piihl overtog fra sin far, grundlæggeren 
Konrad piihl, og siden er peters søn Henrik 
også blevet medejer af firmaet. 

piihl & Søn har adresse på Højtoften 13, 
Højrup og udfører opgaver indenfor for tøm-
rer- og snedkerarbejde. Det drejer sig om alt 

fra små opgaver døre, vinduer, tage, tilbyg-
ninger, nybyggeri, hestestalde, ridehaller, 
industri- og kontorbyggeri til specialopgaver, 
heriblandt restaureringen af bindingsværk og 
kirke samt klokketårn. Ud over det udfører fir-
maet nu også tømrer- og snedkerarbejde for 
Arkitektfirmaet give Huset. 

Modsat mange andre tømrerfirmaer har piihl 
& Søn stadig et stort og veludstyret værksted 
på matriklen, hvor forskellige opgaver, store 
som små, udføres. Et spændende eksempel 
er Kærgårdens smørboks, der blev lavet i en 
størrelse af 1,30 x 1,80 m til brug på en ud-
stilling på Københavns Hovedbanegård. Se 
flotte billeder af smørboksen og andre fær-
diggjorte projekter på Facebooksiden piihl & 
Søn ApS. 

Som et lokalt tømrerfirma står piihl & Søn 
klar til at give et uforpligtende tilbud på alle 
former for tømrer- og snedkeropgaver. Det er 
stadig muligt at gøre brug af håndværkerfra-
draget for 2015 såfremt arbejdet bliver udført 
inden 1. januar 2016. Husk at der i nogle til-
fælde kan være tale om leveringstid.

LOKaLT TØMRERFIRMa vELKOMMEN TIL 
NYE TILFLYTTERE
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Far og søn

Landbomuseet afholder julemarked 
på Brødsgårdsvej 52, 6000 Kolding.

Der bliver mulighed for selv at gå i sko-
ven og fælde jeres juletræ.

Det er også muligt, ved de standere der 
er på markedet, at købe eller selv være 
med til at lave jeres juleprodukter.

I stalden kan der købes æbelskiver, ka-
kao, gløgg og kaffe.
 
Skulle der være nogen der vil have en 
stand, hvor i kan producere eller sælge 
jeres ting, kan i kontakte landbomuseet 
for at høre om mulighederne.

Se nærmere på landbomuseet.dk

 

Landbomuseet Kolding
Brødsgårdsvej 52
6000 kolding.

Julemarked på Brødsgård
den 13. decemBer

VELKOMMENFAMILIE FIrMA



Når dagene bliver kortere og efteråret ban-
ker på, mødes en gruppe mennesker for at 
dyrke glæden ved sang og musik. Det har de 
nu gjort i 50 år i Jordrup Sangkor. 

Koret startede på initiativ af Jørgen Krogh 
og Børge Skovlund i efteråret 1965. De ind-
rykkede en annonce i lokalavisen, hvor man 
søgte efter interesserede medlemmer, og i 
midten af november mødtes en lille gruppe 
mennesker for første gang for at prøve evner 
og talent af.

Det nystartede kor fik sin første offentlige 
optræden den 20. december 1965 på ple-
jehjemmet i Jordrup, og den 9. januar 1966 
holdt man den stiftende generalforsamling, 
hvor initiativtagerne Jørgen Krogh og Børge 
Skovlund blev valgt til henholdsvis formand 
og dirigent. Formand i dag, er Lis gosvig. 

Jordrup Sangkor arbejder i dag med et bredt 
repertoire, der spænder over både engelsk-
sprogede sange, nyere danske sange og en 
stor mængde sange fra den danske sangskat.  
Under ledelse af dirigent Bettina H. Munk 

deltager koret i flere koncerter i løbet af året. 
I mange år har koret været fast deltager i ju-
lekoncerterne i Jordrup og Lejrskov kirker, og 
i de senere år har man kunnet opleve koret til 
forårs- og efterårskoncerter på Koldinghus. 
Nuværende formand er Lis gosvig.

ÅBNINg AF pArKEN I 1992
En af de store oplevelser for Jordrup Sang-
kor var, da koret i 1992 deltog i åbningen af 
den nye parken i København. Sammen med 
kor fra hele landet var man med til at danne 
Danmarks største kor. 

