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KLUmmEN

Velkommen 
til de mindste

s. 34

Der sker rigtig meget rundt i hele vores lille lo-
kalsamfund -og det er vigtigt, det er jo dét der 
gør at vi har puls og tiltrækningskraft. 
 
ILDSJÆLENE KNOKLER
Vi har frivillige ledere i foreningerne fra ride-
skole, spejer og idrætsforeningen. Vi har en 
gruppe, der har knoklet for at få byparken op at 
stå og en række markante entusiaster, der har 
tryller med ny scene, musik og festival. Folkene 
i forsamlingshuset har fulde huse med kendte 
bands og banko. Vi har masser af folk, der er 
aktive i udviklingen af vores nye Idræts- og 
kulturhus. Der borgergruppen, der hjælper med 
at holde området smukkere, bestyrelser der 
holder gang i foreningerne og institutionerne, 
frivillige på toftegården, menighedsråd, Brugs-
foreningen... og så har vi slet ikke nævnt alle. 

VI HAR BRUG FOR ET MAGASIN
men et af de steder vi mangler et par ildsjæle 
er her på Fynslundmagasinet. Vi har brug for en 
koordinerende redaktør, lidt flere skribeter og 
fotografer, der kan være med til at skabe spæn-
dende indhold til magasinet. 

Vi har denne af bedste evne og med frivillige 
kræfter igen fået Fynslundmagasinet på gaden 
- lidt tyndere og lidt forsinket (beklager). Vi hå-
ber du har lyst til at give en hånd med på det i 
fremtiden. Hvis alle giver en hånd med - så er 
det nemlig helt utroligt hvad et lokalsamfund 
som vores kan udrette. se bagest i bladet hvor-
dan du kan være med til at give en hånd.
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Håndbold
hitter
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- det er noget lort!

Fynslund
længe leve

Velkommen 
til de mindste

s. 34

Mød Madam Blå
fra Brødsgaard

s. 22

s. 29

En vanskelig 
kælvning

s. 30
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KIrKEN

TROEN KOMMER 
(OGSÅ) AF DET, DER SES

1 Lysets engel går med glans
gennem himmelporte.
For Guds engels strålekrans
flygter alle nattens skygger sorte.

2 sol går over verden ud
med Guds lys i øje:
se! Vor Herres sendebud
går på gyldne skyer i det høje.

3 Englen spreder over jord
glansen fra Guds Himmel;
i sin kåbes stråleflor
favner han alverdens glade vrimmel.

Når man hører ordene kommunikation el-
ler formidling, kommer de fleste vel til at 
tænke på ord. skrevne og talte. men ord 
er i virkeligheden ikke det, vi husker bedst. 
Vi husker i billeder. man behøver ikke slå 
læsefunktionen i hjernen til, for at kunne 
forstå et billede. Det er som regel meget 
hurtigere og lettere at kaste et blik på et 
billede. tænk bare på reklamekataloger og 
annoncer. Vil man sælge en vare, skal der 
billeder, drømme og forestillinger til. Ofte 
køber vi ikke kun det, vi har brug for, men 
hellere det, der stemmer med vores selv-
billede, vores drøm. med billeder er det 
også muligt at nå dem, der ikke tager sig 
tid til at læse. 

Billedsprog er mere fælles end skriftsprog. 
De mest brugte medier på internettet er 

fyldt med billeder. sande eller falske. Børn 
i førskolealderen lever i en verden af bil-
leder. Billedsproget er et sprog, de kan 
udtrykke sig på og forstå, førend de kan 
læse. Billeder er også et af de medier, man 
kan forholde sig til gennem livets store 
spørgsmål. Billeder kan udtrykke følelser, 
stemninger og symboler, som det ikke lader 
sig gøre at illustrere på andre måder. Det 
gælder både, når vi taler om professionelle 
kunstnere og amatører i alle aldre. Billeder 
kan give både afsenderen og modtageren 
hjælp til erkendelse. Billeder er knyttet til 
sansning og stemning og kan række ud over 
dagliglivet og ind i tilværelsens grundvilkår. 
Billeder kan kommunikere det oversete og 
fortrængte, og gennem sansningen give en 
umiddelbar og forståelig adgang til verden.
Hvert menneske stiller de samme spørgs-
mål til tilværelsen: Hvorfor er vi her? Hvad 
eller hvem skabte verden - Jorden, solen, 
månen og stjernerne - og hvordan? Hvor-
dan kan det være, at der findes så meget 
ondt i verden? Hvad sker der, når et men-
neske dør? Det er evige spørgsmål, som 
mennesker altid har kredset om. De har 
været drivkraft og inspiration for menne-
skelig tænkning, filosofi og kunst til alle 
tider. som menneske kan det være svært at 
tro, at livet ikke er mere end en farce af en 
lang og tilfældig begivenhedsrække. Jesus 
siger: Frygt ikke, tro kun. Hvad siger atei-
sten mon? tro ikke, frygt kun?

I Johannes’ Første Brev hedder det: Ingen 
har nogen sinde set Gud - og ingen har der-
for skabt et definitivt billede af Gud. som 
det fremgår af skabelsesberetningen, er 
mennesket skabt i Guds billede, men Guds 
endegyldige fremtræden er det umuligt for 
et menneske at kende. Gud siger til moses: 
Du får ikke lov at se mit ansigt, for intet 
menneske kan se mig og beholde livet.  Den 
mest præcise beskrivelse, moses får af 
Gud, er: Jeg er den, jeg er. Gud viste sig for 
Elias på Horebs Bjerg som en sagte susen. 
Gud er og bliver et usynligt mysterium, og 
dog har vi alle en indre forestilling om ham. 
Forestillinger om Gud kommer tidligt i livet 
og omformes i bedste fald med alderen og 
vores erfaringer gennem livet. De forestil-
linger er gode at have, når man har behov 
for at tale med Gud.

Guds ansigt kan møde os i Bibelens hi-
storier, i mødet med andre mennesker, i 
gudstjenesten, i naturens skønhed, i kunst 
og musik. salmerne i salmebogen er fyldt 
med billeder! Godt nok billeder beskrevet i 
ord, men stadig billeder, forestillinger. sal-
merne er fyldt med ord, der hjælper os til 
at skabe vore egne billeder og forestillinger 
om Gud og vores liv med hinanden. 
Niels risbjerg Lai
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Det er skønt at være sammen om musik 
i kirken med de helt små! Babysalme-
sang stimulerer børns sanser og motorik. 
Børn elsker at høre mor og far synge, det 
skaber tryghed, nærvær og både børn og 
voksne bliver i godt humør af at synge og 
bevæge sig. Det er livgivende og hygge-
ligt at være fælles om musikken, og der 
opstår en levende dynamik i det smukke  
kirkerum. Vi synger skønne, danske sal-

mer og sjove børnesange med fagter, 
leger  med tørklæder, danser og laver be-
vægelseslege, blæser sæbebobler, lyt-
ter til instrumenter – klokkespil, klaver, 
tromme og tager barnet med ind i musik-
kens magiske verden.

Næste holdstart: tirsdag den 18. april 
kl. 10:00 i Lejrskov Kirke.

BABYSALMESANG

sAngAF tEn
påskEblomst, hvAd vil du hEr? 

F r i l u F t s
g u d s t j E n E s t E 

FAmiliESKRÅL
F Æ l l E s s A n g  F o r  h E l E  F A m i l i E n 

b A b y
s A l m E s A n g

altertavlen er spejdernes kors og udsigt 
til det grønne. Fuglesangen og duften af 
græs bliver en del af gudstjenesten, og der 
er direkte adgang til åben himmel. Efter 
gudstjenesten sælger spejderne boller, øl, 
vand og kaffe. afhængigt af vejret vil det 
måske være en god ide at tage et tæppe 
med. Vi håber på godt vejr, men hvis vejret 
er for dårligt, flytter vi gudstjenesten ind i 
kirken. Velkommen i det grønne!

tid: søndag den 28. maj kl 10.30
sted: Kirkegården bag Jordrup Kirke

KIrKEN

Kom og syng med på nogle af de bed-
ste forårssange og Påskens salmer. 
Organist Larisa Volchenko og sogne-
præst Niels risbjerg Lai. 

tid: torsdag den 6. april kl. 19:30 
sted: Konfirmandstuen, Lejrskov 
Kaffebord 50 kr.

to lørdage mødes vi og synger sammen. Vi vil 
synge børnenes sange, fars sange, mormors 
sange, gode klassikere, nye hits, salmer og 
sange med bevægelser. Fællessang har en stor 
herlighedsværdi - man bliver glad af at synge! 
Vi slutter af med en bolle og en kop stå-kaffe. 
Kom som du er og tag hele familien med.  
 
tid: Lørdag den 1. og 6 . april 2017
sted: Lejrskov kirke
Helene Eiler Ernst står for musikken. 
kontakt@heleneernst.dk eller tlf.: 27125813

Babysalmesang er for babyer mellem 2 og 12 
måneder og deres forældre. Vi synger 7 på 
hinanden følgende tirsdage. Undervisningen 
varer ca. 40 min. Efter vi har sunget går vi over 
i præstegården, hvor der er mulighed for at 
sludre over en kop kaffe/the, spise en marme-
lademad og give sit barn mad eller skifte ble. 

Vi synger skønne, danske salmer og sjove børne-
sange med fagter, danser og laver bevægelses-
lege, blæser sæbebobler, lytter til instrumenter og 
tager barnet med ind i musikkens magiske verden. 

tilmelding sker til Helene Eiler Ernst på e-mail: 
kontakt@heleneernst.dk Har du spøgsmål er du 
velkommen til at ringe på tlf.: 27125813.

tid: tirsdag den 18. april 2017 kl. 10:00 
sted: Lejrskov Kirke.

	

BABYsalmesang  	

	

	

Det	er	skønt	at	være	sammen	om	musik	i	kirken	med	de	helt	små!	

Babysalmesang	stimulerer	børns	sanser	og	motorik.	Børn	elsker	at	høre	mor	og	far	synge,	det	skaber	tryghed,	
nærvær	og	både	børn	og	voksne	bliver	i	godt	humør	af	at	synge	og	bevæge	sig.	
Det	er	livgivende	og	hyggeligt	at	være	fælles	om	musikken,	og	der	opstår	en	levende	dynamik	i	det	smukke	
kirkerum.	

