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AKTUELTKLUMMEN

Vi har verdens bedste landsbysamfund. Det 
plejer jeg at prale med, når snakken falder på 
Jordrup og Fynslundområdet.
 
ILDSJÆLENE LÆNGE LEVE
Vi har masser af aktiviteter året rundt for børn 
i alle aldre, vi har aktive foreninger, vi har flotte 
faciliteter, skøn natur og ikke mindst har vi det 
allervigtigste råstof stof. Det er ildsjæle der 
knokler. Det er folk der brænder for at sætte 
noget i gang for andre. Det er folk der satser og 
sætter gang i salg af byggegrunde. 

Vi har det lokal samfund vi fortjener. Vi har kun 
en skole - hvis vi kan fylde børn i den. Vi har kun 
en Brugs - hvis vi køber mere end den glemte 
mælk. Vi har kun gymnastikhold - hvis nogen vil 
tage trænertjansen. Vi har kun dette Fynslund 
Magasin, fordi ildsjæle er i arbejdstøjet. Vi 
får kun en Troldhedesti, fordi arbejdsgruppen 
har knoklet. Vi får kun fremtidens Kultur- og 
idrætscenter, hvis vi har ildsjæle, der kan tage 
det lange seje træk med at få drømme og visio-
ner til at blive til hverdag og virkelighed. 

Vi har gjort det før. Vi gør det igen og igen og 
igen. Men det kræver at alle løfter fællesska-
bet. Det kan være det store tunge løft eller at 
man bare lige giver en hånd med, et skulder-
klap eller et Facebook Like. 

Spørg ikke hvad Lokalsamfundet kan gøre for dig 
- spørg hvad du kan gøre for lokalsamfundet”. Vi 
har nemlig kun det landsbyliv vi selv skaber.

CHaRME, SELvTILLID 
OG LæKRE BYGGEGRUNDE
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AKTUELT

Velkommen til Fynslund magasinet nr. 13. 
Idéen til magasinet opstod på den store 
Fynslund-for-Fremtiden-Dag i hallen for 
et par år siden hvor en flok ildsjæle valg-
te at drible videre med idéen.

FynslundMagasinet blev til som et fæl-
les sammenskudsgilde: Kirken bød ind og 
afskaffede kirkebladet, Skolebladet blev 
forvandlet til en del af magasinet, Brug-
sen og hallen bød ind med faste sider, og 
masser af lokale annoncører bakker op, 
og vores elever hos ImageConsult, har 
det som en fast opgave 4 gange om året.

Vi har frivillige fotografer, skribenter og 
lokale journalister, der sørger for indhold 
og spændende artikler. Det hele koordi-
neres og samles via vores aktive og alle-
stedsværende redaktør Hans E. Sørensen. 

NYE TIDER OG NYE MULIGHEDER:
Men Hans har valgt at stoppe som redaktør 
- dette er hans sidste nummer. Vi har der-
for brug for at få flere lokale kræfter med i 
redaktionen for at sikre, at vi kan fortsætte 
Magasinet fremover - det udarbejder jo 
ikke sig selv. ; ) 

Du kan være fast på holdet el-
ler ”freelance”. Du kan vælge at 
skrive en enkelt artikel til hvert 
nummer. være den der koordinere 
annoncer eller være fotograf eller 
noget helt fjerde.

Vi er alle glade amatører, så hold dig ikke 
tilbage. Man skal bare have lyst til at kom-
me med input og idéer samt finde de gode 
historier i lokalområdået. Alle hænder og 
hoveder er velkomne - jo flere vi er - jo sjo-
vere er det.

Skriv til Merete på mdp@imageconsult.dk, 
hvis du er frisk på at give en hånd med eller 
kender nogen, vi skal prikke til. 
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AKTUELT

Lions Club er en humanitær hjælpeorganisation 
der arbejder med nationale og internationale 
hjælpeprojekter, f.eks. i forbindelse med kata-
strofer, ligesom bekæmpelse og forebyggelse af 
blindhed i udviklingslandene er en af organisatio-
nens mærkesager.

1. Oprettet i USA i 1917 på en tid, hvor mange syn-
tes, at verden behøvede mere medleven og mindre 
selvoptagethed.

2.  Grundstammen er de lokale klubber. Typisk 
med 20 til 40 medlemmer.

3. Kom til Danmark i 1950. I dag er der 314 
klubber med tilsammen 7.200 medlemmer.

4. På verdensplan er der 1,3 millioner medlemmer 
fordelt på 45.000 klubber i mere en 200 lande.

5. Klubberne har en meget stor selvbestemmel-
sesret inden for nogle overordnede rammer.

6. Engagerer sig ofte i samfundets forhold, men 
ikke politisk og ikke religiøst.

7. Har tilsluttet sig FN’s deklaration om menne-
skerettigheder og arbejder for samfundsforstå-
else og fred.

8. Blev i 2007 kåret af Financial Times som den 
mest effektive NGO.

9. Lions Danmark donerer årligt omkring 35-45 
millioner kr. til humanitære formål. Disse penge 
fordeles suverænt af den enkelte klub og går til 
både internationale, nationale og lokale formål i 
nærområdet.

FaKTa OM LIONS   

MANGE KENDER ORDET ”LIONS”  – MEN 
HVAD ER DET NU LIGE, DET ER??
Vidste I derude i Jordrup og opland, at vi 
har en præsident i området. Ja, først var 
han vicepræsident og i år er han blevet 
præsident. Sådan kan det nemlig gå, når 
man engagerer sig i den store humani-
tære organisation LIONS.

Han hedder Arne Sinkbæk Pedersen og 
bor på Kirsbølvej 21 i Jordrup. Har boet på 
ejendommen siden 2002 og er gift med Lis 
Gosvig. Sammen har de tre børn: Josephine 
på 17, Alexander på 15 og Pauline på 12 år.

Arne er uddannet landmand og insemi-
nør, indimellem blev der også tid til en 
mureruddannelse. Arbejder i dag som 
fuldtids inseminør.

Arne var formand for forsamlingshuset i 
en årrække og var med til opgradere det 
gamle, fine hus. Ligeledes en del af spej-
derrådet i nogle år. 

Lige for tiden bruger han meget tid på, at 
være en del af Lions Club i Lunderskov/
Vamdrup.

Lions Club Lunderskov er en afdeling af 
Lions Clubs International, verdens største 
velgørende organisation. Der er pt om-
kring 20 medlemmer med forskellig alder 
og erhvervsbaggrund. De afholder møder 
en til to gange om måneden. Lions er en 
klub med flere facetter. En af dem er, at 
hjælpe hvor der trænges og hvor alle de 

indsamlede midler ubeskåret anvendes i 
støttearbejdet. Den anden del er kontin-
gent, som dækker administration og med-
lemsaktiviteter. Aktiviteter kan være alt. 
Foredrag, virksomhedsbesøg, arrangere 
løbeture og madaftener, kun fantasien 
sætter grænser. Man kan altid ringe til 
Lions i Lunderskov, om de er interesseret 
i at deltage i arrangementer lige fra ind-
samlinger til deltagelse i byens festlighe-
der med boder og lignende - som medlem-
merne bemander. Har man lyst til at være 
med i en klub, hvor der bliver arrangeret 
mange forskellige og alsidige ting, og hvor 
det sociale samvær er i højsædet, så er 
Lions Club en god mulighed. 

JEG SPøRGER OGSå ARNE HVORDAN, 
MAN BLIVER PRÆSIDENT
”For at blive præsident for Lions, skal man 
igennem nogle trin. Vise at man er villig til 
at udføre opgaver, iværksætte og gøre et 
stykke arbejde for klubben. Man skal have 
siddet i bestyrelsen i nogle år. Det frem-
mer også hvis man er ”klubmester” et par 
gange. Klubmesteren er den der styrer 
møderne.

Hvordan kommer man med i Lions som 
menig mand er også et af mine spørgsmål. 
”Man kan blive opfordret”, siger Arne, 
man kan ringe til Lions (eller til Arne) 
Lunderskov/Vamdrup og sige, at man er 
interesseret. Det er ikke så svært. Og, 
som Arne stærkt pointerer, Lions er ikke 
en hemmelig loge med mystiske ritualer. 

LIONS CLUB
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STRØMFØRENDE

ERVERV   I   FOKUS

Vi sætter dig
i stødet
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Luften er tung af regn. Alt er nærmest gråt i 
gråt, bortset fra de efterhånden mange gule og 
brune blade, der hober sig op på vejen og i ha-
verne. Alt ånder ro og fred, mange har enten ef-
terårsferie, eller holder sig inden døre i varmen.

Men på Risbøge 6 er der ikke dømt efterårs-
ferie. I hvert fald ikke for Bo og Tina Krogh 
Sørensen. I gårdspladsen holder en af bilerne 
med firmalogo på siden. Jeg dukker op midt i 
frokostpausen, hvor Bo er kommet hjem til kon-
toret. Henning er lige smuttet ud for at spille 
golf - meteorologerne har nemlig lovet regn 
resten af ugen, så det er med at udnytte tørvej-
ret, inden det er for sent. 

På adressen i Højrup ligger firmaet Aut. El-Inst. H. 
Christiansen Kolding ApS. 

Firmaet, der har eksisteret siden 1978, har 
ligget på den samme adresse siden 1980. I 
mange år både hjem og arbejdsplads for Hen-
ning og Susanne Christiansen. Susanne tog 
sig af kontorarbejdet, mens Henning og hans 
medarbejdere tog sig af kunderne. 

I 2011 kom Bo ind i firmaet og overtog dermed 
50%. Det er med tiden blevet til 80%, så Hen-
ning kan godt tillade sig at holde tidligt fri. 
Det falder ham dog lidt svært at holde sig helt 
væk. Privaten ligger jo trods alt klods op ad fir-
maet. Officielt hedder det sig vist, at han hol-

der fri 2 dage om ugen. Tid der for eksempel 
skal bruges på familien, golf, koncerter eller 
sportsvognen.

Tina og Bo kommer fra ågaard, hvor de bor 
med deres to børn, en dreng på 13 år og en 
pige på 12 år. I fritiden er Tina glad for sin 
have, mens Bo godt kan lide at komme i mo-
tionscenter.

Tina kom ind i firmaet i 2014. Efterhånden har 
hun overtaget kontorarbejdet efter Susanne, 
og klarer det nu alene. Hun arbejder i firmaet 
2 dage om ugen. Resten af tiden er hun sko-
lesekretær. En stilling der passer rigtigt godt 
sammen med arbejdet i firmaet.

Som skolesekretær har hun jo de samme ferier 
som skolerne, og dermed er der tid nok til at 
ordne, hvad der ordnes skal, på kontoret.

Efterhånden som børnene er blevet større 
og mere selvstændige, kan Bo og Tina bruge 
mere tid i firmaet, uden at de skal finde pas-
ning til børnene.

ERHVERSKUNDER I FOKUS
Firmaet har flest erhvervskunder, kun cirka 10% 
af opgaverne er for private kunder. Største om-
råder er service og vedligehold for kommuner, 
institutioner, skoler - blandt andet Fynslundsko-
len - samt ECM Industries. Blandt andet laver de 

demenssikring på plejehjem for firmaet Tunstall 
A/S fra Skanderborg. Som tommelfingerregel 
går distriktet fra syd for Viborg og ned, samt 
hele Fyn, så der kan blive tilbagelagt nogle ki-
lometer i løbet af en arbejdsuge, og selvom man 
er kommet langt væk fra Kolding og Fynslunds-
området, kan man altså stadig støde på en af de 
mørkerøde varebiler fra Aut. El-Inst. H. Christi-
ansen Kolding ApS, på landevejene.

UDFøRER DIVERSE OMRåDER
Da Bo kom til firmaet i 2011 var der 3 sven-
de og 2 lærlinge. I dag er der 5 svende og 5 
lærlinge. Montørerne dækker områder in-
den for EL-installationer for eksempel i for-
bindelse med tilbygning eller nybygning, IT 
og netværk, industrimontage, alarmanlæg, 
videoovervågning, solcelleanlæg og varme-
pumper. Se evt mere på firmaets hjemmeside 
www.hchristiansen.dk.