Tove og Vagn Schmidt, medlemmer af koret 
siden starten: ”Den bedste oplevelse for os i 
sangkoret var dengang vi var i Idrætsparken. 
Vi var sammen med andre kor fra hele landet, 
og det blev til Danmarks største kor. Det var 
en herlig eftermiddag, og om aftenen var der 
koncert med Inga Nielsen og placido Domin-
go og radiounderholdningsorkestret. Det var 
så godt, at det ikke kan beskrives, det skal 
opleves.” 

50 ÅR MED SaNG OG MUSIK

Hvis du har fået lyst til at høre mere om 
Jordrup Sangkor, så kontakt formand Lis 
gosvig på tlf. 7555 4217 eller mød op til 
en sangaften. ALLE kan være med, der 
stilles ingen forudgående krav til sang-
kundskaber.

Koret øver i musiklokalet på Fynslund-
skolen i Jordrup, tirsdage kl. 19:30-21:50

HaR DU EN SaNGFUGL 
GEMT I MavEN?

Jordrup Sangkor fejrer fødselsdagen med 
en koncert på Nicolai Scene i Kolding, 
den 14. november 2015, kl. 13.30.

Dagens program byder på koncert og 
fællesang, gæsteoptræden ved Bram-
ming og Tågelund korene, samt festtale 
af Merete Due pårup, medlem af Kolding 
Kommunes kultur udvalg. Undervejs 
serveres vin, vand og øl og petit furs og 
småkager. Entre : 50,-

JUBILæUMSKONcERT 
DEN 14. NOvEMBER 2015
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Stort julemarked på Haugård  
lørdag og søndag d. 21-22. November kl 10-16.

Masser af julegaveinspiration og fine anderle-
des julegaveideer - både brugskunst, Retro og 

lækkert tøj fra mærket Soulmate.

Der vil være mad over bål, julemusik og dejlig 
hjemmelavet varm Haugård JULEDRIK 

Glæder os til en rigtig hyggelig weekend

Åbningstider:
Onsdag - fredag kl. 11-17
Lørdag - søndag kl. 10-16

Adresse:
Fynslundvej 1
6000 Kolding

Marianne Pachai
Tlf.: 20129289 - haugård.com

marianne@pachai.dk

Find os på Facebook

SYNg MED



Har du en god idé til at få spredt bud-
skabet eller måske lyst til at gå med 
i projektet som investor, så tøv ikke 
med at kontakte os på facebook, tlf 
eller mail:

www.facebook.com/kaerhaven6064
+45 4190 1467
info@kaerhaven.dk

Mange hilsner
Knud Vejen-Jensen
Søren Vejen-Jensen

Formålet var at skabe omtale og opmærksom-
hed for byen og for de foreninger / erhvervs-
drivende / tilbud der findes i området. Alt sam-
men med håbet om at kunne tiltrække nogle 
tilflyttere fra de større omkringliggende byer, 
til verdens bedste lokalsamfund - Jordrup.

Jordrup har, som mange andre landsbyer, 
været ramt af nedskæring på offentlige insti-
tutioner, lukning af 7. klasse, besparelse på 
busruter etc. 

Så da spørgsmålet fra Kolding Kommune lød: 
”Skal Jordrup forblive i landzone eller skal 
Jordrup overføres til byzone for at sikre udvik-
ling?” var meldingen klar fra byens borgere. 

Derfor var ét af de mange tiltag til Åbent 
Landsby netop lanceringen af den nye udstyk-
ning ”Kærhaven”, som er 21 parcelhusgrunde 
beliggende øst for Jordrup. Kærhaven er en 
del af den nyligt godkendte lokalplan hos Kol-

ding Kommune, som betyder at Jordrup nu er 
overført fra landzone til byzone.

Den første grund var allerede solgt inden lan-
ceringen, så forventningerne til aftenen var 
høje. Der var stor interesse og der var mange 
spørgsmål fra både lokale og potentielle til-
flyttere, som kunne få en virtuel præsentation 
af Kærhaven via hjemmesiden www.kaerha-
ven.dk samt tage læsestof med hjem til at 
kigge videre på.

Det er ingen hemmelighed, at salg af byg-
gegrunde kan være en lukrativ forretning for 
udstykker, såfremt disse grunde er placeret 
geografisk korrekt. Men realistisk set, så kan 
byggegrunde i Jordrup ikke udbydes til sam-
me priser som i Kolding, selvom omkostninger 
til byggemodningen er den samme.