Vi	synger	skønne,	danske	salmer	og	sjove	børnesange	med	fagter,	leger	med	tørklæder,	danser	og	laver	
bevægelseslege,	blæser	sæbebobler,	lytter	til	instrumenter	–	klokkespil,	klaver,	tromme	og	tager	barnet	med	
ind	i	musikkens	magiske	verden.		

Praktisk	
Næste	hold	starter	tirsdag	den	18.	april	kl.	10:00	i	Lejrskov	Kirke.	
Forløbet	har	en	varighed	af	7	gange	og	undervisningen	varer	ca.	40	min.	pr	gang.	Efter	vi	har	lavet	musik	er	der	
mulighed	for	at	sludre	over	en	kop	kaffe/the,	spise	en	marmelademad	og	give	sit	barn	mad	eller	skifte	ble.	Vi	
synger	i	kirken	og	drikker	kaffe/pusler	i	konfirmandstuen.	
	
Helene	Eiler	Ernst	står	for	undervisningen.	Tilmelding	sker	til	Helene	på	e-mail:	kontakt@heleneernst.dk		eller	
tlf.:	2712-5813	

 
  ”Mit tidligste liv, 

omfavnet af varme, 
blidt skvulpende velvære, 
en nynnende kvindestemme, 
viste sig senere at være min mors, 
og en klimprende strengeleg, 
som fik mig til at slå en kolbøtte i vandet, 
genkendte jeg senere som min fars banjo, 
alt var her 
og behøvede ikke at forstås” (Benny Andersen)               

For	spædbørn	og	

forældre	
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konFirmAtion 2017

konFirmAnd 
indskrivning

LEJRSKOV KIRKE 
FREDAG 12. MAJ KL. 10

Christian speedtsberg Brandenborg
Emma Eriksen
Nadia seidelin Hjorth
anders Bøgehøj Iversen
David straarup Jensen
anna Kathrine Jørgensen
Emma Kruse Kjær
andreas skovsted Kristiansen
magnus Nissen
alexander Gosvig Pedersen
thea Kéke reinhart 
Emma reinhardt Linaa sjøgaard 
theis solgaard
Frederikke Pagh Blem sørensen

JORDRUP KIRKE 
SØNDAG 14. MAJ KL. 10

Laura tousgaard aarestrup
signe Hedetoft
anders Kloster Keseler
Johanne Lausten
sebastian Nordbeck 
Emilie Nikoline Hørlyck Olesen
anna skovsted Pedersen

så er det tid til indskrivning til kon-
firmationsforberedelsen 17/18 for 
de kommende 8. klasses elever, 
der bor i Lejrskov Jordrup – om-
rådet. 

Det foregår i Lejrskov Præstegård. 
Forældre og kommende konfirman-
der har modtaget en invitation med 
posten. Er der nogen som skulle 
have fået - men ikke har modtaget  
en meddelelse om indskrivning, hø-
rer jeg meget gerne fra jer.

Konfirmationsforberedelsen ligger 
sandsynligvis torsdag eftermiddag i 
forlængelse af skoletiden. Vi synes, 
det er vigtigt at fastholde både kon-
firmationsforberedelsen og konfir-
mationen lokalt, og derfor arrange-
rer menighedsrådet bustransport til 
Lejrskov fra både Kongsbjergskolen 
og fra skolerne i Kolding. 

Konfirmationsforberedelsen be-
gynder torsdag den 17. august 
2017.

Konfirmationerne næste år finder 
sted Bededag, fredag den 27. april 
2018 kl.10 i Jordrup Kirke og søn-
dag den 29. april kl. 10 i Lejrskov 
Kirke. Der er frit valg mellem de to 
kirker/dage.

Hvis man af praktiske eller andre 
årsager ønsker at deltage i konfir-
mationsforberedelsen ved en an-
den kirke, men gerne vil konfirme-
res i Lejrskov eller Jordrup, vil jeg 
også gerne have besked om det. 

tid:  Onsdag den 31. maj kl 19
sted: Lejrskov Præstegård

KIrKEN
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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

KiRKEliGE hANDliNGER 
SiDEN SiDST:

KONTAKT

DåB: 
mathias rønde Kramer (Lejrskov)  23. okt.
marie tolsgaard Kristensen (Jordrup)   30. okt.
Lærke Egstrøm Vesterholm (Jordrup)  15. jan.
Luna Brygger-Dahlstrøm (Jordrup)   21. jan.
Lærke Dam aagaard (Lejrskov)  22. jan.

Begravede eller bisatte
Hanna Buhl (Ndr. Kapel)    25. okt.
Otto Olsen Dam (Jordrup)   9. dec.
Benny Damgaard (Lejrskov)   14. dec.
Per teut (Lejrskov)     27. dec.
tove Kirstine Hansen (Gl. kirkegård Kapel) 6. jan.
svend Erik Kristensen (Jordrup)  26. jan.
asger steen Nielsen (Lejrskov)   27. jan.
anna Louise Bengt (Jordrup)   18. feb.
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FYNsLUNDsKOLEN

samarbejde mellem Børnehaven spiren, Fynslund-
skolens sFO og Fynslundskolen. I forbindelse med 
sammenlægning af Børnehaven, sFO`en og skolen 
har pædagoger og lærere været samlet til forskel-
lige pædagogiske møder for at lære hinanden bedre 
at kende. 

Denne aften i februar var en lidt usædvanlig møde-
aften, da den var med tapas og gospel sang, som 
marianne Ernst stod for. Der er ikke noget som sang 
og musik, det øger fællesskabet. man bliver ganske 
enkelt glad i låget. Billederne taler vist for sig selv. 

Idéen med projektet er, at eleverne får en 
oplevelse af, hvem de var, de personer, der 
kendte Jesus – hvad enten de kendte ham for 
noget godt eller skidt.
 
Inden vi skulle på slottet (Koldinghus) var der 
en del forberedelse. Vi havde været en tur i 
kirken, hvor Niels meget beleven fortalte om 
Johannes Døberen, dåben samt templet og 
ypperstepræsten Kajfas. margit Ernst førte 
os flot og sikkert gennem de salmer, vi skulle 
øve og kunne til den store dag.
 
I kristendomstimerne hørte vi om simon Pe-
ter og maria magdalene, så vi var godt be-
kendt med dem, når vi skulle møde dem på 

Koldinghus. Desuden øvede vi to sange- og 
dem blev vi rigtig gode til. En af præsterne på 
Koldinghus sagde endda: ”I er godt nok gode 
til at synge”

I billedkunst lavede vi fisk til Peters net, 
skriftruller med de ti bud og palmegrene til 
indtoget i Jerusalem.
 
så oprandt den store dag, hvor vi skulle ind 
til slottet og møde Jesus og alle de andre 
personer, vi havde hørt om i kristendomsun-
dervisningen og i kirken. Vi blev hentet i bus 
og blev kørt til Koldinghus, hvor vi sammen 
med Jesus indtog byen ”Jerusalem”. Opto-
get var festligt, og vi viftede og vinkede med 

de medbragte palmegrene, mens vi sang 
sangen ”Hosianna”.
 
Jesus bød os velkommen i ”Jerusalems mid-
te”. Herefter førte vores hyrder os rundt på 
Koldinghus, hvor vi f.eks. mødte Johannes 
døberen i fangekælderen, maria magdalene 
og flere bibelske personer.
 
til sidst samledes vi alle til ”afslutnings-
festen” sammen med Jesus, hvor vi fik en 
kanelsnegl og en juice. Vi sluttede af med at 
synge 5. vers af ”sendte er vi alle”.
 
tak for en rigtig god formiddag.
3.d og Christina sohl Bjernemose

JESUS PÅ SlOTTET ET SKOlE-KiRKE PROJEKT
FOR 3.KlASSERNE

SPiREN, SFO OG SKOlE
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Fra august 2015 er 6 skoler i Kolding Kommune udnævnt til idrætsskoler med fokus på at 
skabe mere kvalitet i idrætsundervisningen og bevægelse for elever på 0.-6. klassetrin. 

Idrætsskolekonceptet vægter, at eleverne i 0. – 6. klasse udvikles motorisk, så mange får 
bedre forudsætninger for at udvikle deres idrætsspecifikke kompetencer. Derudover er der 
en række indlæringsmæssige og sundhedsmæssige gevinster, som eleverne på idræts-
skolerne profiterer af. Idrætsskolerne samarbejder med Kolding Kommunes foreningsliv, 
primært i form af samarbejdsklubberne under Kolding Elite. 

Foreningerne stiller trænere/instruktører til at bidrage med viden og idrætsspecifik eks-
pertise både i forhold til undervisningen og i forhold til uddannelse af lærere i idræts-
undervisningen. alle klasser fra 0.-6. årgang har således fået tildelt to årlige forløb á 
5 undervisningsgange fra forskellige foreninger. På Fynslundskolen har vi i efteråret 
2016 haft et håndboldforløb og pt. kører der et forløb med badminton. sidste skoleår var 
tennis og kidsvolley en kæmpe succes. Forår og sommer har vi volleynet sat op på det 
grønne areal og børnene bruger det flittigt. Efter badminton er der bowling på program-
met. En lidt finurlig sportsgren vil nogen måske synes, men den er god nok. Vi har også 
haft svømmetræner fra Kolding svømmeklub med til svømmeundervisning i Vamdrup. 
svømning ligger på 4. årgang. 

Kalle mathiesen er en musikant, der er kendt for sit anderledes en-
mandsorkester med sækkevogns-trommesæt og sær spillestil. Han 
kommer oprindelig fra den lille by rødding. Kalle mathiesen har gået 
på Konservatorium KBH og er uddannet trommeslager ved rytmisk 
musikkonservatorium. Og så er manden næsten to meter høj og har 
en smule livsglæde rundt om maven, så der er lige knap plads til ham 

og hans trommesæt m.m. under trappen på biblioteket, men det går. 
Fynslundskolen var så heldig at få besøg af selveste Kalle fra rama-
sjang. Halvanden time for fuld udblæsning og han spiller på så mange 
redskaber og værktøjer, at man knap tror det muligt. men det svinger, 
ja det gør. Børn som voksne fik en alletiders anderledes oplevelse. tak 
for det Kalle!