Bo’s telefon ringer. Der er kunder, som heller 
ikke holder ferie. Det er på tide at takke for 
deres gæstfrihed og lade dem komme tilbage 
til deres madpakker. Lidt generte siger de ”ok” 
til at få taget et billede, hvorefter jeg vinker 
farvel og giver dem arbejdsro.

lokalt firma 
MED NYE KRæFTER
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Rigtig mange både piger og drenge mø-
der op til håndboldtræningen i Fynslund-
hallen tirsdag eftermiddag, og om afte-
nen er det de voksne, der fylder banerne. 
Vi har i år hold i Trille/Trolle, U6, 2-3 hold 
i U8, U10 piger, U 12 piger, U12 drenge, 
serie 3 damer og 2 serie 3 herrer.

Der er gang i såvel børn som voksne og 
bolde i mange størrelser og hårdheder, så 
trænerne har nok at se til. Det bliver til 
mange gode grin, en masse sjove ople-
velser og en del svedperler.

Dog har vi altid plads til flere, så sidder 
du eller dit barn og får lyst til at prøve 
om håndbold kunne være noget for jer, 
så mød endelig op. Træningstider for de 
enkelte hold fremgår af hjemmesiden el-
ler den lille FB folder.

HÅNDBOLD I FB

FB’s U11-piger har spillet deres første kampe 
her i efteråret. De fleste af pigerne har aldrig 
spillet fodbold før, så der er meget der skal 
læres. Udover at kunne sparke til en bold, så 
skal man kende til mange nye ord som mål-
spark, hjørnespark, indkast, opdækning osv. 
Der er mange ting at holde styr på i en kamp. 

Hvilken vej skal man helst sparke bolden? – 
hvis man da overhovedet kan ramme den….
Hvor står modstanderne og hvordan sørger 
man for, at de ikke får bolden og scorer?
Hvornår er der målspark og hvornår skal bol-
den gives op fra midten?

EN STOR UDFORDRING
Vores piger har været på en stor og svær opga-
ve i efterårets kampe, da deres modstandere 
alle har spillet fodbold før og efterhånden har 
opnået en vis forståelse for fodboldens mange 
facetter. 

Men FB’s piger er ikke sådan at kyse, de har 
hentet bolden rigtig mange gange i eget net, 
for at give bolden op igen, igen, igen. De har 
aldrig hængt med mulen og været trist over 
det, men har taget det som en udfordring og 
gået til den med gejst og vilje. Deres kampråb 
er ”1-2-3-4 - vi er verdens bedste piger”.

De har mødt rigtig gode hold og de har tabt 
rigtig stort, men de har også samtidig op-

levet en masse fair play fra modstanderne, 
som efter hver kamp har sagt: ’godt kæmpet’ 
til vores piger. Det er så dejligt og har betydet 
meget for dem!

KAMPGEJSTEN I TOP
En af modstandernes træner kom til vores 
piger efter kampen, for at give dem ros for 
deres kampgejst og sammenhold. Hun for-
talte dem, at de nok skal lære det, de skal 
bare fortsætte på samme måde. Det var en 
lille ’pep-talk’ de fik, og de voksede mindst 10 
cm hver og tabte faktisk ikke helt så stort i 
den efterfølgende kamp. Det var fair play af 
modstandernes træner og betød rigtig meget 
for vores piger.

Der er en regel om, at hvis holdet er bagud 
med 3 mål, så må man sætte en ekstra spiller 
på banen. Hvis holdet kommer bagud med 6 
mål, så må man sætte endnu en spiller på ba-
nen og så videre. Da FB’s piger i en kamp ikke 
havde flere spillere at sætte på banen, så tog 
modstanderen bare en af deres spillere ud. 
Det er da fair play!

Tak til de mange søde spillere og trænere vi har 
mødt i vores første sæson på fodboldbanen. 

Vi kommer stærk igen til foråret med ny 
gejst. Vi skal nemlig nok lære det.

SaMMENHOLD, KaMPGEJST 

OG FaIR PLaY
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Så er en del af indendørs aktiviteterne i 
Fynslundhallen rigtig godt i gang. Også 
nogle af de allermindste udøvere er sammen 
med deres forældre troppet op til masser af 
bevægelse og leg i 3 kvarter. Forhåbentlig 
kommer endnu flere end de 8 som har været 
der til nu. For der er altså masser af plads at 
boltre sig på og der bliver virkelig ”brændt 
krudt af”, når de små bliver sluppet løs på 
halgulvet. 

Fotoet er et øjebliksbillede, for der er gang i 
den hele tiden – både med og uden bold. Så 
her en lille opfordring til flere om at komme 
og være med. Det er hver tirsdag kl. 16.30. 
PS: forældrene kan også få sved på panden 
og ikke mindst smil på læben!Af
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fest for fb’s 
FRIvILLIGE
For 2. gang i klubbens historie blev der 
den sidste fredag i august afholdt en 
festlig udendørs sammenkomst for de 
frivillige i FB. Alle som har ydet en halv ti-
mes arbejde eller mere i FB kunne melde 
sig til festen og her hylde hinanden for 
den uvurderlige indsats, de tilsammen 
lægger i klubben. 

Omkring 60 friske frivillige fra 15 år og 
op benyttede sig af tilbuddet og havde 
en forrygende aften. Der blev startet op 
med en lille velkomst af fmd. Hans Rost-
gaard Andersen, hvor han bl.a. takkede 
for de frivilliges arbejde - både de tilste-
deværende og det langt større antal, som 
ikke havde fundet tid i kalenderen til at 
være med, men som der så også blev skå-
let for efterfølgende.

Herefter var der spil og spas med stige-
golf, beachvolley, fodbold og "ultimate 
frisbee". Alle deltog i aktiviteterne med 

stor entusiasme - nogen med større end 
andre, så der var lige et par skrammer der 
skulle behandles med et stykke plaster 
og en munter bemærkning. 

Herefter var der dejlig mad, kolde fadøl, 
vin og sodavand, samt kaffe og lækker 
chokoladekage til dessert. Der blev snak-
ket og hygget på kryds og tværs, hvilket 
er hele meningen med sammenkom-
sten. Alt sammen krydret med fine mu-
sikalske indslag fra FB’s yngste udvalg 
"Mar'k'ant", som selvom de har travlt 
med scenebyggeri på "amfi" tog sig tid til 
at være med.

Det blev en herlig og hyggelig aften, tak-
ket være arrangørerne Helle Møller Mø-
rup og Steffen Mortensen, grillmester 
Jan Moth Andersen og alle andre som er 
med til at gøre det sjovt at være frivillig 
i FB!
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TRILLE TROLLE 
sjov bevægelse 

for de små og 
FORæLDRE
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FYNSLUND        SKOLEN

Stylter er svære at gå på i starten, 
men det kommer efterhånden, som 
man øver sig og lærer teknikken.

Der er lavet 15 par stylter, 2 par er små, 
resten er store. De er meget flot pyntet 
med mange forskellige mønstre. Alle i 
klassen har selv fundet på deres egen 
måde at udsmykke og male stylterne. 
Det har taget flere uger at lave dem, 
men det har været sjovt og lærerigt.
- Signe og Christiane 5.d

Man laver striber på stylterne ved at 
sætte malertape på stylten. Man skal 
huske og sætte det lige, for ellers bliver 
striberne ikke lige. Når man har sat det 
på, kan man begynde at male. Når ma-
lingen er tør, tager man malertapen af, 
og så får du nogle meget fine lige striber.
- Anne Sofie 5.d

5. D LavER 
STYLTER

håndVærk og deSign

Hver morgen året rundt, når klokken rin-
ger ind til første time, smutter alle børn og 
voksne på skolen ind på biblioteket og fin-
der sig en plads, -i reglen med de mindste 
tættest ved den elektroniske tavle og de 
ældste af eleverne i ”spidsen” af bibliote-
ket ud mod syd-gården. Det tager ikke lang 
tid før der falder ro over forsamlingen, -det 
der skal foregå er da også ganske velkendt; 
den daglige morgensang er i gang!

Vi synger som regel to sange, -salmer, 
børnesange, voksensange, sange for alle 
aldre, årstidssange, højtidssange eller vi-
ser, hvor vi søger at komme godt rundt i 
den danske sangskat. 

Der er flere formål med, at vi samles dagligt. 
For det første holdes den danske sangskat 
vedlige; børnene lærer gennem årene rigtig 
mange sange, noget de gennem hele livet 
kan have glæde af i rigtig mange sammen-
hænge. For det andet er det, at vi alle samles 
fra dagens begyndelse, bare en god måde at 
få startet dagen på. Det er mærke fællesska-
bet og den lidt udefinerlige tryghed og hygge 
dette skaber, er uvurderligt godt. 

Udover den mere rituelle sang-del kan der 
være meddelelser, præsentationer af børne-
nes arbejder, børnerettede ”reklameindslag” 
fra de lokale foreninger og andet, som det er 
godt at vide i fællesskab. 

Fredag er den eneste dag, hvor vi ikke har 
morgensang lige fra morgenstunden. Den-
ne dag er nemlig vores små venner fra bør-
nehavedelen med, så da venter vi med se-
ancen til midt på formiddagen. Sangvalget 
er naturligvis lidt anderledes denne dag, så 
også de mindste kan være med. Det virker 
godt lige så stille at integrere børnehave-
børnene i det store fællesskab.

Dagligt er der også forældre med til mor-
gensamlingen, når det nu kan passe ind i 
en voksen-dagligdag. Det er vel nok rart, at 
man som voksen også indimellem priorite-
rer sin tid til det.

Og skulle vejen falde forbi, er man altid 
velkommen til at være med. Det ta ŕ kun 
7 minutter. 

MORGENSaNG 
skal der til
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En anderledes måde at undervise på er selv-
kørende værksteder. Her bliver børnene ud-
fordret og opfordret til at klare sig selv. Vi 
havde lavet 12 forskellige værksteder, hvor 
fem fag var præsenteret. Dansk, matematik, 
håndværk og design, historie og musik.

Hvert værksted var udførlig beskrevet, så bør-
nene selv kunne gå i gang, og underviseren 
var med på sidelinjen for at observere og selv-
følgelig træde til om nødvendigt. Hele sean-
cen sluttede af med en kartoffelfest, hvor vi 
pyntede op og dækkede borde, spiste kartof-
felboller, dansede ”hot potato” og sang.

Der var mange forskelligartede opgaver i 
værkstederne. De skulle bl.a. lave kartoffel-
slim, lave dækkeservietter med kartoffeltryk, 
og konkurrencer om hvem der kunne skrælle 
den længste kartoffelskræl, lave den flotteste 
kartoffelskulptur, finde på en kartoffelleg og 
meget, meget mere. I musikværkstedet skulle 
de omskrive ”Mariehønen Evigglad”, det skul-
le selvfølgelig handle om kartofler.

Til sidst evaluerede børnene på ugerne. Sarah, 
Louise og Katrine som var en gruppe svarede:

BEDSTE VÆRKSTED
Slimværkstedet. Fordi det var sjovt at lave og 
lege med.

SVÆRESTE VÆRKSTED
Historieværkstedet. Fordi de havde svært ved 
at svare på mange at spørgsmålene.

MEST LÆRERIGE VÆRKSTED:
Det værksted hvor de skulle rundt og scanne QR 
koder og svare på spørgsmål og kartoffelspillet.

HVILKEN ROLLE HAVDE I HVER ISÆR I GRUPPEN 
Sarah var den: ”lidt tilbageholdende” Katrine 
var: ”Bossen” og Louise var den der: ”Gør, 
hvad der bliver sagt”.

Børn har rigtig godt styr på, hvilken rolle de 
spiller i fællesskabet og i en arbejdsgruppe. 
De ved godt hvem der er lederen i gruppen og 
hvem der er initiativtageren, eller den iderige 
og hvem der pjatter etc. etc.

De evaluerede også værkstedsformen. ”Hvad 
var det bedste ved at arbejde i værksteder?”