Til trods for at disse grunde er udbudt til ab-
solut spotpris, er der desværre stadigt kun 

solgt 1 parcelhusgrund her efter 3 måneder, 
hvilket gør at projektet ikke kan eksekveres – 
endnu….

Vi kæmper videre med forskellige former for 
markedsføring og happenings. Vi leder efter 
investorer som vil gå med i projektet. 
Vi forsøger at overbevise forsyningsleveran-
dørerne om at give henstand på betaling af 
tilslutningsbidragene, indtil grundene er solgt.

Lykkes det sidstnævnte, er situationen om en 
tung kapitalbyrde der skal løftes forud for pro-
jektets udførelse, en helt anden og medfører 
derfor langt større muligheder for realisering 
af Kærhaven.

Kampen for at få godkendt udstykningen var 
lang og sej – men vi kom i mål. Derfor kan vi 
heller ikke give op nu, vi skal udvikle Jordrup 
og få en masse dejlige mennesker herud at bo.

vI GIvER IKKE OP
FrEDAg DEN 29. MAJ 2015 AFVIKLEDES DEN FørSTE UDgAVE AF ÅBEN LANDSBY I JOrDrUp

HaR DU EN IDé

UDvIKLING aF JORDRUP
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vI GIvER IKKE OP

Nyhed!

Aroniabær drys indeholder ligeså mange antioxidanter som 2 
flasker Aroniabær shot. Spred lidt sundt drys ovenpå din morgen-
mad, salat eller dessert. Strødåsen rækker til en måneds forbrug.

pr. stk. kr. 50,-

100% tørret, formalet aroniabær

tlf.: 60707525 ∙ soeberg@besked.com ∙ Elkærholmvej 6, Vester Nebel ∙ 6040 Egtved

•	 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



I mere end 15 år har landsbypuljen i Kolding 
Kommune været løftestang for udviklingen 
i kommunens 20 landsbyer. rita Larsen er  
koordinator for samarbejdet og i alle årene 
har samskabelse og dialog været de to vigtig-
ste nøgleord i hendes arbejde. 

15 km nordvest for Kolding ligger den lille 
idylliske landsby Jordrup mellem bakker, 
marker, søer, vandløb og skove. Landsbyen 
tæller omtrent 550 hoveder, og de er mere 
aktive end mennesker er flest. De bobler af 
aktiviteter, som spænder vidt fra produk-
tion af et magasin til byfester, reklamefilm 
og etablering af nye stier, og så får de i det 
hele taget en lind strøm af idéer, der skal 
bidrage til at bevare og udvikle det lille by-
samfund. 

Én af de mange ideer kom fra Anja Vester-
holm og Vivi Frydensbjerg tilbage i 2013. De 
ønskede sig en legeplads til byens børn, og 
havde udset sig et kommunalt ejet græs-
areal midt i byen, som en oplagt placering. I 
Jordrup er der ikke langt fra tanke til hand-
ling. Et legepladsudvalg blev nedsat og en 
ansøgning sendt af sted til Kolding Kommu-
nes landsbypulje om støttekroner.

Halvandet år senere er græsarealet for-
vandlet. Ikke alene til en legeplads, men 
til en helt ny bypark. Ikke kun til glæde 
for byens børn og børnefamilier, men for 
alle generationer i Jordrup og omegn. Det 

endte altså ganske anderledes end initia-
tivtagerne havde forestillet sig. Som ét af 
medlemmerne i legepladsudvalget, Søren 
Vejen-Jensen, udtrykker det: ’Det var ikke 
det, vi var gået til bal med, men vi kom ud at 
danse alligevel, og i sidste ende fik vi skabt 
et bedre resultat sammen’.

For Jakob Hviid, der også var en del af det 
oprindelige legepladsudvalg, var det ikke 
mindst Signe Moos og rita Larsens engage-
ment, der blev udslagsgivende for at kaste 
sig ud i et større udviklingsprojekt i stedet 
for at holde fast i den oprindelige plan om at 
indkøbe legeredskaber. ’Vi blev mødt med 
en udtalt entusiasme, og det smitter,’ fast-
slår Jakob Hviid.