KAllE MED FUlD RAMASJANG
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Nyhed!
Besøgslandbrug og Café Gård-
have åbner til maj 2017.

ÅbNiNgstider: 
Lavsæson indtil 1. maj
Man.  12.00 - 17.00 
Fre.  15.00 - 17.00 
Lør.  12.00 - 16.00

Højsæson fra 1. maj - 27. nov.
Man. 10.00 - 17.00
Fre. 15.00 - 17.00
Lør. 10.00 - 17.00

v/Henrik Kjergaard Oldrup | Egholt Byvej 30, 6064 Jordrup | tlf: 27 85 05 85 | mail: henrikoldrup@hotmail.com | w: egholt-stalddoerssalg.dk

Du kan nu købe det lækreste mel, gryn og 
kerner fra Samsø i Gårdbutikken i Egholt.

På gården Kristensminde 1869, dyrker de 
markerne økologisk, og har gjort det siden 
2002. I deres mølleri, maler de kornet til mel 
på stenkværn.

Stenkværnet mel indeholder flere kim- og 
skaldele, og har derved et højere indhold af 

vitaminer og næringsstoffer end normalt 
industrimel. Vind og vejr påvirker egenska-
berne i kornet. Samsø er begunstiget af et 
godt og solrigt klima der giver de bedste 
betingelser for kornet. 

Kornet blandes aldrig med andre partier. 
Der er derfor de naturlige årsvariationer i 
såvel kornet som melet.

Stort udvalg af hjemmelavet saft, 
øl og vine

Lammeskind
stk. 450,- 2 stk. 800,- Økologisk 

fairtrade kaffe 250g. 75,-

Fra samsø til egholt

gÅrdbUtiK & CaFÉ
EGHOLt StaLDDØrSSaLG

Køb din billet til en af vore mange smagsaftener eller som den 
perfekte gave til din bedste ven.

Vi afholder Bacon/Ølsmagningsaftener, Oksekød/rødvin/Portvin-
smagningsaftener, Hvidvin/Wellnessaftener i lokalerne i Egholt. 
Målsætningen er, med tiden, så vidt muligt kun at bruge egne 
produkter af fødevarer.

DEn pErfEKtE GavE!
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DEn pErfEKtE GavE!

Dette forår hilser vi velkommen med  nye varer  - både brugs-
kunst, sko, delikatesser og tøj fra tøjmærket Soulmate.

Tøjet er fantastisk, og der er nyt hver måned. 
Foråret viser sig rigtig i farverne. Vi har det ene mærke, derfor 
har vi en stor udvidet kollektion. Tjek det ud på Soulmate.as
Vi er glade at kunne udvide vores kollektion af sneakeres fra 

Woden - de sejeste sko med korkbund og lækker kvalitet.
Vi forhandler nu puder, plaider, tæpper, strikkede karklude, og 

meget mere fra firmaet OYOY - et nyt dansk smart design. 
Endvidere har vi fået forhandling af delikatesser fra Chili Claus - 

kom og smag. Vi glæder os meget til dette eventyr.

Se også vores flotte Retroafdeling. Masser af teaktræsmøbler, 
et hav af spændene lamper, diverse lædersofaer, masser af 
skøre/Skæve ting. Altsammen nænsomt restaurerede. Den 
nylig renoverede lade bruger også af skønne oplæg - borde, 

bænke, sofaer med diverse lamper, sjove nips, skønne 
vaser og kerami. Sæt god tid af til at blive 

inspireret i vores over 500m2 store udstilling.

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

Adresse:
Fynslundvej 1
6000 Kolding

Marianne Pachai
Tlf.: 20119289 - haugård.com

marianne@pachai.dk

Find os på Facebook
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MARKANT
iNDViElSE
Hey, så sker det! Det, som hele Fynslund, Jordrup og 
omegn – Kolding inklusive – med tilbageholdt ånde-
dræt, har ventet på det sidste års tid:

Jordrup/Fynslund`s – ja hele Kolding kommunes nye 
spillested, multiscene, kunstudstillings- og mødested. 
amfi-teatrets funklende nye store overdækkede scene 
skal indvies med pomp og pragt.

søndAg dEn 30. April
Det bliver et sandt overflødigheds horn af optrædende, 
som viser, hvad scenen bl.a kan anvendes til. Diverse 
politikere er inviteret til at forestå selve indvielsen – 
altså overklipning af – ja, hvad mon?

OFFICIEL INDVIDELSE OG ÅBEN SCENE
Efter den officielle indvielse der er planlagt til at 
foregå – fra kl. 13.00 - 16.00, er der åben scene for 
alle, der har lyst til at holde gang i festen og har 
noget at bidrage med.

Vi satser på en massiv pressedækning, så budskabet 
når helt ud i de fjerneste afkroge, (som Jordrup/Fyns-
lund naturligvis ikke rangerer iblandt) – nemlig at her 
er nok en grund, blandt mange andre, til at slå sig ned 
i et særdeles aktivt og velfungerende landsbysamfund, 
som bygger på et stærkt sammenhold. Et sammenhold 
der har gjort at vi har kunnet bygge den store scene, 
finansieret bl.a. af tuborgfonden, Fynslund Boldklub 
samt Fynslund Boldklubs støtteforening – samt hjælp 
af en stor frivillig arbejdskraft. Uden på nogen måde at 
belaste Kolding Kommunes økonomi.

FYNSLUNDFESTIVAL
Husk også lige at sætte et kæmpekryds i kalenderen 
den 19. august 2017, hvor vi afholder den anden Fyns-
lund Festival på den nye scene. Ønsker du at melde 
dig til eller har spørgsmål i øvrigt til festival’en, skal 
du henvende dig til: Festival-koordinator søren rask på 
tlf. 3086 7821.

TAK TAK TAK TAK
til sidst et nifoldigt taK!!!! til alle, der har ydet en 
fremragende arbejdsindsats, samt alle, der har støttet 
med donationer, lån af maskiner og ikke mindst, spise- 
og drikkevarer til det hårdt arbejdende folk.
Uden jeres hjælp var der ingen scene i dag. af
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Der stilles mange spørgsmål vedrørende ar-
bejdet på Byparken. Forståeligt nok, for der 
er vitterlig sket meget. 

JORDRUPHYTTE OG TARZANBANE
Først var der beplantning - dernæst sandkas-
se og nu en flot hytte – ”JOrDrUPHYttEN” 
og bagerst - den lange ”tarzan bane” med 
hyggekrog. alt træarbejde som er udført af 
Hansenberg, blev færdig sidst i februar. Unge 
praktikanter har lavet et utrolig flot arbejde. 
allerede nu har børnene taget tarzanbanen i 
brug med deres skateboard og løbehjul. Ud-
over dette er der mange andre legemulighe-
der, når man ”færdes i junglen”.

HULLET I JORDEN?
Det store samtaleemne er dog ”hullet” flot 
udgravet som et lille amfiteater og det er  
faktisk, hvad det er. ”BåLPLaDsEN” kaldes 

den, for det er her man kan hygge sig med et 
bål og sidde rundt om, enten på græsset eller 
på bænke. På den lille scene, kan der f.eks. 
synges, spilles og fortælles historier for de 
små, kun fantasien sætter grænser.

FUGLEKASSER OG ABEGYNGE
Gå en tur i parken, ja det lyder så flot, men 
foråret er her. tag kaffen med og tag plads 
på Jordruphyttens terrasse og følg med i 
arbejdet på Bålpladsen og den manglende 
beplantning. Eller lad børnene løbe rundt og 
lege. Ved sandkassen kommer der i første 
omgang en - ”abegynge” - et meget popu-
lært legeredskab både for de helt små og lidt 
større. Der skal som nævnt plantes en del 
endnu, spændende at følge.

Der vil løbende blive sat fuglekasser op, som 
Fynslundskolens elever laver.

SIDSTE ETAPE
Byparken bliver færdig som ventet, de sidste 
penge er bevilget. Derfor er det allerede nu 
planlagt, at indvielsesfesten skal være lørdag 
den 26. august, dagen som er starten på tre-
kantsområdets festuge. Byparkens arbejds-
gruppe vil i den forbindelse prøve at komme i 
festuge kataloget for at profilere Jordrup.

meget er nået og det skyldes ikke mindst ar-
bejdsgruppen, som var initiativtagere til en 
legeplads, som i stedet blev til en Bypark. 
arbejdsgruppen: anja Vesterholm, Vivi Fry-
densberg, Hanne Hald, Jakob Hviid, søren 
Vejen-Jensen.

En stor tak til dem.

BYPARKEN: hVOR lANGT ER Vi?BYPARKEN: hVOR lANGT ER Vi?
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BLIR VI KØRT OVER AF HÆRVEJSMOTORVEJEN?
BAGGRUND: Man har længe talt om at 
bygge en Hærvejsmotorvej for at aflaste 
Den Østjyske Motorvej og for at fremme 
væksten i de områder, hvor motorvejen 
passerer. Man vil afkorte transport-
tiden, hvilket vil få nogle til at pendle 
ud til områder, de ellers ikke ville have 
pendlet til. Desuden vil man gerne have 
en motorvej til Billund. Der har været 9 
linier i spil, men det er nu indsnævret. 

3 KOORIDORER I SPIL
Lige nu er ca. 3 korridorer i spil, og man 
har ikke lagt sig fast på noget, men den 
såkaldte korridor A er beregnet til at 
være den billigste og vil ikke passere 
Vejle Ådal. (se kortet). Motorvejen 
skal gå fra Hobro over Viborg, Give og 
Billund kobles på ved Christiansfeld. 
Man har ikke endeligt lagt sig fast på, 
at mortorvejen ikke må passere Vejle 
Ådal. 