 • ”Det var, at samarbejde med sine venner 
og at lære lidt”

 • ”Det var sjovt at lave noget og ikke sidde 
og glo på tavlen”

 • ”Hårdt, sjovt og seriøst”
 • ”Man lærer at være selvkørende og prøver 

noget nyt”
 • ”Det var anderledes”
 • ”At hygge sig med hinanden og at arbejde 

sammen”
 • ”Vi lærte meget om kartofler”.

KaRTOFFELUGER
4. klASSerne holder
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Vi startede med at arbejde med en under-
visningskasse der hed ”fra Hell til paradis”, 
med en masse forskellige materialer om 
Harald Blåtand og hans forældre Gorm den 
Gamle og Thyra. Det handlede om skiftet fra 
den nordiske mytologi til den kristne tro. Vi 
læste også en fagbog om Harald Blåtand 
og fandt fx ud af, hvad hans mor og far hed, 
hvad der var på de 3 sider af Jellingestenen 
samt hvordan danerne blev kristne.

I kassen var der et stor spil, som skulle ligge 
på gulvet og et lille brætspil, hvortil der var 
nogle spørgsmål fra bogen, som man så gav 
den anden og hvis man så svarede rigtig, 
måtte man slå med terningen og hvis man 
ikke svarede rigtig, så var det den næstes 
tur. Vi havde også nogle viklekort, hvor man 
kunne se svarene på bagsiden, når man var 
færdig. Vi havde også et puslespil, med sto-
re brikker der var delt i to. På den ene halvdel 
var der spørgsmål og på den anden halvdel 
var der svar. Disse skulle så passe sammen.

FORDYBELSESDAGEN I JELLING 
Onsdag morgen havde vi 45 minutter, inden 
vi skulle med bussen til Jelling sammen med 
6.e. Vi blev delt i to grupper og så quizzede vi 
mod hinanden. Da vi kom til Jelling startede 
vi indenfor i det flotte museum. Det var ikke 
ligesom alle andre museer, hvor du bare skal 
kigge og læse lange tekster. I Jelling måtte 
man røre, høre og se. Fx kunne man røre ved 
spyd, økser, knive og sværd, der var lavet af 
træ. Der kunne vi se, hvor lang tid det tager 
at dræbe en person med fx sværd. 

Derefter gik vi udenfor, hvor vi skulle have 
en rundvisning af museumsinspektøren. Vi 
fik en masse af vide, som vi ikke havde læst 

i bøger på forhånd. Fx at Jellingestenen og 
flagstængerne ligger præcist i midten af hele 
området og at næsten alle de ting Harald 
Blåtand lavede var rent blær. Han var en blæ-
rerøv, der gerne ville imponere andre menne-
sker, det var et tegn på rigdom og magt.

Udenfor museet var der to store høje. Nord-
højen og Sydhøjen. Man troede, at Thyra 
var begravet i Nordhøjen, fordi den var 
mindst og Gorm den Gamle i Sydhøjen, der 
var størst. Siden hen har man fundet ud, at 
Thyra ikke ligger i nogle af højene, Gorm den 
Gamle ligger i Nordhøjen og Sydhøjen var 
bare til pynt. Hvis man kunne bygge sådan 
en høj på den tid, så viste man, at man var 
dygtig og velhavende.

Efter 7 år gravede man Gorm den Gamle 
op af Nordhøjen og begravede ham i kirken 
ved siden af. Historien lyder, at det hul man 
gravede for at få Gorm den Gamle ud, var 
for lille og man måtte derfor brække både 
arme, ben og hoved af for at få ham ud af 
det lille hul i højen.

Ovenpå museet var der en tagterrasse, hvor 
man kunne kigge i nogle kikkerter. Når man 
gjorde det, kunne man se hverdagsbilleder 
fra nutiden og helt tilbage til Harald Blå-
tands tid. 

Rundt om hele området med museet står 
der et kæmpe palisade hegn, der i sin tid 
blev bygget af egetræsplanker, som man 
formoder, er kommet til Jelling fra England. 

 JELLING
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Ikke så langt fra børnehaven ligger der en 
lille perle. En skøn grøn plet på landkortet 
som vi har fået lov til at dyrke en lille køk-
kenhave i. I maj måned begyndte børnene 
så småt at få de små frø lagt i jorden. Der 
blev lystigt snakket om hvad der engang 
ville vokse op af jorden og der var mange 
gode og sjove ideer til hvad de små frø kun-
ne blive til. Slikplanter, is-træer og kæmpe 
bønnestager som i eventyrene. Fantasien 
hos de dejlige børn fejler ikke noget.

Igennem hele sommeren har de glade 
cyklister kørt afsted til køkkenhaven, for 
at se til de mange rækker med spirende 
grønne planter.

FYLDT TIL RANDEN
Begejstringen var stor da børnene kunne 
høste de første grønsager og bringe 
dem med hjem i børnehaven. På en lang 
række cyklede de hjem ad Fynslundvej 
til børnehaven. Hver især med rygsæk-
ken fyldt med lækre friske grønsager. 
Tilbage på bagvejen hjalp alle hinanden 
med at pakke høsten ud af taskerne hvor-
efter varerne pænt blev lagt til salg i den 
lille bod på terrassen. Her kan man købe 
løg, kartofler, squash, græskar, gulerød-
der, rødbeder og pyntegræskar til gode 
priser. Børnene har allerede snakket om 
hvad overskuddet kan bruges til. Mange 
fine ideer kom frem mens vi snakkede 
om hvad de hver især kunne tænke sig. 
Hotdogs, legetøj, is og pandekager var 

bare nogle af de mange drømme børnene 
havde. Alle de hårdt tjente penge går 
ubeskåret til sjov og ballade for børnene 
på Bagvejen.

Vi har lært mange ting om hvordan plan-
terne vokser om hvilke grønsager der en-
ten vokser over eller under jorden. 

Børnene har også dyrket radiser, ærter og 
drueagurker i børnehaven. Forældrene har 
flittigt samlet små plantepotter fra Føtex 
og Bilka som har prydet vores vindueskarm 
gennem længere tid. På vores legeplads 
kan man også finde andre spiselige lække-
rier og vi har gjort meget ud af at fortælle 
børnene om hvordan små hvide blomster 
på vores træer engang bliver til flotte æb-
ler. I vores lille plantage har vi ribs, solbær, 
hindbær, æbletræer og 3 forskellige blom-
metræer. Her vokser også rabarber og 
smukke blomster. Vi har i løbet af somme-
ren nydt godt af høsten og har bl.a. lavet 
solbærsaft, ribsgele og æblekage. 

En dejlig proces er ved vejs ende og vi har 
alle haft det super sjovt med at så, vande, 
høste, pleje og passe vores afgrøder. Vi 
glæder os allerede til foråret hvor grønne 
spire igen komme frem.

FRa JORD TIL BORD 
et spirende projekt i børnehaven på bagvejen

D. 23.-24. september havde vi ”overnatning” 
for de 2.-4. klasses børn der går i SFO.

Vi lånte børnehaven på Bagvejen til det. Der 
deltog 23 børn ud af 29 mulige. Der blev la-
vet minipizzaer til aftensmad. Vi lavede bål, 
stegte skumfiduser og spiste popcorn.

Heldigvis var vejret med os. Der blev leget 
og kørt på cykler på den skønne legeplads til 
langt ud på aftenen.

Næste morgen sluttede vi af med fælles 
morgenmad. Det var ren råhygge for både 
børn og personale. Vi gentager helt sikkert 
succesen næste år.

OvERNaTNING I SFO

det har været den rene
 skattejagt at grave kartofler op 

og hale de store gulerødder 
op af jorden.
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KIRKEN

hvornår: Onsdag den 9. november kl. 19:30.
hvor: Konfirmandstuen.

Kom og syng! Pastor Henrik Jensen, ågaard 
Frimenighed leder fællessangen fra Højskole-
sangbogen og fortæller os om det, vi synger. 

Ost og vin. 50 kr./person.

SaNG
aFTEN MandHatten Koret er et vokalensemble 

bestående af 12 velsyngende mænd - 
med hat. MandHatten synger a capella 
med entusiasme og god energi. Reper-
toiret spænder vidt både genre- og stil-
mæssigt: fra jazz, klassisk, folk og renæs-

sancemusik til etniske og nordiske sange. 
Overskud, musikalsk engagement og det 
uforudsigelige er et af korets kendetegn. 

Fri entré.
Onsdag den. 30 november kl. 19:30

JULEKONCERT i lejrskov kirke

Jordrup Kirke søndag den. 4. december kl. 16. 
Kom til en anderledes julegudstjeneste med 
vægt på læsning af tekster fra Bibelen og mu-
sik. Børnekoret og fløjtenist Erik Meyland med-
virker. Lokale folk læser op. Der er ingen prædi-
ken, men til gengæld mere sang og musik. 

SaNG OG MUSIK filmaften - aMOUR
Fransk film fra 2012, instrueret af den 
østrigske instruktør Michael Haneke. Kom 
og se den gribende film om de udfordrin-
ger et ældre ægtepar står overfor, efter 
konen har fået et slagtilfælde. Filmen har 

modtaget priser over hele verden. Tors-
dag den 12. januar kl. 19 i konfirmandstuen 
Lejrskov. Boller med pålæg, øl og vand. 
50 kr./person.
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KIRKELIGE HaNDLINGER 
SIDEN SIDST:

KONTaKT
Sognepræst: Niels Risbjerg Lai
tlf. 7555 8002 / 2129 8002. Mail: nrl@km.dk
Graver: Ejner Bæk Petersen, tlf. 7555 6317
graver@lejrskov-jordrupkirker.dk
Menighedsrådsformand: Asger B.M. 
Christensen
tlf. 2020 8169, mail: asger@noerupgaard.dk
Hjemmeside: lejrskov-jordrupkirker.dk
Kirkebil: Menighedsrådet refunderer 
udgifter til taxa til gudstjenester og kirkelige 
handlinger for ældre og gangbesværede.

TEKST OG TEGNINGER
Niels Risbjerg Lai

LÆS MERE På
lejrskovkirke.dk eller jordrupkirke.dk

Døbte
Nanna Baudtler Jensen (Lejrskov)
Felix Zachariaz Joensen Solgaard Magnusson 
(Lejrskov)  

Viede eller kirkeligt velsignede 
Hanne Norup og Henrik Paldrup Norup (Lejrskov)

Begravede eller bisatte
Grethe Pedersen (Lejrskov)
Melanie Strømsborg (Lejrskov)
Reimar Jacob Rossen (Sdr. kapel Kolding)
Hans Ove Nielsen (Lejrskov)
Erik Eckhardt Hansen (Lejrskov)

”Tillid er godt, kontrol er bedre.” Sådan 
siger man, når man møder eksempler på, 
at nogen har misbrugt andres tillid, eller 
når man vil forebygge, at det sker. Der er 
ingen tvivl om, at kontrol er nødvendig i 
mange sammenhænge, men her vil jeg 
alligevel hæfte mig ved den første del af 
talemåden: ”Tillid er godt.” 

Tilliden er heldigvis det første, der falder 
os ind, når vi har med et andet menneske 
at gøre; mistilliden kommer i anden række. 
Umiddelbart viser vi tillid, mens mistilliden 
kræver overvejelse. Vores liv bygger på 
relationer, og i samværet med andre men-
nesker kan vi finde glæde og livskvalitet. 
Evnen til at finde og fastholde glæde hæn-
ger tæt sammen med følelsen af tillid og 
respekt. Tillid er centralt for livskvaliteten. 
Forskeres undersøgelser viser jævnligt, at 
indbyrdes tillid sammen med oplevelsen 
af at have indflydelse på vores eget liv, 

giver den største glæde. Som altid er det 
velgørende, når videnskaben bekræfter og 
dokumenterer noget, man egentlig godt er 
klar over i forvejen. 

Jeg vil vove den påstand, at den relativt 
store tillid, vi har til hinanden, hænger 
sammen med, at vores kultur bygger på 
kristne værdier. Sagt med andre ord: Til-
liden er en gave fra Gud, og derfor er den 
ikke sådan at tage livet af. Vi er alle sam-
men skabt i Guds billede. Derfor er det 
hverken dumt eller naivt at nære tillid. 