SpæNDINgSFELT  
HVOr IDÉErNE VOKSEr

Forklaringen på, at legeplads-visionen ud-
viklede sig og ændrede sig så meget under-
vejs, ligger i en tæt dialog mellem kommu-
nen, initiativtagerne og en ekstern rådgiver, 
som gav faglig sparring. ’Det er i det spæn-
dingsfelt, at vi ser tingene vokse. Vi lytter 
og er åbne, og vi spiller ind med vores fag-
lighed og inspirerer. Vi tør slippe tøjlerne. 
Samtidig skal vi også styre processen. Og 
så er det vigtigt at lade idéerne udvikle sig 
nedefra. Ingen bryder sig om at få trukket 
noget ned over hovedet, og derfor skal vi 
også formå at være åbne gennem hele pro-

cessen, og alligevel være fagligt konkrete’, 
forklarer rita Larsen. 

pOTENTIALE I LOKALT  
ENgAgEMENT

Efterhånden blev flere af Jordrups indbyg-
gere inviteret med i en arbejdsgruppe, som 
sammen med kommunen skulle arbejde 
videre med projektet. Én af de involverede 
i arbejdsgruppen, er Hans E. Sørensen, for-
mand for Fællesforum, som samler fire af 
områdets foreninger og Jordrups repræsen-
tant i Kolding Kommunes Landsbyforum. 

’Ansøgningen til landsbypuljen blev start-
skuddet for en fantastisk proces. Jeg har 
været frivillig i over 30 år, og jeg har aldrig 
mødt nogen fra Kolding Kommune, så man-
ge gange, som jeg har mødt rita. At mødes 
ansigt til ansigt er nummer ét og jeg kan 
næsten ikke fremhæve det samarbejde nok. 
Det har været helt afgørende for den gode 
proces, vi har haft,’ siger Hans E. Sørensen.

VIgTIg KILDE TIL INSpIrATION

Da arbejdsgruppen i Jordrup var på plads, 
kontaktede rita Larsen landskabsarki-
tekt Signe Moos fra Kolding-tegnestuen 
moos+looft landskabsarkitekter. Sammen 
gik de i dialog med borgerne i Jordrup, hvor 
de fik omsat drømmene til en handlingsori-
enteret plan, der kunne føres ud i livet. En 

ØNSKEDE SIG 
LEGEREDSKaBER 
- Og FIK EN BYpArK
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plan, der både skulle rumme en legeplads, 
men også have mange andre funktioner. I 
stedet for et stort græsareal med spredte 
legeredskaber, indgår alle de forskellige funk-
tioner nu tydeligt i en sammenhæng, så by-
parken fremstår helstøbt. 

’Tricket er,’ forklarer Signe Moos, ’at vi har 
anvendt planter til at skabe rumforløb og læ. 
Det er afgørende for, om man har lyst til at 
opholde sig i parken i længere tid. De grønne 
rammer inviterer til at gå på opdagelse i æb-
lelunden, prøve kræfter med klatrevæggen 
eller se på sommerfugle i ‘Naturreservatet’ - 
mulighederne er mange. For mig handler det i 
høj grad om at give mere end det de ønskede 
sig eller det de ikke vidste de ønskede sig. For 
at nå der til er en tæt dialog, hvor vi tager fat 
i deres ønsker og stedets kvaliteter, helt afgø-
rende, for et godt resultat. 

For Signe Moos har det givet noget helt sær-
ligt at arbejde så tæt sammen med de men-
nesker, der i sidste ende skal bruge resulta-
tet. Eksempelvis har et af ønskerne været, at 
der også kommer aktiviteter for de lidt større 

børn, og derfor er klatrevæggen tænkt ind i 
projektet.

DrIFT Og pLEJE TæNKES MED FrA 
STArTFLøJT

Samskabelse har ikke kun været en del af pro-
jektudviklingen, men er i høj grad også tænkt 
med i driftsfasen. Korrekt pleje er vigtig for, at 
byparken fremstår, som den er tænkt.

’Det er i udviklingsprocessen, at vi får skabt 
ejerskab, og det er vigtigt, når vi kommer til 
driftsfasen. Kommunen har begrænsede mid-
ler til denne del og derfor etablerer vi grønne 
partnerskaber med landsbyerne, når vi laver 
nye projekter med midler fra landsbypuljen’, 
fortæller rita Larsen. 