De to andre korridorer ligger øst for, 
dvs. at motorvejen kan komme igennem 
Jordrup Skov. I 2008/2009, ja, måske før, 
har Kolding Byråd givet tilkende, at det 
var i “klar interesse” for Kolding Kom-
mune, at denne motorvej blev bygget. 
Hærvejskomitéen bestående af diverse 
borgmestre og erhversfolk har presset 

på for at få motorvejen. Det var en del af 
regeringsgrundlaget, at der skulle laves 
VVM-undersøgelser, altså forbere-
dende undersøgelser til Hærvejsmotor-
vejen. En bredt flertal i Folketinget har 
den 13.12.2016 afsat 65 millioner kroner 
til VVM-undersøgelserne. De vil i følge 
Vejdirektoratet gå i gang i efteråret 2017 
og være færdige med forslag til endelig 
linjeføring i 2019. Den sydlige del af mo-
torvejen, dvs. fra Give og sydpå til Chris-
tiansfeld vil blive bygget først.

HVAD BETYDER DET FOR OS?
Det kommer selvfølgelig an på, hvor 
motorvejen præcist vil komme, og 
hvornår vil den komme? Vil det blive 
vanskeligere at komme til Veerst? Vil 
det betyde noget for skoledistriktet? Vil 
folk undlade at flytte til Jordrup? Vil folk 
flytte herfra? Vil Brugsen lukke? Hvad 
med den nyetablerede Troldhedesti?

Prognosen siger, at der i 2030 vil pas-
sere 27.000 – 30.000 biler. Det er den 
samme mængde trafik, som der er på 
Esbjergmotorvejen lige nu. Det vil 
give luftforurening og støj. Støjen kan 
delvist afhjælpes med støjvolde og be-
plantning af træer. Der er mest støj på 
vestsiden af en motorvej.

Her er et eksempel: Man anbefaler, at 
der ikke er mere støj end 58 dB i et boli-
gområde. Det er området med den gule 
farve. 

NATUR OG FAUNA
Det vil få betydning for fauna og na-
turen med barrierer for bevægelser 
for vilde dyr. Hærvejen, som er en af 
Danmarks ældste veje forløber i flere 
spor langs den jyske højderyg. Hærve-
jsmotorvejen vil krydse Hærvejen flere 
steder. Store dele af det åbne land er 
udpeget som værdifuldt landskab. De 
udpegede områder udgør 20% af stræk-
ningen. Her lokalt passerer korridor 
A tæt forbi Egtvedpigens gravsted, 
krydser Åkær Ådal, Veerst skov, hvor 
der også er forhistoriske minder, og 
Rolles Mølle. Man vil også være nødt 
til at fjerne flere gravhøje. 2-4% af mo-
torvejen vil komme til at ligge på eksis-
terende bebyggelse, idet motorvejen 
passerer flere tætbebyggede områder. 
Endnu flere ejendomme vil få støjgener. 
Motorvejen skønnes at komme til at 
koste 4 gange så meget, som Herning-
Holstebro-motorvejen.

DER HAR VÆRET EN DEL POLEMIK OM HÆRVEJSMOTORVEJEN, SOM MÅSKE SKAL GÅ 
IGENNEM VORES OMRÅDE. HERMED FÅR I DEN INFORMATION, SOM MAN KAN FINDE 
PÅ INTERNETTET OG OPLYSNINGER FRA VEJDIREKTORATET
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BLIR VI KØRT OVER AF HÆRVEJSMOTORVEJEN?
ØKONOMIEN
Vores hus vil komme til at ligge i et gult 
område, ca 600 m fra motorvejen. Jeg 
har spurgt en ejendomsmægler, hvad 
det vil betyde for ejendomsprisen. Han 
siger, at det kommer meget an på, om 
vi kommer til at kunne se motorvejen, 
men som det er nu, så er husprisen fal-
det med  ca. 20%.

STØJ
Støj er en meget stor gene for mange 
mennesker. Hvis man søger på vidensk-
abelige artikler, så er der lavet masser 
af forskning på betydningen af støj 
for mennesker og dyr. Støj øger bl.a. 
risikoen for søvnproblemer, stress, de-
mens, hjertekarsygdomme og diabetes. 
Derudover kommer der også en del lys 
fra motorveje, som også stresser.

PENDLERVEJ
Hærvejsmotorvejen skønnes at kunne 
aflaste Vejle Fjordbroen med 6-12%. 
Den vil først aflaste Den Østjyske Mo-
torvej, når hele strækningen er lavet, 
og det er måske 15-20 år fremme i tiden. 
Man skal være opmærksom på, at de 
rapporter, som beskriver fordelene ved 
motorvejene er skrevet af forskere, 

som har samarbejdet med erhverslivet. 
Motorvejene skal primært laves til 
pendlere, idet det er dem, som fylder 
motorvejene på bestemte tidspunkter 
af dagen. På et tidspunkt vil man under 
alle omstændigheder blive nødt til at 
lave togbaner, idet trafikken i byer som 
Århus, Vejle og Odense allerede slet 
ikke kan rumme alle de biler. Kolding 
vil også få problemer, når man nu byg-
ger boliger i centrum. Det forsinker am-
bulancer at nå frem til Kolding Sygehus 
i myldretiden, selv med blå blink.

Pendlerne er primært mennesker, som helst 
vil bo i de store byer på den jyske østkyst, 
“Båndby”. Derfor vil det selvfølgelig 
være en fordel for Kolding, som er en 
by, hvor mange pendlere slår sig ned. 
Det vil også være en fordel for Kolding 
Storcenter, at der er så mange motorveje 
som muligt, der fører til Kolding. Men det 
er absolut ikke nogen fordel for vores 
område, som allerede har let adgang 
til motorveje. Vi vil miste stilheden og 
mørket og vores skønne natur. Støjvolde 
og skove har begrænset effekt.

MIN MENING
Personligt mener jeg ikke, at man skal 
bygge flere motorveje. Jo, flere veje, jo 
mere trafik, som igen medfører behov 
for flere veje. Man er allerede begyndt 
at tale om, at der skal bygges stikveje 
ind til Hærvejsmotorvejen, og at Den 
Østjyske Motorvej skal udbygges under 
alle omstændigheder. Man skal hellere 
udbygge den kollektive trafik først som 
sidst. Det skal gøres billigere at bruge 
den offentlige transport end at køre i 
bil. En person i bil bruger ca. 28 gange 
så meget vejplads, som en buspassager 
og 68 gange så meget plads som en jern-
banepassager. Dertil kommer parker-
ingsplads på 22 m2 pr bil. Vi skal ikke 
afvente en VVM-undersøgelse og håbe 
på, at motorvejen går uden om os. Vi skal 
allerede nu kæmpe imod en motorvej.
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Dette er trafikministeriets for-
slag til korridor A, som er ca 
1 km bred. Den kommer nord 
for Veerst og passerer ca. 1 km 
vest for Jordrup/Hovedgaden. 
Den løber lige øst for Åkær 
Ådal. Den passerer lige akku-
rat udenom Egholt og Lejrskov. 
Den krydser motorvejen lige 
øst for Lunderskov. Trafikminis-
teriet beskriver nøje, hvor kor-
ridoren ligger, så det er nok det 
bedste bud på, hvor motorvejen 
vil passere os. 

Korridoren ligger mellem de 
røde linier.

BORGERMØDE
Der er planer om at lave et informa-
tions-borgermøde, hvor vi vil forsøge 
at få fagfolk til at fortælle om fakta og 
invitere fortalere  for og modstandere af 
flere motorveje. 
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Det er hygge, håndbold og holdspil
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Det er tirsdag i februar, klokken er 15.45. Jeg 
træder ind i hallen og glemmer med det samme 
det triste kølige vintervejr, for det summer af 
glæde, kammeratskab og håndboldspil.

træner Betina Glibstrup og hjælpetræner Johanne 
Brams er godt i gang med u-6 holdet. Det emmer 
af leg og hygge, samtidig med at de øver hånd-
boldregler. Kunsten er, at de skal læres, men på 
en sjov måde. De 8 spillere nyder at lege sig ind i 
håndboldspillets verden.

På den anden side af forhænget, der deler hallen 
op, er 20 U-8 spillere også i gang. En kæmpe flok, 
på alt for lidt plads. Det er Victor thorning & anet-
te Landmark, der er trænere med Lærke Landmark 
& Caroline Jepsen som hjælpetrænere.

U-6 & U-8 har gennem sæsonen deltaget i mange 
kampe, og fået tilegnet sig en masse erfaring, og d. 
25. feb. fik de alle belønningen for den fine indsats, 
en medalje af ”guld” i Cuben i Christiansfeld, hvor 
de i røg og damp, og bogstavelig talt for fuld musik 
løb ind til klapsalver og hæder.

sæsonen er dog ikke helt forbi, for U-8 spillerne 
mangler lige en vigtig begivenhed, et overnat-
ningsstævne, hvor der skal spilles håndbold og 
hygges i smidstruphallen.

trille trolle er næste hold i hallen. Et hold af de 
mindste spillere, her er det Inge marie Bertelsen 
og Inge Nielsen, der varetager træningen, som 

mest er leg og lette øvelser med bolden.
Kl. er 17.00 og hallen er nu fuld af pigelatter fra 
de 19 U-10 & U-12 piger, der trænes af Gita Ole-
sen, Birgit Christoffersen og Brian Landmark. Pi-
gerne varmer hårdt op, men de ser ud til at nyde 
det. Pigerne har haft en god sæson, især efter jul 
har de vundet mange kampe.

Kl. 18.00 kommer U-10 og U-12 drengene for 
at træne, de varmer op i den ene ende af hal-
len, mens pigerne træner et kvarter mere i den 
anden ende.

U-12 Drengene trænes af Brian Nissen og anette 
Landmark, mens U-10 har et trænerteam bestå-
ende af Birgit Christoffersen og Emilie og anette 
Landmark. Drengene har haft en super sæson med 
mange sejre. Fælles for de 4 U-10 og U-12 hold er, 
at de i april deltager i et stævne i Bov med 2 over-
natninger, det bliver supersjovt og spillerne glæder 
sig helt vildt.