Er der i dit liv bare ét menneske, som viser 
dig tillid, har du også glæden i dit liv. At 
blive mødt med tillid er vigtigt for håbet. 
Og i håbet ligger også evnen til stadig at 
glædes og at tro på fremtiden. Det er værd 
at huske, at særligt i et mørkt rum gør selv 
det mindste lys en forskel, og at vi har et 
ansvar for at give lys og håb til hinanden.

TILLID ER GODT

Kom til spaghettigudstjeneste i Jordrup 
Kirke fredag den 20. januar kl. 17:00. Efter 
gudstjenesten spiser vi sammen i forsam-
lingshuset. Vi slutter i tide, så alle kan nå 
hjem og se Disney Sjov. Aftensmaden er 
gratis for børn. Voksne pris: 50 kr. 

Af hensyn til maden modtages tilmeldinger 
gerne, men det er ingen betingelse for at 
være med. Tilmelding til nrl@km.dk eller på 
sms 2129 8002. Alle er meget velkomne. 

SPaGHETTIGUDSTJENESTE

KIRKEN
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Tag med tidligere sognepræst ved Brændkjær-
kirken Leif Nielsen på en vandretur fra Sevilla til 
Santiago de Compostela. En vandretur over 45 
dage på godt 1000 km i foråret 2015. Oplev den 
skiftende natur. Hør om landets historie. Mød 
Cid fra Alaska. 

Far vild og find tilbage på ruten igen. Få dejligt 
følgeskab i Salamanca. Bliv våd, træt, mør-
banket og halt, men nå alligevel frem til sidst. 
Velkommen til en spændende aften i Spanien. 
Torsdag den 16. marts kl. 19:30 i konfirmand-
stuen, Lejrskov.

dengang farfar var på 
vaNDRETUR I SPaNIEN

Camino de Santiago

Hvad var det, der satte sit tydelige aftryk 
på Nordeuropas og ikke mindst Danmarks 
historie, og som stadig har stor indflydelse 
på, hvordan vi lever og tænker i dag? Hvad 
er den danske folkekirke rundet af? 

Teologisk stiftskonsulent, Viborg Stift, 
Henning Thomsen giver et meget spæn-
dende og kvalificeret overblik.
Konfirmandstuen, onsdag den 22. feb.
kl. 19:30. Kaffebord 50 kr./person.

REFORMaTIONEN – hvad gik den ud på? 

Hvorfor beskæftige sig med Luther? I en 
lille reformations-jubilæets-bog med tit-
len FRIHED, svarer Niels Henrik Arendt, 
fhv. biskop over Haderslev Stift:

Fordi Luthers opgør viser sig indirekte, 
ikke bare inden for kirken, men i hele sam-
fundet og i den måde, som vi tænker om 
os selv på. Selv mennesker, der ikke står 
i nogen relation til kirken, kan i en vis for-
stand hævdes at være gennem-lutherske.

SOM OPTAKT TIL 
REFORMATIONS-JUBILÆET: 

 • Luthers liv - gennem billeder og karikaturer
Torsdag den 24. november, kl. 19:30 i 
konfirmandstuen Lejrskov, ved sogne-
præst Niels Risbjerg Lai.

 • Luther – teologi/strategi/kommunikation 
Torsdag den 19. januar kl. 19:30 i Harte 
Kirkecenter, ved sognepræst Elon Jepsen.
Kaffe/the og kage kr. 25.00

LUTHER – værk og virke
reformationsjubilæum 1517 - 2017, 500 år 

Kom i julestemning med efterårets minikon-
firmander, der spiller krybbespil til gudstjene-
sten den 27. november kl. 10:30, 1. søndag i 
advent, i Lejrskov Kirke.

KRYBBESPIL

KIRKEN
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SANG FOR ALLE

ET TRavLT EFTERÅR
for jordrup sangkor
Jordrup Sangkor ligger ikke på den lade 
side. Med et repertoire der spænder bredt 
– lige fra Beatles til Beethoven samt dan-
ske viser, salmer, musicals, operetter, 
opera til popnumre, populær kirkemusik 
samt klassiske korværker - er der nok at 
tage fat på. Derfor skal der da også øves 
hver torsdag aften kl. 19.30 – 21.45 på 
Fynslundskolen. 

PLADS TIL ALLE
Hygge og et fantastisk sammenhold over 
50 år gør øve aftener til en leg - afslap-
pet og hyggeligt. Enkelte medlemmer 
har været med fra starten for godt 50 år 
siden. Jordrup Sangkor havde 50 års ju-
bilæum i 2015. Koret er åbent for alle og 
det er ikke nødvendigt, at man kan læse 
noder. Der skal ikke laves stemmeprøve, 
man skal nok finde en plads i koret, bare 
lysten til at synge er der.
 
Bettina Hellmann Munch er kordirigent, 
og det er hende der sammen med besty-
relsen udvælger hvilke sange der skal syn-
ges. Bettina er uddannet operasangerinde 
og er lærer på FOF i sangteknik, dirigerer 

Broager sangkor og underviser i Sønder-
borg. Bettina er ikke kun dirigent. Hun er 
rigtig god til at videregive sin kunnen om-
kring sangteknik og er god til at videregive 
sin begejstring for sangen.

Der synges mange steder i løbet af et år. 
Koldinghus har rummet mange koncerter, 
maj markeder, biblioteket i Kolding. En 
fast tradition er julen der synges ind på 
Toftegården i Jordrup. Koret synger også 
ved fødselsdage, bryllupper og andre 
festlige lejligheder. I den kommende tid 
står ”Spil Dansk ugen” på dagsordenen 
og det foregår alle dage i uge 44 på Nico-
laj Scenen i Kolding. Se det detaljerede 
program på www.spildansk.dk eller følg 
med i dagspressen.

Ny formand er den 37 årige Jannie Erik-
sen fra Vamdrup. Den lokale kontakt per-
son er Lis Gosvig.

Jordrup Sangkor kan altid bruge flere 
medlemmer, så kom frit frem opfordrer be-
styrelsen. Læs mere på Jordrup Sangkors 
hjemmeside www.jordrup-sangkor.dkAf
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Søndag den 11. december kl. 10.00 – 16.00 
holder Landbomuseet atter deres traditio-
nelle julearrangement. Det er jul lige om lidt, 
så er der ikke noget så dejligt, som at komme 
i skoven og fælde sit eget juletræ. Lad det 
blive en tilbagevendende begivenhed ind 
under jul. 

Det vil helt sikkert være en oplevelse, som 
det altid vil være rart at tænke tilbage på. 
Efter juletræsfældningen er det hyggeligt at 
komme i Stalden og drikke varm kakao eller 
gløgg og spise dejlige varme æbleskiver. Der 
er også mulighed for at købe de sidste jule-
gaver og dekorationer fra boderne.

Naturvejlederen er på banen med hygge-
lige, sjove og spændende aktiviteter for 
både børn og voksne. Du må bestemt ikke 
glemme at gå en tur igennem Landbomuse-
ets hyggelige og julepyntede lokaler og se 
de eventyrlige og spændende effekter, som 
er udstillet.

ønsker du en bod til Landbomuseets traditi-
onsrige julemarked? Så er du velkommen til 
at klikke ind på Landbomuseets hjemmeside 
på www.landbomuseet.dk og bestille en.

 landbomuseets
POPULæRE 
JULEMaRKED
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v/Finn Nygaard
Jordrupvej 12 V. Nebel 6064 Egtved

Mobil: 2014 7112

www.rosenbuen.dk

Dansk produceret kunsthåndværk
- alt i rosenbuer og blomsterespalier

til haven og krukker



MaR’K’aNT FOR FREMTIDEN, FOR aLLE
Når ”Trækkeren” ikke kan komme op til Am-
fiscenen, så må folket trække i arbejdstøjet.

Det var hvad der skete på dagen, hvor der 
skulle spær op på den nye scene. Stykke for 
stykke blev det båret op til amfiteatret til stor 

moro for alle. Spærene kom op og weekenden 
efter var der rejsegilde med pølser, øl og vand 
samt levende musik.

Stor ros til Poul K. Nielsen der har stået som 
arkitekt til den flotte scene. Markant flot.

På Amfiscenen vil der hvert år blive afholdt en 
MARKANT FESTIVAL. Men scenen er åben 
for alle genre af musik, sang, teater, revy, fri-
luftsspil m.m.

Tuborg Fonden har givet kr. 50.000, -

REJSEGILDE

Der hygges og bygges
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Endnu en gang blev der afholdt byfest i 
Højrup. I år var datoen fastsat til d 10.09, 
og vejret var fantastisk, sol og blå himmel. 
Igen havde vi fået lov til at holde festen 
hos Lasse og Marianne i deres festlokale 
på Risbøge 13. Temaet i år var ”hygge og 
samvær med naboer”. Vi var omkring 45 
personer, lidt færre end normalt, måske 
på grund af det lidt sene tidspunkt på året.

Modsat tidligere år var det en fest uden 
for mange indlagte aktiviteter. Dog havde 
vi beholdt ét vigtigt punkt: Kagekonkur-
rencen. Den blev til gengæld vundet af 
nogle af ”de nye”: Lone og Kaj fra Ris-
bøge. Efter kagespisning og kaffe var der 
gjort klar til ”fri leg” i haven for store og 
små. Nogle valgte at spille fodbold, andre 
gik op i stigegolf med liv og sjæl. Der blev 
hamret søm i træstubbe, kastet med flø-
deboller, og hygget hele eftermiddagen.

Til aften blev der tændt op i grillen, del-
tagerne medbragte selv kød, og så havde 
festudvalget ellers sørget for anretninger 
med kartofler, brød og salat i lange baner 
fra Kokkekompagniet. Børnene fik en slik-
pose til dessert, og mens de rendte rundt 
udenfor og legede, hyggede de voksne sig 
med snak, musik, kagerester og medbragte 
drikkevarer.

I år var vi så heldige at have nye tilflyttere 
fra hele 3 husstande med. Nogle har boet 
i Højrup lidt længere end andre, men fæl-
les for dem alle er, at det var første gang 
de deltog i byfesten. Heldigvis gav de ud-
tryk for, at det var en dejlig tradition. Vi 
håber at få lidt flere af de nye indbyggere 
med til næste år.

De nyeste tilflyttere, Maria og Kenneth 
kommer til byen i løbet af sommeren, og 
til festen fik de overrakt en velkomst-kurv 
fra Lokal brugsen og 4F. 

Amerikansk lotteri var ikke på planen i år, 
derfor er der heller ikke så mange penge 
i kassen til næste års 40 års jubilæums-
fest, så næste års festplanlæggere må 
lægge sig i selen og være kreative!

Netop næste års fest-arrangører blev 
udvalgt i løbet af aftenen: Jens Peter, 
Højtoften; Chelina og Kaj, Fynslundvej og 
Marie og Thomas ligeledes Fynslundvej. 

Vi glæder os til Jubilæumsfesten! 

Se i øvrigt klummen: ”5 hurtige til nye 
Fynslund-borgere”.

BYFEST I HØJRUP
Navn: Maria (30 år), Kenneth (32 år) og King 
(helt ny)

Adresse: Risbøge 5, Højrup.

1: hvorfor faldt valget på netop dette hus?
”Det var på grund af størrelsen og prisen, 
altså hvor mange kvm man kan få i forhold 
til samme hustype i Kolding. Desuden er 
Maria vokset op på landet, og vi nyder roen 
og de landlige omgivelser”.

2: kendte i til området før i begyndte 
med hus-søgningen?
”Ja, Maria har arbejdet i SFO’en på Fyns-
lundskolen, og vi har boet i lejlighed i Jor-
drup i 6 år”.

3: kan i nævne nogle af de frivillige tiltag 
eller aktiviteter, der har gjort indtryk?
”Vi har været til Sportsfesten i Jordrup og 
Byfesten i Højrup. Desuden er det blevet en 
tradition at mødes med venner og naboer 
(fra Jordrup) til Sankt Hans Festen i Jor-
drup. Vi benytter os ikke af Fynslundhallen 
(endnu)”.