Skov- og landskabsingeniør Stine Houborg 
fra Kolding Kommunes Vej- og parkafdeling 
bekræfter, at driftsfasen er den store udfor-
dring i alle nye projekter: ’Det er vigtigt, at 
driftsfasen bliver indtænkt fra begyndelsen, 
så vi bliver en aktiv medspiller. Hvis projekter 
ikke tænkes som en helhed med de tre faser 

udvikling, anlæg og drift, så bliver det svært 
at komme bagefter og finde midlerne’, siger 
Stine Houborg.

De grønne partnerskaber er en tydelig succes 
i Jordrup-projektet og det er de sociale me-
dier en del af årsagen til. Kommunen har ikke 
råd til at klippe græsset så ofte, som borgerne 
ønskede det. Derfor lavede Søren Vejen-Jen-
sen et Facebook-opslag, og på kort tid havde 
7-8 jordrupborgere meldt sig til opgaven.

Næste skridt i Jordrup er at finde midlerne til 
helt at færdiggøre byparken, så alle drømme 
bliver realiseret. Men indtil da kan de nyde en 
smuk ramme, der allerede er en oplevelse i sig 
selv med syrener, jordbærbede, tjørn, løn og 
æblelund, og glæde sig over, hvor langt man 
kan komme med en fælles indsats.

Fra venstre: Signe Moos, Hans E. Sørensen, rita Larsen, Jakob Hviid, Stine Houborg 
og forrest Søren Vejen-Jensen med hunden Kato.

Fra venstre Hanne Hald, Vivi Frydensbjerg 
og Anja Vesterholm.

    og det bliver så fin!
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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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Røgning af kød.
Kold og varm røgning af fi sk.

K. Vejen-Jensen
Herredsvejen 26
6640 Lunderskov
Tlf: 7555 8195
Mobil: 4086 8195

Åbningstider:
Torsdag: 16-17
Fredag: 15-17

Eller efter aftale

Il
se

 V
in

de Kunst

Ilse Vinde  • www.ilsevinde.dk
Nyvang 21 Ferup • 6640 Lunderskov



Vigårdsvej 2, Læborg - 6600 Vejen - Tlf.; +45 3080 9282 / mail@restaurant-greenen.dk - www.restaurant-greenen.dk

kl. 18-21 torsdag til søndag

Varmrøget laks med grønkål, has-
selnødder og grov sennep.

Rosastegt andebryst med 
gulerodspuré, svampe, andesky 
og stegte karto� er.

4 slags ost med syltede tilbehør og 
smørristede rugbrød.

Panna cotta med kirsebær
kirsebærsorbet og kirsebær kage

2 retter kr.

3 retter kr.

4 retter kr.

JULEMENU

245,-

✳✳✳

✳✳✳

285,-
325,-

JULETALLERKEN
kl. 12-18 torsdag til lørdag

Stegt sild, varmrøget laks, grønkål, 
syltede rødbeder, � æskesteg, 
rødkål og svesker.

Ostemed syltede tilbehør og 
smørristet rugbrød.

Julekage.

Pris pr. pers. kr. 150,-

JULEHYGGE
kl. 15-17 torsdag til lørdag

Gløgg og æbleskiver m/marme-
lade og � ormelis

kr. 65,-

torsdag d. 19/11 t.o.m. lørdag d. 
19/12 (min 20 kuverter)

- 2 slags sild
- varmrøget laks
- æg og rejer
- � ske� let
- graved laks
- syltede rødbeder og svesker
- frikadeller
- medister
- hvidkål
- æble� æsk
- � æskesteg
- andesteg
- hamburyg m/ grønlangkål
- ostebord
- julekage
- ris a la mande m/ kirsebærsovs
- krydderfedt

Pris pr. pers. kr. 275,-

JULEBUFFET

psst... Julesmåkager 

for kun kr. 15,-

✳✳✳

LEJ MED OS
KONTOR, STUDIO OG MØDELOKaLER

Få et billigt skrivebord i kreative lokaler, 
eller et fedt studio eller atelie i stalden.

Kig forbi www.imageconsult.dk 
kontakt: 7684 3405 eller maria@imageconsult.dk 



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. 