Dagen sluttes med træning for damerne og her-
rerne. Også her har vi en kanon sæson, med 22 
herrer trænet af Peter Jørgensen og ca. 12 dame-
spillere trænet af Lene tamberg.

Kl. er 21.30 og dagen er slut for håndboldafde-
lingen. En dag præget af glæde og lyst til spil-
let, men også, hvor flere hold har delt hallen og 
manglet plads pga. den dejlige store tilslutning.
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Håndboldafdelingen i FB 
har lidt over 100 medlem-
mer. Det er det største 
antal medlemmer i mange 
år.

HÅNDBOLDUDVALGET 
består af: 
Brian Landmark
Betina Glibstrup
Bettina tamberg
tommy Christoffersen
suppleant er Christian 
Damgaard

HEIDI NIELsEN sørger for 
tilmelding til turneringer, 
så U-10 & U-12 kommer ud 
og spille kampe, samt for 
at booke Fynslundhallen til 
hjemmekampe.

CHrIstINa COLLatz styrer 
holdsammensætningen, 
når op til 4 U-8 hold skal 
afsted til kampe.
U-8 deltager med 16 
spillere og 4 ledere på 
overnatning i smidstrup i 
marts.

U-10 & U-12 deltager med 
35 spillere og 6 ledere 
i Grænsecup fredag til 
søndag i Bov i april.

De 51 spillere og 10 ledere 
er støttet med et stort 
beløb af FBs-støtteforen-
ing, hvilket man er meget 
taknemlig for.

FAKTA
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snart er græsset grønt igen og FB’s 
fodboldhold kan glæde sig til at 
snøre fodboldstøvlerne og få pulsen 
op på banen. sæsonen løbes igang 
i løbet af marts og april.

NY TRÆNER PÅ BANEN
De store ”drenge”, serie 5 herresen-
ior er for længst startet og det med 
ny træner. Det er Jan Knudtzen, 
som tager trænerkasketten på. 
Han har spillet et par sæsoner i FB 
på oldboys holdet og hjulpet til på 
serie 5. så han kender holdet og de 
kender ham. 

“mine ambitioner for Fynslund er 
egentlig ikke afgørende. Det er spill-
ernes ambitioner der er vigtige og 
kvaliteten af vores spil kommer til at 
afspejles i deres indsats til træning 
og kamp. talent er der rigtig meget 
af og hvis jeg tager udgangspunkt 
i det, så er ambitionen at spille en 
gang seværdig fodbold med hurtige 
kombinationer. Vi kommer til at ar-
bejde med, hvordan vi går fra gode 
individuelle spillere til også at være 
et godt hold. Der vil være spillere, 
som kommer til at tage et større 
ansvar end tidligere i den proces og 

jeg glæder mig til at komme i gang 
med arbejdet. min drøm for projek-
tet er at få de gode tider tilbage til 
Fynslund Boldklub” fortæller Jan. 
Det er helt sikkert en drøm vi alle 
har i FB og fodboldudvalget glæder 
sig til samarbejdet med Jan. 
 
FB’s WINTER CUP
Lørdag den 4. februar var 25-30 
glade og meget rutinerede spillere 
samlet i Fynslundhallen til det, som 
vi håber, kan blive starten på en god 
tradition. alle FB oldgirls, oldboys 
og senioroldboys var inviteret til 
stævne og efterfølgende fællesspis-
ning. Og selvom alle deltagerne har 
rigtig mange fodbold år bag sig og 
måske lider lidt af skavanker, var 
der gang i den på halgulvet i de ca. 
3 timer stævnet varede. Det blev 
en fornøjelig dag, med masser af 
spændende og jævnbyrdige kampe 
og den gode mad i cafeteriet, som 
Jan andersen diskede op med eft-
erfølgende, blev spist med stor ap-
petit. stor ros og tak til Jakob Hviid, 
som var initiativtager til stævnet.

snør løbeskoene eller puds van-
drestøvlerne. Glæd dig til et nyt 
spændende motionsløb.

Løbet er arrangeret af Kristina 
schou madsen og Per Grøn-
bæk i samarbejde med Kolding 
Kommune. Vi er begge to op-
vokset i og omkring Kolding, og 
er helt vilde med at løbe i den 
fantastiske natur omkring byen. 
Det vil vi meget gerne dele med 
jer andre og derfor inviterer vi 
til denne fantastiske løbe- og 
vandreoplevelse. 

ERFAREN ULTRALØBER
Kristina er professionel ultra-
løber og ejer af virksomheden 
Kristina Extreme running, der 
står bag yderligere flere mo-
tionsløb i Kolding: Kolding City 
trail , Kolding Ultra run, Kolding 
Night trail og Kolding Light run 
samt Nytårsløbet i Kolding.

LOKAL LØBEILDSJÆL
Per er trailløber på motions-niveau 
samt gårdejer på landbruget og 
naturejendommen sandholm, der 
rummer fine naturoplevelser, som 
trailløbet går igennem.

ALLE KAN VÆRE MED!
Løbet vil bestå af 50 km ultra, 
halvmaraton samt 15 km 11 km 
og 9 km vandre-/løbeture over 
3 stationer. I anledning af trold-
hedebanens 100 års jubilæum 
bliver løbe/gåture med start ved 
hhv Korsvang, Ferup og Dybvad-
bro stationer. 

Denne del af turen er tænkt 
som et rigtigt hyggeløb, hvor 
man kan tage sig tid til at nyde 
turen, opleve de gamle sta-
tioner og ikke mindst den alsi-
dige og flotte natur undervejs. 
Imellem Ferup og Dybvadbro 
er der ved Ferup sø mulighed 
for at strække ud og træne i 
de nye udendørs fitness-red-
skaber. Endelig vil der ved de 
tre stationer være udskænkn-
ing af smagsprøver på de nye 
trolden Øl brygget på maltbyg 
fra Ferup mark, samt andre for-
friskninger. 

sæt x i kalenderen og læs mere 
i næste nummer.

FODBOlDSÆSON 2017 

UlTRA-TRAil-lØB
& TROlDhEDEBANENS 100 ÅRS JUBilÆUM
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Ny træner: Jan Knudtzen og de 
seje U8 spillede i sidste sæson et 
par rigtig gode kampe, hvor de bl.a. 
vandt 3-0 mod Øster starup/Vester 
Nebel på deres hjemmebane.:

Niklas Berg Hviid, adam møller 
Vestergaard, Jeppe Bach Olesen, 
andreas søgaard Cardoso, silas 
Palmelund Frydensbjerg og træner 
Jacob søgaard Cardoso

Søndag den 20. august 

Kristina schou madsens gennemførelse af et af verdens hårdeste etapeløb, 
Jungle Ultra.
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FODBOLD - BØRN, UNGE, VOKSNE
FODBOLD-FItNEss FOr KVINDEr I FYNsLUND HaLLEN
For alle piger over 15 år, som vil ha’ sved på panden og smil på læben!
Hver torsdag kl. 20-21.15 // Ingen tilmelding, 20 kr. pr. gang.

HErrEsENIOr FODBOLD Er startEt 
Ny træner: Jan Knudtzen // træning tirsdage og torsdage kl. 19. 

UDENDØrs FODBOLD FOr BØrNE OG UNGDOmsHOLD
starter op løbende // Følg med på hjemmesiden og på opslag i hallen.

GYMNASTIKOPVISNING 
LØrDaG DEN 18. marts KL. 10 – 12
så var det atter tid til den årlige gymnastikopvisning. alle opvisningshold så 
frem til at vise publikum, hvad der var arbejdet med i vinterens løb.

135 elever fra Ladelund Efterskole startede opvisningen kl. 10.00. 

Velmødt til et par hyggelige timer.
Gymnastikudvalget

INDVIELSE AF 
MAR’K’ANT SCENEN

FB SPORTSFEST 
TORSDAG DEN 25. MAJ TIL LØRDAG DEN 27. MAJ

3 fantastiske dage i Kr. Himmelfartsferien med 
sPOrt, mUsIK, maD, HYGGE OG mEGEt mErE

VI SES

sØNDaG DEN 30. aPrIL // KL. 13.00 – 16.00

se mere på opslag i hallen, facebook og hjemmeside
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g y m n A s t i k
OPVIsNING 2 0 1 7

På to timer viste alle hold, lige fra Trille/Trolle til motionsdamerne hvad de havde lavet i 
vinterens løb. Ladelund Efterskole kom med 135 elever - de var de første på gulvet
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HIGH FIVE tIL EN FrIVILLIG

Jeg har gennem de sidste 6 år været 
gymnastikinstruktør i Fynslund Boldklub. 
Jeg har været glad for ”jobbet” og har 
nydt hver evig eneste gang, jeg er gået på 
gulvet med mine ”unger”. Gymnastik er 
udover at lave rytmiske serier og springe 
nogle spring – også sjov, ballade, lege, 
fuld fart frem og en masse grin.

Flere af børnene har jeg fulgt, siden jeg 
startede som instruktør og det har været 
fantastisk at se dem udvikle sig – både 
som gymnaster, men også personligt.

Det har været svært at tage den beslut-
ning, at i år er mit sidste år som instruktør 
for junior mix. men det har været nødv-
endigt, så jeg kan give mig 100% til mit 
studie i stedet for. Jeg fortsætter dog i 
gymnastikudvalget.

Jeg håber inderligt, at der sidder en derude 
i vores skønne lokalsamfund, som har lyst 
til at overtage et af de fantastiske hold, 
som til næste sæson mangler instruktører. 
Om det så er motionsdamerne, junior mix 
eller puslinge, så er alt hjælp kærkommen. 
Det eneste det kræver at være instruktør 
er, at du har lysten til det. man behøver 
ikke den store erfaring, bare man selv har 
lyst til at lære og at lære fra sig.

Jeg er taknemlig for de år, jeg har fået lov 
at undervise, hvor jeg har fået lov til at 
lære fra mig og de gange, hvor vi er gået 
på gulvet til opvisning og børnene giver 
den alt, hvad de har og virkelig viser, at 
træningen har givet pote – år efter år.

Cathrine Schilling

Det er skønt at være 
gymnastikinstruktør

Gymnastikudvalget vil gerne allerede nu 
have ”styr” på næste sæson. Der man-
gler instruktører til – ”Knaldperler” og 
”sjov & motion”. 