4: hvad har overrasket jer mest?
”Den gode velkomst af andre beboere i Høj-
rup. Det gode sammenhold”.

5: hvis i skulle anbefale fynslund eller 
højrup til andre tilflyttere, hvad vil i så 
fremhæve?
”Roen, samt det er et godt lille lokalsam-
fund, med et godt sammenhold. Man føler 
sig godt tilpas. Og så er man jo heldig stillet 
med busforbindelserne i Højrup….”.

5 hurtige til nye 
FYNSLUND-BORGERE
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vI SES I BRUGSEN
LokalBrugsen i Jordrup er stedet, hvor du 
både kan handle stort og småt, få en snak 
eller handle i en fart på vejen hjem. Du kan 
tanke eller bruge posthuset, du kan hente din 
medicin i håndkøbsudsalget, og du kan hente 
og aflevere rensetøj og biblioteksbøger.

Men vi kan så meget andet. Vidste du f.eks at:

HVIS DU HAR SÆRLIGE øNSKER – PRøV OS!
Brugsen tager gerne ønskeprodukter hjem 
til kunderne – hvis der er en særlig vare, du 
gerne vil have, så bed folkene i Brugsen om at 
undersøge, om det kan skaffes hjem fra Coop. 
Det kan fx være allergivenlige produkter eller 
andre specialvarer.

VI STøTTER LOKALE PRODUCENTER
Hvis du selv fremstiller et lokalt produkt – 
madvarer eller andet, så vil LokalBrugsen 
gerne have det på hylden. Pt. sælger Brug-
sen Frede Madsens bihonning og æg fra 
Lystlunden i Almind.

FIND VARER ONLINE, MEN KøB OFFLINE – 
OG SPAR FRAGTEN
Hvis du finder ting, du gerne vil købe på coop.
dk, så overvej om LokalBrugsen skal bestille det 
hjem i stedet for, at du selv handler direkte på 
nettet. På den måde får Brugsen nemlig omsæt-
ningen, og du får fragtfri levering til Brugsen.

DU KAN KøBE DIN GAVEKURV HOS OS
Skal du eller dit firma bruge en eller flere gave-
kurve, kan du bestille det hos LokalBrugsen. Vi 
kan levere i alle størrelser og prislejer, og vi kan 
tage imod bestilling med kort varsel.

KøB IND TIL FESTEN, OG RETURNER DET, 
DU IKKE BRUGER
Husk at kontakte uddeler Louise Pihl, når I skal 
holde fest eller ved arrangementer i foreninger 
og institutioner – hun vil give et godt tilbud og 
super service. Og hvis I får bestilt for mange 
drikkevarer (øl, vand og vin), kan I levere det 
tilbage til Brugsen – det kan de vist ikke syd 
for grænsen.

KENDER DU COOP C?
Når dit behov er hurtig mad og høj kvalitet 
er Coop C måske løsningen. Vi har henover 
sommeren introduceret Coop C i butikken, og 
rigtig mange af jer har taget godt imod ”den 
nye dreng i klassen”, men for de af jer som 
endnu ikke kender Coop C kommer her en kort 
præsentation.

C mærket står for høj kvalitet, friskhed, god 
smag og sundhed, så du med god samvittig-
hed kan nyde hurtige måltider, alene, på farten 
eller med familien og gode venner.

C er en smutvej for travle, men kvalitets- og 
sundhedsbevidste kunder. Det er inspiration 
og spændende retter og komponenter, der 
er hurtige at tilberede, og hvor en eller flere 
håndteringer er fjernet. C giver dig mulighed 
for at vælge ”den hurtige løsning” uden at 
vælge den gode kvalitet fra.
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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! Få dem direkte 
på en SMS. 

BIBLIOTEKS
STaTION
HUSK du kan aflevere og 
hente biblioteksbøger i 
Brugsen. Brugsen har nem-
lig 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

ER DER VARER, DU SYNES, VI MANGLER – Så SIG DET TIL HANNE, 
ANETTE ELLER LOUISE, OG VI KIGGER På DET HURTIGST MULIGT. 

Hele november og december:

4 stk.
berlinere kun

20 kr.

Kom forbi den 25. november mellem 16.00 – 17.30  
når vi har Fredagssmagning, og hæng samtidig 
årets julesok op i Brugsen. 

Børn til og med 12 år kan komme og aflevere jule-
sokken.

I åR KOMMER JULEMANDEN KUN FORBI 1 GANG 
OG PUTTER I BøRNENES SOKKER.
Julemanden kigger forbi 4. søndag i advent den 
18. december mellem kl. 14.00-16.00, og udleve-
rer alle de ophængte julesokker. 

HUSK at tage mor og far i hånden og kom i Brug-
sen og julehyg med os. Vi byder på lidt til både 
store og små.

FREDaGSSMaGNING 
OG aFLEvERING aF JULESOK Igen i år skal i have en belønning. Den 17/12 fra 

kl. 12 giver vi -20% på alle varer i butikken*.
Så husk at lægge jeres julehandel lokalt.

JULENS TILBUD

24/12:  8-14
25/12:  8-18
26/12:  8-18
31/12:  8-16
1/1:  12-18

Alle andre dage 8-20

JULENS ÅBNINGSTIDER:

*gælder ikke gas, tobak, modermælkserstat-
ning, coop.dk varer, aviser, blade, taletid, fri-
mærker, medicin, tips & lotto.

Med snart én måned tilbage af året har vi fra 
Brugsen lyst til på forhånd at sige tak for opbak-
ningen og de mange glade smileys i årets løb. Vi 
vil gøre vores bedste for at fortsætte udviklingen 
i 2017, men indtil da håber vi at alle får en rigtig 
god december.

Tak for i år, og tak for 
de mange glade smileys
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KaLENDER FYNSLUND
NOvEMBER
Torsdag 3. kl. 19:30  Jordrup Sangkor, Syng dansk 
 Nicolai scenen, Kolding
Torsdag 3. kl. 19-21 4F møde (Fynslund Foreningsforum) 
 Fynslundhallen
Søndag 6. kl 10:30 Gudstjeneste 
 Lejrskov Kirke, Alle Helgen
Søndag 6. kl 14:00 Gudstjeneste 
 Jordrup Kirke, Alle Helgen
Onsdag 9. kl 19:30 Sangaften med Henrik Jensen, præst
 Ågaard Frimenighed
Fredag 11. kl. 16-18 Fredagssmagning  
 LokalBrugsen
Søndag 13 kl 9:00 Gudstjeneste v. sognepræst Elon Jepsen
 Lejrskov Kirke
Tirsdag 15. kl 9:30 Fællessang 
 Aktivitetscentret Toftegården
Tirsdag 15.  Spil op og spis
kl. 15:30-19:30   Fynslundhallen
Søndag 20. kl. 10:30  Gudstjeneste, kirkekaffe
 Jordrup Kirke
Tirsdag 22. kl. 19–21 Bestyrelsesmøde Fynslundsk./Spiren 
 Fynslundskolen
Onsdag 23. kl. 19:00  Menighedsrådsmøde, det nye råd konstitueres 
Torsdag 24. kl. 19:30 Martin Luthers liv og steder. 
 Opgøret med den katolske kirke.  
 Konfirmandstuen Lejrskov
Fredag 25.  Indlevering af julesokker og julesmagning
kl. 16-17.30 LokalBrugsen
Lørdag 26. kl. 11–15  ”Byg – selv – dekoration –æbleskive –EVENT”   
 Spejderhytten Granly
Lørdag 26. kl. 14-16 Julemarked. Gløgg, æbleski. og amerik. Lotteri 
 Aktivitetscentret Toftegården
Søndag 27. kl. 10:30  Gudstjeneste, 
 minikonfirmandafslutning og krybbespil 
 Lejrskov Kirke
Man. 28. kl. 19:30-21 FB: Bestyrelsesmøde 
 Fynslundhallen
Onsdag 30. kl. 14:30 Gudstjeneste m. nadver 
 Toftegården
Onsdag 30. kl. 19:30 Julekoncert med MandHatten koret. 
 Lejrskov Kirke

DECEMBER
Fredag 2. Juleklippedag
 Fynslundskolen
Lørdag 3.  Julefrokost 
kl. 18:30 - 02:00   Fynslundhallen
Søndag 4. kl. ca. 14 Jordrup Sangkor på julemarked 
 Koldinghus
Søndag 4. kl. 16:00  Gudstjeneste,  Julens læsninger. Børnekoret  
 synger og Erik Meyland spiller tværfløjte.      
 Jordrup Kirke.
Tirsdag 6. kl. 12 Julefrokost 
 Aktivitetscentret Toftegården
Torsdag 8. kl. 19-21 Bestyrelsesmøde 
 Fynslundhallen
Torsdag 8. kl. 19  Julebanko 

 Jordrup Forsamlingshus

Søndag 11. kl. 9:00 Gudstjeneste
 Lejrskov Kirke v. sognepræst Elon Jepsen
Tirsdag 13. kl. 9:30 Fællessang  
 Aktivitetscentret, Toftegården
Tirsdag 13. kl. 19-21 Bestyrelsesmøde Fynslundsk./Spiren
 Fynslundskolen
Torsdag 15.  Jordrup Sangkor, Juleafslutning  
kl. 18:30 - 22  Aktivitetscentret Toftegården
Lørdag 17. fra kl. 12 Minus 20% på (næsten)  alt  
 LokalBrugsen
Søndag 18. kl. 10:30 Gudstjeneste Jordrup Kirke
Søndag 18. kl. 14.00 Julehygge i Brugsen. 
 Julemand, julesokker og sangkor.
 LokalBrugsen
Søndag den 18.  KFUM spejderne sælger juletræer 
 LokalBrugsen
Tirsdag 20 kl. 8:30 Juleafslutning
 Jordrup kirke
Tirsdag 20.  Juleafslutning 
 Fynslundskolen
Onsdag 21.- 3. januar  Juleferie 
 Fynslundskolen
Lørdag 24. kl. 10:00  Julegudstjeneste 
 Toftegården.
Lørdag 24. kl. 13:00 Julegudstjeneste, instrument medvirker.
 Lejrskov Kirke. 
Lørdag 24. kl. 14:30 Julegudstjeneste, instrument medvirker.
 Jordrup Kirke
Lørdag 24. kl. 16:00 Julegudstjeneste, instrument medvirker. 
 Lejrskov Kirke
Søndag 25. kl. 14:00 Gudstjeneste 
 Jordrup Kirke
Søndag 25 kl. 15:30 Gudstjeneste
 Lejrskov Kirke. 
Søndag 27. FB: Julefodbold 
 Fynslundhallen
Søndag 27. kl. 13.30  Juletræsfest 
 Jordrup Forsamlingshus
Lørdag 31. kl. 14:00  Nytårsgudstjeneste, også kransekage og vin
 Lejrskov Kirke
Lørdag 31. kl. 15:30     Nytårsgudstjeneste 
 Jordrup Kirke

JaNUaR
Søndag 8. kl. 16:00  Helligtrekongers - gudstjeneste  
 Lejrskov Kirke
Søndag 8. kl. 19  Foreningsforum Nytårskur  
 Fynslundhallen
Torsdag 12. kl. 16-18 Indskrivning kommende børnehaveklasse
 Fynslundskolen
Torsdag 12. kl. 19:00  ”Amour” Filmaften 
 Konfirmandstuen Lejrskov
Søndag 15. kl. 10:30  Gudstjeneste  
 Jordrup Kirke
Tirsdag 17. kl. 9:30 Fællessang
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 Aktivitetscentret, Toftegården
Tirsdag 17. kl. 19-21 Bestyrelsesmøde  
 Fynslundhallen
Onsdag 18. kl. 14 Generalforsamling + kaffe og banko 
 Aktivitetscentret Toftegården