Home-Start Familiekontakt er en frivillig orga-
nisation, der støtter pressede børnefamilier i 
hjemmet, ved at en familieven tilbyder prak-
tisk hjælp 1 gang om ugen efter familiens eget 
ønske og behov. Organisationen er landsdæk-
kende med lokale afdelinger i 11 kommuner 
og arbejder efter et engelsk koncept, som har 
udbredt sig til mange lande.

I Kolding startede afdelingen op i juni 2014, og 
er blevet taget rigtig godt imod både af bor-
ger, som har lyst og overskud til at være frivil-
lige, og af familier der har søgt en familieven. 
Vi støtter alle familier der er kommet under 
et pres af forskellige årsager. Det kan være 
manglende netværk, flerlingeforældre, fami-

lier med syge eller handicappede børn eller 
sygdom i nærmeste familie eller enlig forsø-
ger. Man skal have et barn under skolealderen 
og selv ønske hjælp. Selve hjælpen kan bestå 
af praktisk støtte, at den frivillige yder omsorg 
og eller giver forældre sparring.

De frivillige kommer på forberedelses kursus 
og er enten selv forældre eller har arbejdet 
med børn på anden måde. Der er fortrolighed 
mellem den frivillige og familievennen.

For nylig blev Home-Start Danmark evalueret 
af Epinion. Evalueringen viser, at hjælpen vir-
ker effektivt som hjælp til selvhjælp – og at 
hjælpen spredes som ringe i vandet.

HOME-STaRT 
FaMILIEKONTaKT
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FAMILIE KONTAKT

Chr. Jensensvej 1 - 6064 Jordrup  
Tlf.: 42442040 - www.alleføddersven.dk

Mandag, onsdag, fredag: 9-16
Tirsdag, torsdag:16-20
weekend: efter aftale

din lokale fodpleJer



Vi er blevet et autoriseret RudeCenter, der reparerer 
eller udskifter bilruder professionelt
På et rudeCenter får du den service og kvalitet, der ligger til grund 
for et godt værksted. Godt håndværk på et højt teknisk niveau og 
bilruder, som alle er af original fabrikskvalitet.

Kongsbjerg 27 · 6640 Lunderskov · Tlf. 75 58 66 06 
Mail: post@boges-bilservice.dk · www.boges-bilservice.dk

Bøge´s Bilservice

Dit værksted er nu 
også et RudeCenter

Chr. Jensensvej 1 - 6064 Jordrup  
Tlf.: 42442040 - www.alleføddersven.dk

Mandag, onsdag, fredag: 9-16
Tirsdag, torsdag:16-20
weekend: efter aftale

din lokale fodpleJer



Så er Fynslund Boldklubs musik-
udvalg, MAr`K`ANT i fuld gang 
med at lave scene på Amfiteatret.

I første omgang, og det er her i 
efteråret, kommer skelettet op 
at stå. I starten af foråret vil be-
klædningen blive sat på. 

Tegningen viser også, at selve 
scenen vil blive forbundet med 
blokhytten. En spændende scene 
tegnet af poul K. Nielsen. Det kan 
yderligere nævnes, at der kom-
mer trægulv, som bliver hævet 
ca. 20 cm fra fliserne. I det hele 

taget vil der ikke blive gået på 
kompromis med materialerne.
Der er lavet tidsrammer i en ”dre-
jebog”, som styres af Mar`k`ants 
Eventkoordinator Linette rask. 

Det bobler af mar`k`ante ideer. 
Vil du være med så kom, el-
ler endnu bedre meld dig ind i 
Mar`k`ant. Så støtter du arbej-
det med opbygning af scene og 
kommende arrangementer.

Det koster kr. 150,00 - betal på 
reg.nr 9735 konto nr. 2131374, 
skriv FM efterfulgt af dit navn.

EN MaR´K´aNT
FLOT ScENE

Vi en scene bygge vil
Fyldt med sang og guitarspil
Den skal være Jordrups gave

Næsten en”Mariehave”
Og til glæde for enhver
der vil bo og bygge her

Melodi: Jeg en gård mig bygge vil
Af Poul Kunkel Nielsen
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Fredag den 21.8. var en dag, vi havde set frem 
til i Fynslund Boldklub. Der var budt op til fest 
og fejring af alle frivillige i boldklubben. Vi 
blev hjulpet af et perfekt sommervejr, men 
selve arrangementet var så godt, at selv halv-
skidt vejr ikke kunne have ødelagt det. 