Vil du høre mere så send en mail til 
friisegholt@mail.dk.

INSTRUKTØRER SØGES TIL DEN KOMMENDE SÆSON
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KAFFESlABBERAS
På landbrugsmuseet har vi en stor samling 
af forskellige redskaber til at brygge kaffe. 

RUGRISTER: En gryde med tætsluttende 
låg og en ”omrører”. Den blev sat på kom-
furet med de rå kaffebønner eller rugkerner, 
der under omrøring blev passende opvar-
met og brændt/ristet. Efter afkøling blev 
kaffen formalet dvs. findelt i en kaffemølle.

MADAM BLÅ: Er blevet synonym for kaf-
fekanden, fordi kaffens udbredelse faldt 
tidsmæssigt sammen med indtoget af det 
emaljerede køkkentøj. 

Kaffekanden havde en tragt, hvorpå der 
var syet en kaffepose af stof. Kaffegrum-
set i kaffeposen blev kasseret eller gen-
brugt til en tynd  kop te!

KAFFEERSTATNING: Kaffeerstatninger 
er produkter, der i mangelsituationer kunne 
supplere den ægte kaffe med farve og en 
sødlig smag. Fremstillet af rug eller cikorie-
plantens rod. Cikorie var en udbredt afgrø-
de rundt i landet og blev brugt især under 
og efter besættelsen, hvor kaffeimporten 
nærmest gik i stå. Især ”richs” og ”Dan-
marks” blev danskerne foretrukne mærker.

Kaffepause; kaffeslabberas; kaffebord med eller uden blødt brød; jordemoderkaffe; kaffepunch. Kært barn har mange 
navne.  I begyndelsen af 1660´erne dukkede kaffe for alvor op i Danmark.  Man har brygget kaffe på mange måder gennem 
tiden - og under krigen kunne man slet ikke få kaffe - men måtte nøjes med kaffeerstatning.

OM liDT ER KAFFEN KlAR

madam Blå

rugrister Kaffeerstatning Vidste du, at kaffeerstatning er lavet 
af cikorierod eller rugkerner
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Efter denne – indtil videre – nærmest sneløse vinter beg-
ynder foråret og forårsplanerne at spire på Brødsgård. Der 
skal repareres som altid på de gamle bygninger, der rummer 
museet med de uvurderlige gamle ting. men en stor flok frivil-
lige med Johannes Elbæk i spidsen er der næsten hver dag 
for at udbedre bygningerne.

museet åbner for publikum onsdag den 3. maj, men allerede 
lørdag den 6. maj er der forårsfest med det festlige show med 
”dyr på græs”. Der er åbent i Cafeteriet i stalden og så er 
forårs-og sommer sæsonen for alvor begyndt.

allerede den 22. april indbyder kommunens naturvejledere 
til den første ”krible-krable-oplevelse”. Den næste er plan-
lagt til den 20. maj. Det nye årsprogram er udarbejdet, og alle 
er velkomne til at tage ét med ved besøg.

Den 15. marts kl. 19.30 var der generalforsamling i museets 
støtteforening.  Denne forening er meget vigtig for museets 
drift, og alle er velkommen til at melde sig ind. 

Udover åbningstiderne hver onsdag og lørdag fra 14 til 17 er 
der mulighed for at besøge Brødsgård som gruppe efter re-
servering eller ved at leje stalden. Henvendelse til søren Borg 
på tlf. 6133 9952. 

Nyd turen til Brødsgård på den nye asfalterede Brødsgårdvej, 
den er en drøm at køre på!
 

DET SKER PÅ lANDBOMUSEET
15. marts  Generalforsamling i museets støtteforening
22. april   Krible-krable-oplevelse 
  v/kommunens naturvejledere
3. maj   museet åbner for publikum
6. maj   Dyr på græs - festlig forårsshow
20. maj   Krible-krable-oplevelse
  v /kommunens naturvejledere 

FORÅR PÅ lANDBOMUSEET

af
: E

lis
ab

et
h 

m
ør

ch



Fynslund
K A L E N D E R  2 0 1 7 
MARTS
SØN 5. kl. 10:30  Gudstjeneste og dåbsjubilæum // Lejrskov Kirke

ONS 8. kl. 19:30-21:15  FB Bestyrelsesmøde // Fynslundhallen

TORS 9. kl. 17-19 Generalforsamling KFUm og Granly // Hytten Granly

FRE 10. kl 19-22 Pigeaften i Fynslundhallen // Fynslundhallen

SØN 12. kl 09:00 Gudstjeneste v. Elon Jepsen // Jordrup Kirke

TORS 16. kl. 19:30 Fortælling om pilgrimsvandring // Lejrskov Præstegård

LØR 18. kl 9:30-13:00 Gymnastik/Fitness opvisning // Fynslundhallen

SØN 19. kl 19:00 Gudstjeneste m. konfirmander // Lejrskov Kirke

TIRS 21. kl. 19-21  Bestyrelsesmøde - skolen & spiren // Fynslundskolen

ONS 22. kl. 14.00  Jette seidenschnur fortæller. 33 år som Jehovas vidne 
 // Aktivitetscentret Toftegården

FRE 24. kl 16-17:30 Fredagssmagning // LokalBrugsen

TORS 30. kl 19-21 Generalforsamling // LokalBrugsen

31. marts - 6. april Projektuge Fynslundskolen // Fynslundskolen

APRIL
SØN 2. kl. 10:30  Gudstjeneste & kirkekaffe // Lejrskov Kirke

TORS 6. kl. 19:30  sangaften // Konfirmandstuen Lejrskov Præstegaard

TORS 6. kl 19-21:30 Påskebanko // Jordrup Forsamlingshus

FRE 8. - MAN 17. Påskeferie // Fynslundskolen

SØN 9. kl 10:30 Gudstjeneste Palmesøndag // Jordrup Kirke

TORS 13. kl. 19:00 Gudstjeneste skærtorsdag // Lejrskov Kirke

FRE 14 kl 10:30 Gudstjeneste Langfredag // Jordrup Kirke

FRE 14. kl 18-01 KaNDIs // Jordrup Forsamlingshus

SØN 16. kl. 09:00  Gudstjeneste Påskedag // Lejrskov Kirke

SØN 16. kl. 10:30  Gudstjeneste Påskedag // Jordrup Kirke

MAN 17. kl ? Gudstjeneste - 2 Påskedag // Se nabokirker

TIRS 18. kl 09:30 Fællessang // Aktivitetscentret Toftegården

LØR 22.  Krible – krable -  oplevelse // Landbomuseet

SØN 23. kl 10:30 Gudstjeneste m. 6 klasse // Lejrskov Kirke

TIRS 25. kl. 19-21 Bestyrelsesmøde - skolen & spiren // Fynslundskolen

ONS 26. kl 14:00 Besøg på Nicolai i Kolding // Nicolai Kolding

ONS 26. kl 14:30 Gudstjeneste // Toftegården

SØN 30. kl 10:30 Gudstjeneste, kirkekaffe // Jordrup Kirke

SØN 30. kl 13-16 Indvielse af mar’k’ant musikscene 
 // AMFI-SCENEN v. Fynslundhallen

MAJ
TIRS 2. kl. 19-20:30  Krolf opstart // Fynslundhallen

ONS 3. museet åbner // Landbomuseet 

LØR 6. Festlig forårsshow // Landbomuseet

SØN 7. kl. 09:00  Gudstjeneste v. Lone Vesterdal // Lejrskov Kirke

ONS 10. kl 09:30 modeshow v. shop47 // Aktivitetscentret Toftegården

FRE 12. st. bededag // Fynslundskolen & Børnehaven Spiren

FRE 12. kl 10:00 Konfirmation // Lejrskov Kirke

SØN 14. kl. 10:00 Konfirmation // Jordrup Kirke

TIRS 16. kl 09:30 Fællessang // Aktivitetscentret Toftegården

TIRS 16. kl 19-21 Bestyrelsesmøde - skolen & spiren // Fynslundskolen

TIRS 16. kl. 19:00  menighedsrådsmøde // Konfirmandstuen, Lejrskov

TORS 18.  Koncert- & udstillingsaften, skolen // Fynslundhallen

LØR 20. Kribe-krable-oplevelse // Landbomuseet

SØN 21. kl 09:00 Gudstjeneste v. Elon Jepsen // Jordrup Kirke

TORS 25. - FRE 26.  Kr. Himmelfartsdag & fridag fre. // Fynslundskolen

TORS 25. kl 10:30 Gudstjeneste, Kr. Himmelfartsdag // Lejrskov Kirke

TORS 25. - LØR 27. sPOrtsFEst i Kr. Himmelfartsferien
 // Fynslundhallen

SØN 28. kl 10:30 Friluftsgudstjeneste m. spejderne // Jordrup Kirke

ONS 31. kl 09:30 Frokost & tur til mandø // Aktivitetscentret Toftegård

ONS 31. kl 19:00 Konfirmandindskrivning // Konfirmandstuen, Lejrskov

JUNI
LØR 3. - MAN 5.  Pinseferie & Grundlovsdag // Fynslundskolen

SØN 4. kl 09:00 Gudstjeneste, Pinsedag // Jordrup Kirke

SØN 4. kl 09:00 Gudstjeneste, Pinsedag m. børnekoret // Lejrskov Kirke

MAN 5. Gudstjeneste, 2 Pinsedag // Se nabokirker

ONS 7.  sommerafslutning // Aktivitetscentret Toftegård

TORS 8. kl 16-17 Infomøde kommende bhk.  // Fynslundskolen

SØN 11. kl. 10:30 Gudstjeneste & kirkekaffe // Lejrskov Kirke

TIRS 13. kl 09:30 Fællessang // Aktivitetscentret Toftegården

SØN 18. kl. 10:30  Gudstjeneste // Jordrup Kirke

TIRS 20. kl 19:00 menighedsrådsmøde // Konfirmandstuen, Lejrskov

SØN 25. kl. 10:30  Gudstjeneste // Lejrskov Kirke

FASTE AKTIVITETER
Tirsdage:
kl. 08.30  Gymnastik // Aktivitetscentret Toftegården 

Kl. 09.30   Kaffe, fællessang & hygge 
 // Aktivitetscentret Toftegården

Onsdage:
Kl. 9:00  Hobby og kreativiteter // Aktivitetscentret Toftegården 
Kl 13.30-16.30   Kortspil // Aktivitetscentret Toftegården 
Kl. 13.30   Gåture // Aktivitetscentret Toftegården 

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

Dit værksted 
er nu også et 
RudeCenter

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.
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der ligger til grund for et godt værksted. 
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bilruder, som alle er af original fabrikskvalitet.
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stenbrogård ligger på Knudsbølvej 36, på vej mod Egtved. Ud 
over Niels, bor hans kone susanne, deres to børn Frederikke på 
15 og Christian på 13 samt labradoren sally også på gården.