Torsdag 19. kl. 18    Spis med aften og demo af smykker 
 Jordrup Forsamlingshus
Torsdag 19. kl. 19:30 Luthers teologi. Opgøret med den katolske kirke.
  Harte Kirkecenter v. sognepræst Elon Jepsen
Fredag 20. kl. 17:00  Spaghettigudstjeneste, spisning i 
 forsamlingshuset bagefter
 Jordrup Kirke
Søndag 22. kl. 10:30  Gudstjeneste, kirkekaffe
 Lejrskov Kirke
Tirsdag 24.  Bestyrelsesmøde Fynslundsk./Spiren 
 Fynslundskolen
Tirsdag 24. kl. 19:30-21 FB: Bestyrelsesmøde 
 Fynslundhallen
Onsdag 25. kl. 14:30 Gudstjeneste m. nadver  
 Toftegården
Onsdag 25. - 31. Besøgsuge 
 Fynslundskolen
Fredag 27. kl 16-17:30 Fredagssmagning. To slags grød med topping
 LokalBrugsen
Søndag 29. kl. 10:30 Gudstjeneste 
 Jordrup Kirke

FEBRUaR
Søndag 5. kl. 16:00 Kyndelmisse – gudstjeneste
 Lejrskov Kirke, børnekoret medvirker
11.-19.  Vinterferie 
 Fynslundskolen
Søndag 12. kl. 10:30 Gudstjeneste 
 Jordrup Kirke
Søndag 19. kl. 9:00  Gudstjeneste 
 Lejrskov Kirke v. Sognepræst Birgitte Molin
Tirsdag 21. kl. 9:30 Fællessang 
 Aktivitetscentret, Toftegården
Onsdag 22. kl. 14:30 Gudstjeneste
 Toftegården
Onsdag 22. kl. 19:30 Martin Luther og reformationen. Teologisk stifts 
 konsulent, Viborg Stift, Henning Thomsen. 
 Konfirmandstuen
Torsdag 23. kl. 19-22 3 x Generalforsamling: Støtteforening, 
 Fynslund Hallen og Fynslund Boldklub 
 Fynslundhallen
Torsdag 23. kl. 19.30     Generalforsamling 
 Jordrup Forsamlingshus
Fredag 24. kl 16-17:30 Fredagssmagning op til fastelavn
 LokalBrugsen
Lørdag 25.  FB: Badminton KLUBMESTERSKABER 
 Fynslundhallen
Søndag 26. kl. 10:30   Gudstjeneste, kirkekaffe
 Jordrup Kirke
Søndag 26. kl. 14.30     Fastelavnsfest
 Jordrup Forsamlingshus

Tirsdag 28. kl. 19-21 Bestyrelsesmøde Fynslundsk./Spiren
 Fynslundskolen

MaRTS
Søndag 5. kl. 10:30 Gudstjeneste 
 Lejrskov Kirke
Søndag 12. kl. 9:00 Gudstjeneste 
 Jordrup Kirke v. sognepræst Elon Jepsen

Torsdag 16. kl. 19:30 Camino de Santiago. Pastor emeritus Leif  
 Nielsen (Brændkjær) fortæller om sin 
 pilgrimsvandring i Spanien. 
 Konfirmandstuen 
Lørdag 18. 09:30 - 13 FB: Gymnastik/Fitness - åRETS OPVISNING
 Fynslundhallen
Søndag 19. kl. 19:00 Gudstjeneste, konfirmanderne medvirker
 Lejrskov Kirke
Søndag 26. kl. 10:30 Gudstjeneste 
 Jordrup Kirke
Onsdag 29. kl. 14:30 Gudstjeneste m. nadver
 Toftegården

FaSTE aKTIvITETER
tirsdage:
 kl. 8.30-9.30   Gymnastik
 Aktivitetscentret Toftegården 
Kl. 09.30   Kaffe, fællessang og hygge. 
 Margit Ernst kommer følgende tirsdage og  
 spiller til fællessang: 15/11, 13/11
 Aktivitetscentret Toftegården. 
Kl. 9:00 Præmiewhist
 Toftegården, Støtteforeningen FB
onsdage:
Kl. 9:00  Hygge, hobby og andre kreativiteter, 
 Aktivitetscentret Toftegården 
Kl 13.30-16.30   Kortspil
 Aktivitetscentret Toftegården 
Kl. 13.30   Gåture
 Aktivitetscentret Toftegården 
Kl. 10-11.30   IT Café for alle, 
 Aktivitetscentret Toftegården 
Kl 19-22   Kreative kvinder 
 (hver anden onsdag i lige uger)
 Fynslundhallen 
torsdage:
Kl. 19.30-21.45  øveaftner Jordrup Sangkor
 Fynslundskolen

sæT           i kalDenDeren

vINTER 2016
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SPEJDERNE ER KLaR IGEN
Spejderne er startet op igen efter sommerfe-
rien og med nye friske ledere på alle hold.

I weekenden den 1. - 2. oktober var der fælles 
weekendtur ved Granly for spejdere i alle aldre.

Der blev i løbet af weekenden bygget tømmer-
flåde af ulvene, mens bæverne var på opdagelse 
i skoven. Bæverne stod også for at lave aftens-
mad til hele gruppen. De ældste var travlt opta-
get af at bygge deres egen soveplads i træerne. 
Det blev et lille kapløb mod moder natur, der 

havde varslet regn og kraftig blæst. Det blev hel-
digvis kun til lidt vand i løbet af aftenen/natten.

Hen på aftenen var der lavet en svedhytte, hvor 
vi smed rødglødende sten ind i midten, mens 
vi sad rundt om dem. Ind imellem smed vi lidt 
vand på stenene for at give den rigtige fugtige 
varme. 

Det var en helt speciel oplevelse at kunne byg-
ge lidt luksus ude i skoven bare ved hjælp af et 
bål, 2 presenninger og et par tæpper.

Vi kan næsten ikke lave en weekendtur uden 
natløb. Denne gang var der hele to løb, som 
spejderne selv havde planlagt – det ene var 
mere uhyggeligt end det andet.

Søndag efter morgenmad med æg og bacon 
var det oprydningstid og alt skulle brækkes 
ned igen.

Lederteamet er klar til nye oplevelser og har 
allerede lidt i støbeskeen til vinteren + foråret.

Trafiksikkerhedsgruppen i Jordrup blev stiftet 
for ca. 3 år siden efter opfordring af 4F. Vi har 
lavet et forslag til forbedringer af trafiksikker-
heden, primært for at beskytte de små bløde 
trafikanter.

Vi fik opbakning fra skolen, børnehaven og alle 
foreninger i området. Vi har talt med embeds-
folk, politiet og lokalpolitikere. 

VI BAD OM FøLGENDE: 
 · Yderligere fartbegrænsninger på vejene, spe-

cielt på Fynslundvej.
 · 2-1-vej i landsbyerne for at sænke hastigheden.
 · Hævet vejflade i krydset Fynslundvej / Hoved-

gaden / Hønsemosen / Brunkær. 
 · Hævede vejflader ud for Bytoften, i kryd-

set ved rundkørslen, på Skovvejen ud for 

Christian Jensens Vej og på Borgergade/
Vestermarksvej. 

 · Flytning af byskiltet på Vestermarksvej, så 
byskiltet blev flyttet ud vest for landbrugs-
parcellerne. 

 · En cykelsti langs Fynslundvej. Alternativt en 
separat cykelvej. 

 
FøLGENDE ER OPNåET:
 · Politiet har set på området et par gange. Hastig-

hedsbegrænsningerne er ikke blevet ændret.
 · Byskiltet er blevet flyttet som ønsket.
 · Forsøgsvist er der lavet 2-1-vej på den sid-

ste del af Fynslundvej. Vi mener, at det har 
sænket hastigheden generelt.

 · Der planlægges forhøjet vejflade i Hovedga-
den ud for Kærtoften.

Ændring og renovering af vejchikanerne på 
Fynslundvej er noget, som kommunen havde 
planlagt, inden vi gik i gang.

Vi har taget kontakt til ”Den Usynlige Borger-
gruppe” og har en aftale om at samarbejde.
Venstres gruppe i byrådet med borgmester 
Jørn Pedersen var på besøg i Jordrup i for-
året. Jeg fremførte vores ønsker om yderligere 
trafikforbedringer. Der er forståelse for dette. 
Borgmesteren efterlyste desuden, at vi opfor-
drede hinanden til at køre lovligt.

STaTUS FOR TRaFIKSIKKERHED 
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Fynslundsområdet har altid haft masser af 
talent, og det gør sig gældende på mange 
forskellige områder, men især det musikal-
ske felt må nærmest være en del af grund-
vandet herude!

Kasper Bruun Nørhede er endnu en af vo-
res lokale talenter, på kort tid har han lært 
sig selv at spille guitar, mens han også 
gerne synger til.

For 5 år siden spurgte en af Kaspers gym-
nasievenner, om Kasper ikke kunne lære 
at spille fire akkorder hen over en som-
mer– for så skulle han lige spille med til et 
arrangement. Kasper kastede sig modigt 
ud i det. 

Nu er Kasper 23, og han nyder stadig at 
spille. Det var et uopdaget talent, der kom 
frem i dagens lys – noget som Kasper ikke 
selv vidste, at han havde i sig.

I dag optræder Kasper også gerne for an-
dre med sit talent, blandt andet har han 
et par gange spillet for ældre medborgere 
i Kolding by til deres fælles spisning. Det 
kom i stand ved, at Kasper selv gik ind og 
tilbød sig som musiker. Et godt initiativ, 
som andre også fik glæde af. 

Hjertet banker helt sikkert for musikken, 
men samtidig er Kasper glad for sit arbejde. 
I sit daglige virke er han oversætter på en 
hjemmeside, for et firma, der har til huse i 
Vejen. Kasper bor stadig i Jordrup, så må-
ske kan han en dag overtales til at optræde 
på vores nye Amfiscene – lysten er der helt 
sikkert, og i Fynslundområdet er alt muligt!

det startede med 
FIRE aKKORDER! 

LOKAL PERLE LOKAL TALENT

JORDRUP 
FORSaMLINGSHUS
Fylder 85 år
Tillykke du gamle, du holder dig godt.
Held og lykke i fremtiden – håber du får
en masse udlejninger og fester med glade 
mennesker.
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DE ”VARME HÆNDER” FINDER DU HOS EN 
LILLE GRUPPE BORGERE I JORDRUP OG OMEGN
Man hører tit begrebet ”varme hænder”, når 
velfærden hos vores ældre på landets pleje-
hjem er til debat, og ofte får man den opfat-
telse, at netop de ”varme hænder” desværre 
er nødt til at blive nedprioriteret i dagligdagen, 
når ledelse og personale på plejehjemmene 
skal få det hele til at hænge sammen. Sådan er 
det ikke på plejecentret Toftegården i Jordrup. 

For nogle år siden tog man initiativ til at etab-
lere en gruppe af frivillige med det formål, at 
de skulle fungere som besøgsvenner for pleje-
hjemmets beboere. Frivilliggruppen har holdt 
ved, og tæller i dag en 10-12 personer. Grup-
pen er selvstyrende, den er ikke ”lønnet” på 
nogen måde, og på spørgsmålet om hvad de 
har ud af det, siger gruppens formand, Tove 
Keseler: ”Fornøjelsen. Det er det hele værd 
at se glæden i beboernes øjne, når vi er sam-
men”.

Det understreges ganske godt, da jeg ta-
ler med en af gruppens medlemmer, Anne 
Nautrup, for at høre lidt om det arbejde de laver 
for hjemmets beboere: "Vi mødes med hjem-
mets beboere til lidt samvær med hygge og 
sang en gang hver 14. dag. 

I julemåneden bager vi småkager, og pynter op 
på Toftegården. Musik og sang er altid godt, 
så vi har besøg af forskellige kor, keyboard og 
harmonika underholdning. Vi medvirker også 
ved gudstjeneste på Toftegården. I sommer-
halvåret har vi små udflugter ud i det blå med 
Kurt som chaufør. Og en årlig 3-4 dages ferie i 
sommerhus i Hov.”

At det frivillige arbejde er værdsat, og har stor 
værdi, bekræftes af Centerleder Hanne Laur-
sen: ”Det er helt uvurderligt. Vi kan mærke 
det på vores beboer, når de har været sam-
men med frivilliggruppen. Det nærvær og 
samvær det giver beboerne, er noget vi som 
plejepersonale, sætter stor pris på.”