Vi startede ud med beach-volley, krolf, rund-
bold og fodbold. I mellem tiden havde halbe-
styrer Jan, tændt op i grillen, og vi fik lækker 
grillmad og is til dessert. Det hele til musik, le-
veret af vores nye musikafdeling Mar`k`ant. Vi 

var ca. 80 unge og knapt så unge, som havde 
en dejlig sommeraften med hinanden. Det vil 
vi gøre til en tradition.

Frivilligfesten er en udløber af vores deltagel-
se i DM i foreningsudvikling. Sidste vinter sat-
te vi os sammen for at planlægge nogle tiltag, 
som skulle gøre FB til et endnu bedre sted at 
være frivillig. Vi har fx. fået en frivillig-ansvar-
lig, og vi tilbyder frivilligsamtaler for trænere. 
Vi laver frivilligbeviser til unge frivillige, som 
ønsker det. Til jul fik alle frivillige et julekort, 

og vi har gjort en masse ud af sportstøj til alle.  
Noget af det var nok sket alligevel, men del-
tagelsen i DM har virkelig hjulpet os med at 
sætte fokus på en masse ting.

Den 26/9 var vi til DgI-konference i Vejen. Her 
blev det afgjort, hvem der vandt DM. Det blev 
ikke os som løb af med titlen desværre. Men 
som sagt har vi fået en masse ud af at være 
med. Vi har blandt andet lært en del om at 
komme fra ide til virkelighed.

FRIvILLIGFEST 
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• Levering af sand og grus
• Reparation af privatvej med stenudlægger
• Flytning af maskiner på 18 tons blokvogn
• Kørsel med 20 ton/m kran, trægrab og jordskovl
• Tilbud gives, rabat ved større leverancer

JENS H. PEDERSEN & SØN
Vognmandsforretning Aps

Baskærvej 31, 6040 Egtved ∙ Tlf. 75 55 19 44 ∙ Biltlf. 20 68 19 44

post@jenshpedersen.dk ∙ www.jenshpedersen.dk

SE HER!

JENS H. PEDERSEN & SØN
Vognmandsforretning ApS

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

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

Hvis du har input/ forslag til det næste magasin, 
der udkommer 1. februar 2016, bedes det være 
os i hænde senest den 15. december 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:  Katrine Segerstrøm
Telefon: 7684 3405 / katrine@imageconsult.dk

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

rEDAKTIONEN

Hans Elimar Sørensen,
redaktør

 Kirken

Katrine Segerstrøm, 
layout

Merete Due Paarup,
boss

Hanne Holm Johansen, 
skolen

Vibeke Bundgaard, 
4F

Søren Pedersen
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 



KALENDERFYNSLUNDVINTER’15-16
NOvEMBER
Søndag 1. kl. 10.30 gudstjeneste, Jordrup kirke
Søndag 1. kl. 14.00 gudstjeneste, Lejrskov Kirke
Søndag 8. kl. 14.00 gudstjeneste, Lejrskov Kirke
Torsdag 12. kl. 19.30 Fællessang fra Højskolesangbogen 
 ved Erik Sommer
Søndag 15. kl. 9.00 gudstjeneste, Jordrup kirke
Mandag 16. kl. 17-20 “SpIL Op og SpIS MED” i Fynslund Hallen
Torsdag 19.11 kl. 19.30 Foredrag med leder af Hospice Sønderjyl- 
 land, i Harte Kirkecenter
Lørdag 21. Juleridestævne i Jordrup & Omegns rideklub
Søndag 22. kl 10.30 gudstjeneste, Lejrskov Kirke
Tirsdag 24. kl. 19-21 Bestyrelsesmøde, Fynslundskolen og  
 Børnehaven Spiren
Tirsdag 24. kl. 14.30 gudstjeneste Toftegården
Torsdag 26. kl. 19-21 Fynslundhallen, bestyrelsesmøde.  
 Lejrskov ringriderforening
Fredag 27.  Juleklippedag, Fynslundskolen 
Fredag 27. kl. 16-17.30 Fredagssmagning og børnenes julesokker  
 hænges op
Lørdag 28. kl. 14-16 Juleaktiviteter og hygge, Toftegårdens  
 aktivitetscenter
Søndag 29. kl. 13.30 Juletræstænding, julemand og juleleg med  
 start ved Brugsen
Søndag 29. kl. 9.00 gudstjeneste, Jordrup kirke
Mandag 30. kl. 19-21 FB: Bestyrelsesmøde, Fynslund Hallen