ANNONCE

ANNONCE
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Jeg møder sally på gårdspladsen. I døren på 
stenbrogård står Niels og tager imod. Vi sætter 
os ind til bordet for at snakke landbrug, som er 
noget der interesserer os begge. 

LANDBRUG I BLODET
Niels fortæller, at han er vokset op på et land-
brug i Dons. I barndommen var det ikke skolen 
og bøgerne som trak. Det var at komme hjem 
fra skole, for at være med på gården, at køre 
traktoren og røgte ved svinene. så når jeg 
spørger hvorfor han blev landmand, kan jeg 
se han tænker over det, men i virkeligheden 
har det nok altid ligget i kortene at det var det 
han skulle være. Han havde ikke drømmen om 
eget landbrug, han synes der var så mange 
spændende stillinger. 

INTERNATIONAL ERFARING
I en årrække arbejdede han i Norge, efterføl-
gende blev han tilbudt flere jobs rundt om-
kring i verden bl.a. i rusland. men da han var 
fyldt 33 år og stadig var single, besluttede 
han sig for at finde et job herhjemme. Det 
blev på stenbrogård, som på det tidspunkt 
var ejet af Erik aaby. Hvad Niels endnu ikke 
vidste var at Erik og hans kone Inge marie 
kom til at spille en væsentlig rolle i hans liv. 
til den første med-arbejderjulefrokost som 
blev holdt i Fynslundhallen, havde de invi-
teret Erik og Inge maries svigersøns søster, 
som på det tidspunkt boede i København. 
Hun hed susanne og var også single. Og 
selvom ingen af dem hoppede på sådan et 
arrangeret ægteskab, endte de alligevel kort 
tid efter, med at blive kærester. Erik var en 
god mentor for Niels, og han kunne se et po-
tentiale i ham. Det endte med at susanne og 
Niels fem år senere, i 2002, overtog gården. 
samme år blev de forældre til Frederikke og 
to år senere til sønnen Christian.

Erik har gennem alle årene fulgt med, han kig-
gede forbi når han skulle ud og se til sin vind-

mølle, som står bag gården. I efteråret 2016 
blev Erik pludselig alvorligt syg og døde d 3. 
september. Det var, og er, et tab for Niels der 
savner den støtte og sparring han havde i ham. 

GRISE OG ARBEJDSPLADSER
I stalden går 575 søer og de producerer 20.500 
slagtesvin om året. Niels er ideologisk i sin 
tankegang. Han kan godt lide at være med til 
at holde Danmark i gang. Derfor sælger han så 
vidt muligt sine grise til opfedning i Danmark. 
Det holder arbejdspladserne herhjemme og 
det kan han godt lide. Han går med tanker om 
at udvide sit staldanlæg, så han selv kan fede 
alle sine slagtesvin på gården i Knudsbøl. 

Grisene passes af Lorodana og Constantin. 
som mange andre arbejdere i det danske 
landbrug kommer de fra østeuropa, nærmere 
bestemt rumænien. med Niels’ tanke om 
danske arbejdspladser skulle man tro at han 
ville vælge danske medarbejdere. men Niels 
fortæller at det er svært at finde god dansk 
arbejdskraft, imens østeuropæiske medarbej-
dere står i kø for at komme herop og arbejde. 
Deres arbejdsvillighed og moral gør at det er 
valget lige nu. Dog er han på udkik efter en ny 
driftsleder, som gerne skal være dansk.  

SELV I ARBEJDSTØJET
Niels er også selv med i stalden, og når han 
går derinde er han hele tiden på udkik efter 
finjusteringer, som kan øge resultaterne. Det 
sammen med dygtige medarbejdere, som hver 
dag gør en indsats i stalden, gør at der leveres 
flotte produktionsresultater. De bruger meget 
af tiden i stalden på opsyn. Vil man undgå syge 
grise er det bedste man kan gøre, at være på 
forkant. De nyfødte grise må ikke ligge og blive 
kolde, de skal have mælk hurtigt efter de er 
født, og har en so fået for mange smågrise skal 
nogle af dem til en såkaldt ammeso, som kan 
passe dem. Hos de større dyr er det vigtigt at 
holde øje med sygdom, og tage det i opløbet. 

Det sparer både på forbruget af antibiotika og 
gør at dyret nemmere kommer på højkant igen.

ÅBENT LANDBRUG
I sommeren 2015 blev arrangementet ”åbent 
Landbrug” afholdt på stenbrogård. Det var et 
stort arrangement, men også meget givende. 
For Niels er det vigtigt at vise frem, hvad de 
går og laver. Og der var mange positive kom-
mentarer efter en rundtur i stalden. De skul-
derklap og den anerkendelse han modtog på 
egne og fagets vegne var tiltrængte. I medi-
erne er der meget negativ snak om landbrug, 
dårlig dyrevelfærd, højt antibiotikaforbrug og 
mrsa er nogle af de ting som der oftest bli-
ver talt om. men faktisk leverer danske land-
mænd et rigtigt godt produkt, med høj kvalitet, 
lavt antibiotikaforbrug og god dyrevelfærd. Og 
det fik knap tusind besøgende at se til åbent 
Landbrug på gården. Kun en gæst var negativ, 
alle andre var positive efter et besøg i stalden. 

niEls og grisEnE
STENBROGÅRD

FAKTA:
stenbrogård har 575 søer, der producerer 
20.500 slagtesvin om året. De 6000 af dem 
fedes op på gården, resten af dem sælges 
når de vejer 30 kg. 

Landsgennemsnittet for daglig tilvækst på 
slagtesvin er knap 1000 gram, her ligger 
stenbrogård lige omkring gennemsnittet.

antal fravænnede grise per årsso. Det 
vil sige hvor mange smågrise hver so 
fravænner på et år.

På stenbrogård: 37 
Landsgennemsnittet: 31.4

LIVEt På LaNDEt
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LIVEt På LaNDEt

Den nye store køkkenhave skal gøres klar til dette års 
afgrøder. store maskiner kunne sikkert hurtigt klare job-
bet. men her foregår det med dyrenes hjælp. De to nye 
avlssøer og ornen er sat på opgaven. Om ganske få uger 
er hele køkkenhaven pløjet igennem, ukrudtet er spist, 
jorden er gødet og de glade grise mætte af naturligt føde 
som de elsker...

som bonderøv skal man kunne alt selv. men der er enkelte opgaver som bare bliver for 
risikable, både for eget og ikke mindst bygningernes helbred. Den store birk i indkørslen 
skulle ned. Den lokale og utrolig venlige morten skafte Christensen, som har firmaet 
(rod til Krone), tilbød at pille “den lille pind ned”, som han sagde. Virkelig dygtigt og 
professionelt klatrede han opad, en anden måtte agere jordmand og stå for nedfirringen, 
mens rikke og Louise tog fra. Inden vi så os om var birken nede og opgaven løst.

Når man nu har en plan og 
ide om også at lave helt 
specielt kød til de finere 
restauranter, så må der 
nogle gange et “tvangs-
ægteskab” til, på tværs af 
racer. Produktionen er lidt 
op ad bakke, som det ty-
deligt ses, men kærlighe-
den blomstrer og omkring 
1.maj kan vi forhåbentlig 
se resultatet.

Den Ungarske Uldgris 
orne hedder Krølle og 
Den sortbrogede gl.dk 
landrace so hedder 
Grisemor

FORÅR hOS BONDERØVEN
Egholt StalddørSSalg fortællEr..
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grøFtEskrAld

ny gEnbrugsstAtion
til grøFtskrAld i jordrup

- det er noget lort!

Merete Paarup og Asger Christensen

INItIatIV

Det er utrolig så meget skrald der bliver smidt i vores grøftekan-
ter. mange borgere tager ansvar og samler skrald op, når man 
er på søndagsgåtur eller lufter hunden. men det er svært at 
komme af med affaldet, da genbrugsstationerne kun modtager 
sorteret affald. Det har flere borgere oplevet i Jordrup på det 
seneste og har delt både billeder af affaldet og deres frustratio-
ner med ikke at kunne komme af med det på genbrugspladsen.

Vi har derfor sat det på dagsordenen i teknikudvalget, for at få 
en drøftelse af hvordan vi gør det lettere for ”affaldssamlere”, 
at komme af med affaldet.

Og mens vi venter på en løsning, har vi taget initiativ til en ny 
”genbrugsstation” i Jordrup, hvor lokale borgere kan komme 
af med det blandede Grøfteskrald, mens der arbejdes på en 
løsning. Den ligger ved asgers gård på Fynslundvej 60 og er 
mærket ”GrØFtEsKraLD”, så lover vi at sortere affaldet og 
indlevere det på genbrugsstationen.

Grøftekantsvineri er svineri på mange måder. Dels er det for-
urening af vores fælles natur fx en dåse nedbrydes først efter 
500 år. Dels går der rigtig mange mandetimer til at holde rent. 
I Kolding kommune brugers ca. 4,50 mio. kr. i arbejdskraft på 
renholdelse af offentlige arealer. Det er penge der kunne bru-
ges meget bedre, end til bare at samle affald op.

Den bedste løsning ville jo være, at folk lod være med at 
kaste skrald og kombineret med at emballage bliver biologisk 
nedbrydeligt – men mens vi venter på bedre opførsel og grøn 
bølge, så har vi en opgave.