ET øNSKE FOR FREMTIDEN
At der er brug for ”De varme hænder”, er der 
vist ikke nogen tvivl om, og selvom frivillig-
gruppen i dag er velfungerende, kunne Tove 
Keseler godt tænke sig, at der kom noget for-
nyelse: ”Det ville være dejligt, hvis vi kunne få 
lidt yngre kræfter ind i gruppen. Så hvis nogen 
har lyst til det, er de meget velkommen til at 
kontakte mig”.

Tove Keseler kan træffes på mail: tekeseler@
gmail.com, eller mobil 2239 1737

FAKTA OM TOFTEGåRDEN
Plejecenter Toftegården er oprindeligt opført 
i 1930 - og er senest i 2002 blevet totalreno-
veret og ombygget, så både fællesarealer og 
boliger opfylder nutidens krav til plejeboliger. 
Toftegården har 12 plejeboliger med tilhø-
rende fællesrum såsom spise-/opholdsstue, 
bryggers, lokale til frisør/fodterapeut og et 
modtagekøkken. Huset indeholder endvidere 
diverse kontorer og andre personalefacili-
teter. Dertil er knyttet 8 ældreboliger, hvor 
beboerne af disse også har mulighed for at 
deltage i Toftegårdens aktiviteter og benytte 
Toftegårdens fællesarealer.

TOFTEGÅRDEN

VARME HÆNDER
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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

F. L. Byg

 RISBØGE 54    |    6640 LUNDERSKOV   
    TELEFON: 26 23 62 20    |    E-MAIL: INFO@F-L-BYG.DK

Murerarbejde - Reparati oner - Flisearbejde 
Om- og ti lbygning - totalentreprise



BaDMINTON KLUBMESTERSKaBER
Fynslund Badminton afholder klubmesterskab for Ungdom, Senior 
og Motionister 

hvornår: Lørdag den 25. februar 2017 - Sæt x i kalenderen allerede nu. 

Klubmesterskabet er for alle - også nybegyndere. Vi ses til en sjov 
dag med masser af badminton!

Læs mere om arrangementerne og andet om FB på www.fynslundboldklub.dk

FOR HELE FAMILIEN

”SPILOP OG SPIS MED”
Leg og boldspil i hallen for børn og barnlige sjæle. 
D. 15 november, 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@fynslundhallen.dk

FODBOLD JULESTævNE FOR 
FaMILIE- OG GaDEHOLD
hvornår: Tirsdag den 27. december 2016 fra kl. 11:00.
pris: 80 kr. pr. hold

Du kan tilmelde dig på: tlf.: 2991 6745 - mail: ferup@profibermail.dk 
eller på opslagstavlen i Fynslundhallen

reglerne kommer på opslagstavle og hjemmeside.

ses vi?

24

Julefrokost 
i fynslundhallen
3. dec. kl 18.30 - 02.00
entre
entre: kr. 250,-
Inkl. lækker julebuffet

forfest
dørene åbnes til forfest 
kl. 17.30

Billetkøb
Billetter købes i Fynslund-
hallen fra 1. - 28. november 
2016. Betales ved afhentning.

kontakt
Bestil på tlf.: 40 25 63 95
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DET BEGYNDTE MED TRæSTUBBE 

FRa FERUP SKOv
Der er travlhed og det går strygende. Det 
mærkes tydeligt ved mit besøg hos Peter 
Ravn og hans kæreste Tenna i deres hjem i 
Snoghøj. Mødet gælder deres byRavn, som 
har fået en forrygende start, siden de be-
gyndte at sælge træstubbe til hele landet. 
Det skal jeg høre en hel masse om.

Peter og Tenna er begge Cand. Merc. i Mar-
keting. Deres interesse med at eksperimen-
tere med hjemmesider, gjorde, at de i 2013 
købte domænet ”byRavn.dk”. Det skulle vise 
sig at være starten til det eventyr, det er i dag.

Starten på det hele var den 1. november 
2014, hvor de første træstubbe blev solgt til 
København og efterhånden over hele landet. 
Træstubbene blev hentet i Ferup skov, som 
de havde adgang til. 

Ideen til Lædershoppen kom fra Tenna, som 
kunne lide at lave ting og sager derhjemme. 
For sjov laves en hjemmeside for at give no-
get erfaring. Det viser sig hurtigt at der er 
stor interesse for de viste produkter. Hermed 
er de ikke i tvivl – nu skal der gang i salget.

Første ide var en hylde med læderstropper 
med stor succes og så kom ideerne ellers.

Der kunne pludselig laves den ene læder ar-
tikel efter den anden – greb - bordkort – nøg-
leringe – bagagemærker – vedhæng clips til 
høretelefoner – læderstroppe m.m. I starten 
sælges der næsten kun fra deres webshop, 
men forretninger er nu også stærkt interes-
seret, hvilket de mærker på de forskellige 
udstillinger/messer.

Salget af læder artikler gør, at der ikke gøres 
så meget ved træstubbe, dog kan de stadig 
købes.

Alle produkter laver de selv i deres hjem i 
Snoghøj. Det bliver dog hurtigt til 18 timer i 
døgnet, da de begge har gode jobs og Peter 
beslutter derfor at sige sit job op i august 
2016, for at hellige sig arbejdet med deres 
produkter. Et stort spring men de er ikke i 
tvivl –  byRavn – er fremtiden. Tenna bliver 
dog i sit gode job. 

I snakken med Peter og Tenna kan jeg mærke 
at det bobler med ideer .

Følg med på www.shop.byRavn.dk og mød 
Peter og Tenna.

Peter Ravn er 30 år og Tenna 27 år.

Firma- og privatadresse: 
Plantagevej 60, 7000 Fredericia.

Mail: byravn@byravn.dk
Tlf.: 60 10 82 97
www.shop.byRavn.dk 
- se alle produkterne

informaTioner
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TROLDHEDESTIEN

Da et enigt byråd vedtog budgetforliget 2017 
– 2020 den 20. september, var der godt nyt for 
alle naturelskere. Blandt mange andre mulige 
projekter havde politikerne husket at priori-
tere Troldhedestien, og der blev afsat hele 2,5 
millioner kroner over den kommende treårige 
budgetperiode til at gøre kommunens unikke 
natursti endnu bedre.

Ifølge forliget er der afsat 500.000 kroner i 
2017 til ”Troldhedebanen - markering 100 år 
og tilskud til projekt mere Troldhedesti”-, og 
2 millioner kroner i 2018 til ”Troldhedebanen 
Rum for alle”.

Vi ved endnu ikke, hvad budgettet betyder 
konkret for det nye stykke Troldhedebanen. Vi 

arbejder for at etablere, fra hvor den nu ender 
i Ferup til Hundsholt - hvor stykket til Veerst 
begynder. Der er jo meget mere til Troldhede-
stien, end det manglende stykke vi vil skabe 
igennem Fynslund. 

Men der er grund til optimisme: Troldhede-
stien er på dagsordenen, udvidelsen af stien 
passer godt sammen med kommunens visio-
ner for friluftslivet, og der er afsat penge til at 
forbedre naturstien.

VI KNOKLER VIDERE
Der er stadig lang vej, inden vi realiserer den 
drøm, der begyndte i Fynslundhallen tilbage i 
2012. Rigtig mange lodsejere har allerede til-
kendegivet at de er villige til at den udvidede 

sti, vil kunne anvende deres jord, men vi mang-
ler at få de sidste aftaler på plads. Og så skal 
der rejses flere penge.

Men vinden på cykelstien er begyndt at blæse 
i den rigtige retning, og det er vi i gruppen rig-
tig glade for!

FOR aLLE vENNER 
aF TROLDHEDESTIEN

glædeligt nyt

Af
: T

er
ry

 D
un

ne

32  // NOVEMBER 2016 //  FYNSLUND MAGASINET



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



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

FYNSLUND MAGASINET
EFTERLYSNING

REDAKTØR . SKRIBENTER . FOTOGRAFER . TOVHOLDER . IDEMAGER
KORREKTURLÆSER . ANNONCEKOORDINATOR . BOGHOLDER . DIG?
skriv til merete: mdp@imageconsult.dk eller ring 25345155 hvis du vil give en håånd med.



Jordrup Autoværksted
Hovedgaden 31A · 6064 Jordrup · 7555 6420

Vi henter og bringer gerne din bil

LEJ MED OS 
Lej et skrivebord, kontor eller hyggelige  

mødelokaler eller lagerplads.

 
Bliv en del af et kreativ kontorfællesskab 

med højt til loftet og godt humør. 
 

Masser af gratis p-pladser ; )

Kontakt: Merete Due Paarup
m: 7684 3405  ·  mdp@imageconsult.dk

og få en uforpligtende rundtur på farmen. 
 
 

IMAGECONSULT · UHREVEJ 3 · 6064 JORDRUP
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Det kan lyde lidt højtravende, men der er no-
get om snakken. På Hovmosevej 28 i Jordrup 
ligger virksomheden IN Entreprise, som udfø-
rer flere typer opgaver indenfor jord, kloak, 
beton og anlægsarbejde.

Det betyder blandt andet, at når der skal læg-
ges fiberkabler og tilslutning til højhastigheds 
internet, bores rør under plænen til én af frem-
tidens varmekilder; jordvarme, eller når vores 
kloak- og vandforsyning skal tilpasses frem-
tidige regnmængder, ja, så er det måske gut-
terne fra IN Entreprise du ser. 

Men ellers dækker firmaet en bred vifte af 
opgaver inden for:

ANLÆGSARBEJDE
Indkørsler, terrasser, trapper- og støttemure, 
kantsten, stendiger, naturstensbelægninger.

KLOAKARBEJDE
Reparationer af eksisterende kloakrør, etab-
lering af nyt kloakanlæg, nedsivningsanlæg, 
rodzoneanlæg, trykledninger, gravearbejde, 
nedpløjning, svejsning.

KABEL-/RøRARBEJDE
Nedgravning, nedpløjning, kædegravning, svejs-
ning af PE rør.

UNDERFøRING
Styrbar underføring og Grundomat jordraket 
bruges under veje og til stikledning under vil-
lahaver, huse m.m.

IN Entreprise blev startet i 2003 af Ivan Niel-
sen, og siden opstarten har virksomheden ud-
viklet sig i takt med tidens krav og behovet for 
kapacitet og alsidighed indenfor jord, kloak, 
beton og anlægsarbejde. Man råder over en 
stabil stab af ansvarsbevidste medarbejdere, 
der sammen med en effektiv maskinpark er 
fleksible og gør virksomheden konkurrence-
dygtig ved både små og store opgaver.

disse gutter er med til at 
SIKRE FREMTIDEN for fynslund

IN INTREPRISE
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Der var naboer, lokale, nuværende og 
måske kommende købere til ”åben 
Grund” lørdag den 22. oktober i Kærha-
ven i Jordrup. Kaffe på kanden, lækker 
hjemmebag, en ”enkelt” til halsen  kan 
man forlange mere i kulde og regn jo 
måske et lidt større fremmøde. 

”Men vi holder stadig humøret højt og 
håber på mange flere henvendelser, når 
Kærhaven er asfalteret og klar til ibrug-
tagning om ca. 4 uger” pointerede Sø-
ren Vejen- Jensen. 

Flere par var interesserede i de lejebo-
liger, som Lunderskov Nybyg forventer 
opstart af til december og indflytnings-
klare til august 2017.

Vil du bo på landet i et aktivt samfund – 
tidligere årets Landsby i Danmark – så 
kontakt – facebook, tlf. eller mail:

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

I BUND OG GRUND 
ET GODT aRRaNGEMENT
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Det er en lun septemberdag. På en mark i 
Knudsbøl kører en stor traktor og pløjer, og 
man kunne forvente en yngre mand bag rat-
tet, da der er masser af teknik i førerhuset. Ud 
hopper Vagn på 83 år. Han er i højt humør og 
nyder stadig arbejdet som landmand, selvom 
meget har ændret sig. 

Dette er historien om Vagn Schmidt, der flyt-
tede til Knudsbøl i 1960, da Tove og han lige 
var blevet gift. I dag bor de i et dejligt træhus 
i Jordrup, og han er stadig en aktiv landmand, 
der hjælper i Knudsbøl.  