DEcEMBER
Torsdag 3. kl. 19 Julebanko, Jordrup Forsamlingshus
Lørdag 5. kl 18.30-02 Julefrokost i Fynslundhallen
Søndag 6. Jordrup sangkor Julekoncert, Koldinghus’  
 julemarked
Søndag 6. kl. 9.00 gudstjeneste, Lejrskov Kirke
Tirsdag 8. kl. 9.00 Dagplejejuleafslutning, Jordrup Kirke
Tirsdag 8. kl. 12.00 Julefrokost, Aktivitetscentret Toftegården
Tirsdag 8. kl. 19-21 Møde i 4F, Fynslund Hallen
Tirsdag  8. kl.9.30   Julegudstjeneste m/dagplejen i Jordrup Kirke
Onsdag  9. kl. 9.00    Julegudstjeneste m/børnehaven i Jordrup Kirke
Torsdag 10. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde, Lejrskov præstegård
Søndag 13. kl. 9.00 gudstjeneste, Jordrup kirke
Søndag 13. Julemarked, Brødsgård Landbomuseum
Tirsdag 15. kl. 19-21 Bestyrelsesmøde, Fynslundskolen og  
 Børnehaven Spiren
Torsdag 17. Børnehaveafslutning, Jordrup Kirke
Fredag 18. Skoleafslutning, Jordrup Kirke
Fredag 18. Juleafslutning, Fynslundskolen
Fredag 18. kl.9.00   Julegudstjeneste med Fynslundskolen i  
 Jordrup Kirke
Søndag 20. kl. 9.00 gudstjeneste, Lejrskov Kirke
Mandag 21.  Juleferie, Fynslundskolen 21/12-1/1
Torsdag 24.12 kl. 13    gudstjeneste i Lejrskov Kirke

Torsdag 24.12 kl. 14.30 gudstjeneste i Jordrup Kirke
Torsdag 24.12 kl. 16.00 gudstjeneste i Lejrskov Kirke

Søndag 27.  FB Julefodbold, Fynslund Hallen. Heldags
Torsdag 31. kl. 12-13 Lokal Brugsen og Butiksrådet ønsker godt nytår
Torsdag 31. kl. 14.00   gudstjeneste i Lejrskov Kirke  
 ( Kransekage og vin )
 Torsdag 31. kl. 15.30   gudstjeneste i Jordrup Kirke      
 ( Kransekage og vin )

JaNUaR
Torsdag 7. kl. 16-18 Skoleindskrivning til kommende børnehave- 
 klasse Fynslundskolen
Tirsdag 12. 19-20 Fynslundhallen, bestyrelsesmøde
Onsdag 13. kl. 14.00 generalforsamling, Aktivitetscentret   
Toftegården
Torsdag 14. kl. 19-21 Møde i 4F, Fynslund Hallen
Tirsdag 26. kl. 19-21 Bestyrelsesmøde, Fynslundskolen og  
 Børnehaven Spiren
Tirsdag 26. kl. 19-21 FB: Bestyrelsesmøde, Fynslund Hallen
Onsdag 27. Besøgsuge, Fynslundskolen d. 27/1-2/2 

FEBRUaR (FORELØBIG)
Lørdag 6.  KLUBMESTErSKABEr for børn, seniorer og  
  motionister, Fynslund Hallen. Heldags.
Torsdag 11. kl. 19-21 Fynslundhallen, bestyrelsesmøde. Lejrskov  
  ringriderforen
Mandag 15. - 19. Vinterferie, Fynslundskolen.
Tirsdag 23. kl. 19-21 Bestyrelsesmøde, Fynslundskolen og  
 Børnehaven Spiren
Torsdag 25. 19-21 generalforsamling. Lejrskov ringriderforening,  
 Fynslund Hallen
Torsdag 25. 19-22 FB generalforsamling.
Torsdag 25. 19-22 3 x generalforsamling: FB Støtteforening,  
 Fynslund Hallen og Fynslund Boldklub

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)
Tirsdage kl. 19.00 præmiewhist på Toftegården.