Han har fulgt med udviklingen, selvom der er 
sket rigtig meget i landbruget på 56 år - både 
alt det tekniske og hverdagen som landmand, 
der er meget anderledes i dag. 

FAMILIELANDBRUG 
I Vagns barndom brugte de heste, men han 
startede i Knudsbøl med en lille grå Fergus-
son, 17 ha og 8-10 køer. Tove gik hjemme, og 
rundt på alle ejendommene var der familier, 
der levede af de små landbrug. De kom hin-
anden ved, og det var en selvfølge at hjælpe 
hinanden på gårdene. kl. 9.30 og 14.30 var der 
kaffe og ofte besøgte de hinanden. Det var en 
slags åben hus, hvor mange kom forbi. Alle 
havde mere tid, og det var ikke så forjaget, 
som det er i dag. 
 
Børn måtte kravle i træer og selv finde på. 
De var med til det hele. Tove fortæller om en-
gang, hun måtte hjælpe deres søn Klaus ned 
fra et træ. Han kunne ikke selv komme ned 
og småkagerne brændte på imens. De tror, at 
de ville være meldt for børnemishandling, for 
Klaus og Vivi passede selv dyrene en week-
end hvor forældrene skulle afsted, da var de 
10-12 år. De måtte hjælpe hinanden og stod 

på hver side af koen for at sætte sugekop-
perne på. Det var meget stolte børn Vagn og 
Tove kom hjem til.  

Det hele vendte, da konerne begyndte at ar-
bejde, børnene kom i børnehave og hverdagen 
blev delt op i arbejde og fritid på en helt an-
den måde. Vi passer os selv mere i dag. 

Vagn og Tove nyder stadig at hjælpe. Da de 
boede i Knudsbøl, havde de 4 nøgler liggende 
til forskellige naboer, for så kunne de træde til 
hvis en hund skulle luftes, børn skulle hentes 
eller der skulle vandes blomster.  

De har også selv nydt godt af naboers hjælp-
somhed. Vagn fremhæver Erik Aaby, der hjalp 
rigtig meget i en periode, hvor Vagn var syg. 
De har arbejdet tæt sammen i årevis.  

I Jordrup har de igen fået gode naboer, og 
Vagn er gadens ekspert i at fange muldvarper. 

LANDBRUGET ER EN INDUSTRI I DAG 
Der er kun få ansat i landbruget og det er ble-
vet meget mere teknisk. Vagn har fulgt med og 
synes det er spændende. Fx kan gyllevognene 
indstilles, så man ved nøjagtig, hvor meget der 
bliver spredt på markerne. 

Vagn hjælper især i Niels Sørensens marker, 
for han fulgte med som løsøre, da Niels købte 
deres ejendom for flere år siden.

Vagn kan rigtig godt lide det meningsfulde ar-
bejde på landet, han holder sig i gang og det 
giver livsglæde at hjælpe. Knudsbøls børn får 
altid lov til at være med i de store maskiner. 
Vagn nyder deres selskab – også dem der 
snakker rigtig meget. 

De holder sig også i gang med golf med deres 
venner i byen og nyder deres sociale liv i hallen 
og i Jordrup sangkor. Vagn og Tove mener, at 
det er frivilligheden, der holder det hele i gang. 

ALTID VÆRET På FERIE 
Vagn og Tove har prioriteret at komme en uge 
på ferie hvert år. Nogle år fik de fat i en røgter, 
andre gange hjalp naboerne. Det var ikke al-
mindeligt for familier på landet at tage på ferie. 
I starten var det med telt, senere campingvogn 
og efter børnene flyttede hjemmefra, har de 
fløjet. De har set store dele af verden. Vagn og 
Tove fremhæver især en rejse til Brasilien som 
noget helt særligt. Både fordi de havde det rig-
tig hyggeligt og sjovt med hinanden i gruppen, 
også fordi det er et utroligt smukt land og de så 
steder, hvor ingen turister ellers kommer. 

Vagn og Tove siger næsten aldrig nej. For nylig 
overnattede amerikanere hos dem, og selvom 
de ikke kan sproget, gik det fint med at kom-
munikere. ”Det giver en oplevelse” siger Tove.  

HUN FALDT FOR HANS
 HJÆLPSOMHED OG HUMOR 
Tove vandt en gås til bankospil. Hun arbejde-
de i Brugsen, han var på en gård i nabolaget. 
Vagn ville hjælpe med at bære den hjem. Da 
de skulle over en bæk, ville han for sjov se om 
den døde gås stadig kunne svømme.  

Det er tydeligt, at den muntre tone stadig er 
omkring dem. Efterårsarbejdet i markerne er 
ved at være slut, og nu kan medhjælperen se 
frem til en rolig vinter – så rolig som den kan 
blive, med den energi Vagn og Tove stadig har.

 LaNDBRUGET I KNUDSBØL 

GENNEM 56 ÅR  

KNUDSBøL
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Pony Travløb er blevet en populær sport for 
piger og drenge i alle aldre. For at se hvordan 
det hele foregår, tog jeg en aften til Billund 
Travbane, men også fordi jeg havde aftalt 
at mødes med Camilla (10) og Cecilie (12) fra 
Jordrup, for at høre om deres deltagelse ved 
Danmarks Mesterskabet (DM) og det Nordi-
ske Mesterskab (NM) i Pony Travløb. De skulle 
denne aften køre et af deres mange løb, de 
gennem året deltager i – ca. 35. Det var mit 
første besøg på Billund Travbane.

Efter løbet fik jeg også mit ønske om at be-
søge staldene opfyldt, hvor pigerne viste mig, 
hvordan de efter løbet pusler om deres ponyer, 
med vask og striglen sluttende med en godbid 
slik (altså til ponyerne). Jeg troede egentlig 
det hele ville være hektisk i stalden, når alle 
aftenens 12 deltagende ponyer kom ind på en 
gang. Men tværtimod de godmodige ponyer 
gjorde det hele til en leg.

Så var det tid til den snak, jeg egentlig var kom-
met for – DM og NM i Pony Travløb og det skul-
le selvfølgelig foregå i ”Cafe Staldsvinget”.

Camilla og Cecilie har fire ponyer, de kører med 
på skift - Neith – Emmeros Celine – Mormors 
P. Stjarne og Tysse. Cecilie begyndte at køre i 
2014 og Camilla i 2015. Begge har været med 
til DM i 2015 og 2016, hvilket fortæller om de-
res store talent. Lad os høre hvordan det gik: 

DM 2015 FOREGIK På LEGENDARISKE 
CHARLOTTENLUND TRAVBANE (LUNDEN)
Cecilie kørte med Neith og blev nr 6. Camilla 
måtte ikke køre med om DM, da hun først lige 
havde fået licens. Man skal have kørt 10 løb 
for at køre med om DM. Men hun startede i to 
almindelige løb og vandt det første og blev nr 
2 i det andet.

DM 2016 FOREGIK På SKIVE TRAVBANE
Pigerne havde deres 4 ponyer med, hvoraf de 
tre var med i hver deres  DM – klasse:

Cecilie og Tysse blev nr. 2 – Cecilie og Neith 
blev nr 5 – Camilla og Emmeros Celine blev nr 2. 
Uden for DM klassen vandt Cecilie med Mor-
mors P. Stjarne.

DM i Monte` 2016 - ja hvad er det? Såmænd 
trav ridende - altså ikke galop - så lærte jeg 
det også. Her var kun Camilla med, og det 
foregik på Nykøbing Falster Travbane. På ryg-
gen af Emmeros Celine travede hun sig til en 
flot 2. plads i hendes klasse.

DM blev en stor succes for pigerne. For Ceci-
lies vedkommende gav det yderlige en billet til 
NM. Sammen med to andre skulle hun præ-
sentere Danmark ved NM i Finland. Af alle 
ponyer i Danmark havde de tre de bedste tider 
i hendes klasse B.

Det blev en lang tur. Fra Jordrup til Dragør vi-
dere til Stockholm og herfra sejle 11 timer til 
åbo. Cecilie havde Tysse med, som er en Got-
landsrus. Til NM må kun køres med ponyer af 
ren race.

Det blev en oplevelse af de helt store for 
hele familien. Suset fra 60.000 tilskuere på  
Kungstravet var fantastisk og ikke mindst for 
Cecilie da hun skulle præsenteres sammen 
med Tysse. 

Cecilie kørte mod tre fra Sverige, tre fra Finland 
samt en fra Norge - herudover de to danske.  
Det blev til en flot 5. plads i ny personlig tid. 

FAKTA
Camilla og Cecilie Germann Jensen bor i Jor-
drup Skov. Forældrene Birgitte Germann Jo-
hansen og Brian Møller Jensen er ivrige heste 
folk og alle fire kører tit tur i skoven med po-
nyerne.

Pigerne træner selv hjemme hveranden dag 
på deres egen travbane. Herudover trænes 
der en gang om ugen på Billund Travbane.
Camilla er 10 år og går i 4. klasse på Fynslund-
skolen. Cecilie er 12 år og går i 7. klasse på 
Realskolen i Kolding. Udover pony interessen 
går de til gymnastik i Fynslund Boldklub. 

til dm og nm i pony travløb 
MED CECILIE OG CaMILLa
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nyhed!

Der er indgået Breaking News om, at samtlige 

Pokemons nu er indfanget i hele Jordrup by 

– det gælder både på kirkegården, i folks baghaver 

og midt på Hovedgaden. 

Dog er der stadig et eksemplar løs ved Ferup Sø… 

brevkassen: ”alt for landboere”:
Spørgsmål: Kan det virkelige have sin rigtighed, at grise er klogere 
end hunde? Hvorfor spiser vi så ikke flere hunde, og holder grisene 

som kæledyr?
Mange hilsner Tilflytteren fra Kbh.

Svar: Kære Tilflytter fra Kbh.
Vi orker ikke alle efterlysningerne på Facebook efter folks hunde!

Hilsen Gertrud Gissenguld

brugsen tilbyder i denne uge:
Uafhentede biblioteksbøger – læs dem før din nabo!

Dræbersnegle – køb dem i bake-off afdelingen…
Julepynt – vi sætter alt ned fra sidste år, før det nye sættes op!

HØRT I BRUGSEN

sidste nyt fra 
videnskabens verden:

det er nu lykkedes videnskaben at 
gensplejse en gris med en giraf.

 
derfor vil der være sindssygt mange 

nakkekoteletter på tilbud i Brugsen i 
næste uge! 

STILLE SYSLER
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 Spar 50%

Nu har stille sysler haft sin efterårs-opstart. 
Igen indbyder efteråret til indendørsaktivite-
ter, og så mødes vi i hallen og på skolen for 
at hygge os i den mørke tid. I hallen kan man 
blive bedre til nørklerier med garn. På skolen 
er det med pensler, blyant og maling. 

Det er vigtigt at få fortalt alle i Fynslunds-
området, at man kan deltage uanset kunnen. 

Har man lyst til at udvide sin horisont og blive 
bedre til kreative sysler, så er man altid vel-
kommen til de to arrangementer. På Jordrups 
side på Facebook kan man holde sig orienteret 
om mødedatoer i hallen, og hvis man gerne 
vil male og tegne, så kan man finde gruppen 
”Kunst og Klatværk”, her er alle datoer for 
kunstneriske udfoldelser lagt ind. Her kan du 
også få svar på spørgsmål af enhver art. 

Dog er der lagt en minimumsalder på 18 ved 
det sidstnævnte arrangement, da der ikke 
foregår undervisning som sådan.

Vel mødt i hal og på skole – vi håber, at vi ses. 

Af
: C

ha
rlo

tt
e 

Jø
rg

en
se

n

42  // NOVEMBER 2016 //  FYNSLUND MAGASINET



INDHOLD OG INPUT: 

Hvis du har input/ forslag til det næste maga-
sin, der udkommer 1. marts 2017, bedes det 
være os i hænde senest den 1. februar 2017.

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:  Rasmus Warming
Telefon: 7684 3405 / rasmus@imageconsult.dk
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redaktør

 Niels Risbjerg Lai
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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 ; )
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