Det ligner lort - og det er noget lort at kaste affald i grøften. Her 
kan du se hvor lang tid det tager for affaldet at nedbrydes. 

Det er bare nogle af de mange poser med indhold, som lokale samler 
sammen fra grøfterne på gåturen. 

500 år

400 år

4 år

2 uger

1000 år

4000 -1 mio år
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Onsdag eftermiddag gik jeg i stalden får at 
se til dyrene. Jeg kunne se på en af køerne 
(7544 gårdens kæle ko), at det ikke lignede 
en almindelig kælvning, ganske rigtigt. En 
normal kælvning foregår ved at hovedet ligger 
fremme, med et forben på hver side af kalvens 
hoved. Denne fødsel var det kun hovedet der 
lå fremme. Jeg kunne hente det ene ben frem, 
men det andet ben lå langs kalvens mave, 
hvilket er meget langt inde i koens livmoder. 
Jeg tilkaldte derfor dyrlægen.

Dyrlægen konstaterede det samme, at benet 
lå for dybt til at vi kunne trække det op. Der 
var kun et alternativ hvis koen skulle overleve, 
hvilket var et kejsersnit.

Vi anrettede et bord til operations grej, 
hvorefter vi begyndte kejsersnittet. Først blev 
koen lokal bedøvet, hvorefter dyrlægen skar 
et snit i maven. snittet skal være stort nok 
til at kalven kan komme ud, uden at snittet 
flænses idet kalven kommer ud. 

Kalven var i live inden vi gik i gang, og til vores 
held kom en sund og rask tyr kalv ud. Det er 
et ubeskriveligt dejligt syn, når det vanskilige 
indgeb også reslutere i en levende kalv.

Indgebet sluttes af med at sy koen sammen, 
hvilket gik godt, da ingen af åbningerne var 
flænset, og derved var lette at sy pænt sam-
men.

Koen har klaret sig godt og her 3 dage efter 
kejserntittet ser hun forbløffende godt ud.

EN VANSKEliG KÆlVNiNG 
på nørupgAArd
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FYNsLUND rUNDt

Fynslund
Navn: Vagn toft
Alder: 74 år
Adresse: tjørnevænget 10, Jordrup
Beskæftigelse: Pensionist og talsmand for 
borgergruppen. Borgergruppen er med til at 
sikre at byen er pæn og fortæller kommunen, 
hvis der er noget, der mangler en kærlig hånd. 

Hvad er det bedste ved at bo her i Fynslund-
området? 
”Det må nok være sammenholdet. Det at vi er 
fælles om kreative projekter som eksempelvis 
den nye amfiscene, synes jeg er rigtigt godt. 
Og så har vi også rigtig mange gode arrange-
menter i forsamlingshuset der er med til at 
skabe et fællesskab.”

Hvad er det værste? 
”Det værste er at der ikke er særligt gode 
busforbindelser. Lige nu kan jeg selv køre 
hvis vi skal noget, men med alderen bliver 
vi mere afhængige af offentligt transport.”

Hvis du skulle ønske noget for området, 
hvad skulle det så være? 
”Bedre offentligt transport kunne vi godt 
bruge, ellers har vi det hele. Nå jo, lidt flere 
tilflyttere kunne nu også være rart.”

Navn: michael Lundsgaard og Camilla Beck 
Alder: 28 år og 27 år
Adresse: storedamvej 4, Ferup.
Arbejde: michael er Ingeniør i aarhus og 
Camilla er grafiker

Hvad er det bedste ved at bo her i Fynslund-
området? 
“Det allerbedste er det aktive foreningsliv.”

Hvad er det værste? 
“ Er der noget skidt?” 

Hvis du skulle ønske noget for området, 
hvad skulle det så være? 
“Vi kunne godt tænke os en ny sti fra Ferup 
til skolen“ - ”Ja en ny troldhedesti”

Navn: Conrad Beck Lundsgaard
Alder: 1 år
Dagpleje: Naturdagpleje i Ejstrup 

Hvad er det bedste ved at bo her i Fynslund-
området? 
“at der er kommet en ny legeplads nede ved 
Ferup sø. “

Hvad er det værste? 
“at der ikke er nok legekammerater i området.“

Hvis du skulle ønske noget for området, 
hvad skulle det så være? 
“Jeg ønsker flere børn i området, så der er 
flere at lege med.“

ØNSKER OG DRØMME
Vi har været rundt omkring, for at finde ud af 
hvad beboernes syn på Fynslund Området er. 
For at få det helt store indblik, har vi spurgt ung 
som gammel, tilflytter som indfødt. Det er helt 
forskellige ønsker og drømme de hver især har. 
Netop forskelligheden er det vi gerne vil skil-
dre, så vi får sat fokus på så mange forskellige 
Jordupanere som muligt.
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Fynslund
Navn: magnus reinhard Linaa sjøgaard
Alder: 12 år
Adresse: Harager 13 Ferup
Skole: Fynslundskolen - 6. klasse

Hvad er det bedste ved at bo her i Fyns-
lundområdet? 
“at man laver meget sammen f.eks. sportsfe-
sten og projekter.”

Hvad er det værste? 
“Kan ikke lige komme på noget” 

Hvis du skulle ønske noget for området, 
hvad skulle det så være?
“Et hyggested hvor man kan mødes efter 
skole. Og bedre bustider da jeg først er 
hjemme kl. 15.40 hver dag.”

Navn: Christian Novack Jacobsen
Alder: 35 år
Adresse: tjørnevænget 21 Jordrup
Arbejde: Fredericia ved forsvaret

Hvad er det bedste ved at bo her i Fynslund-
området? 
”Lokalsamfundets vilje til at bakke op om 
arrangementer og projekter. Eksempelvis ar-
rangementer i Lokal Brugsen, sportsfesten 
og begivenheder i forsamlingshuset. ”

Hvad er det værste? 
”Infrastrukturen. Nu har vi stadigvæk små 
børn, men i fremtiden bliver det da en ud-
fordring for dem at komme til og fra Kolding. 
Det er noget vi som tilflyttere havde med i 
vores overvejelser. ”

Hvis du skulle ønske noget for området, 
hvad skulle det så være? 
”Jeg synes ikke, vi skal begrænse os og bruge 
tid på at tænke over, hvad der kunne ændres, 
men hellere komme i gang med at føre ideen 
ud i virkeligheden. Og det synes jeg der er 
god mulighed for at gøre i vores lille lokal-
samfund. Vi er eksempelvis i fuld gang med 
at føre drømmen om amfiscenen ud i livet.” 

Navn: Emma Eriksen 
Alder: 14 år 
Adresse: Vestermarksvej 10 d 
Skole: sct. michael skole - 8. klasse 

Hvad er det bedste ved at bo her i Fynslund-
området? 
“Det der med at man bor på landet, og at 
man ikke bor så tæt. Det gør også at man 
kender alle og har et godt sammenhold. “

Hvad er det værste? 
“Det er nok det at der er så langt ind til ens 
skole og kammerater i Kolding.”

Hvis du skulle ønske noget for området, 
hvad skulle det så være? 
“Jeg kunne godt tænke mig flere aktiviteter 
for unge i Jordrup.“

rundt
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tEma: FYNsLUND LææææNGE LEVE

Velkommen
til de mindste

Vi har i forvejen Carl Johan på 2 år 
som går i dagpleje i Jordrup.

Bondemandslivet har altid været en 
del af familien, faktisk siden år 1750. 
Inge schelde er 8. generation på går-
den, hvilket så kan blive 10. gang hvis 
en af drengene har lyst til at være en 
del af den historie. Jeg er stolt af at 
være en del af historien, som har ud-
spillet sig i Fynslud området.  

Navn:      Aksel Dahl Schelde
Født: 2. februar 2017
Vægt: 3660 g 
Længde:  53 cm

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

Den 16.11.16 lige omkring supermå-
nen, kom lillesøster endelig til ver-
den. Familien består af storebror 
mattias på 71/2  år - mor, Jeanette 
og far, martin.

Navn:      Luna Brygger-Dahlstrøm
Født: 15. november 2016

Familien består af Emil 5 år, Ida 2 år, 
far martin 30 år og mor Camilla 29 år.

Navn:      Marie Tolsgaard Kristensen
Født: 2. juli 2016
Vægt: 3200 g
Længde:  51 cm

mor hedder Line adamsen og far 
hedder morten ægidius Harper. 
Vores første barn, men forhåbentlig 
ikke det sidste.

Navn:      Marcus Harper Adamsen
Født: 3. oktober 2016
Vægt: 2650g
Længde:  52 cm

5. generation tønnesen, 5. genera-
tion Kragelund, 5. generation sun-
dahl, og faktisk også 4. generation 
sundahl der bor på Uhrevej 5.

Navn:      Frederik Sundahl Tønnesen
Født: 6. februar 2017
Vægt: 3480 g
Længde:  51 cm

Et lille udpluk af de kære små
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Lars: +45 2525 7160 . Henry: +45 2525 7158
Bravida . Fabriksvej 7-9 . 6000 Kolding
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VELKOmmEN tIL

Vi har forelsket os i mulighederne på grunden, og arbejder nu 
hårdt på at få vores drømme gjort til virkelighed. Vi har store 
drømme som kræver stor tålmodighed og stort gåpåmod. Vi har 
til start kastet os ud i at renovere det nuværende stuehus for 
at kunne bo her, imens vi får ryddet ud og op på hele grunden. 
Hvilket er noget af et arbejde.

Vi har valgt lige at vise ansigt her, da vi er blevet mødt af man-
ge spørgsmål, gode ideer,  nysgerrige gæster, ofte uindbudte, 
hvilket selvfølgelig også er super skønt, det er sjovt at møde 
jer alle og vi svarer gerne på spørgsmål, vi giver også gerne 
kaffe hvis I ringer eller skriver inden jeres besøg. Vi håber dog, 
at de uindbudte nysgerrigheds besøg kan stoppe på baggrund 
af denne besked. 

Linette (29) er opvokset i Jordrup, arbejder som eventkoordinator 
i Geografisk Have i Kolding, bruger ofte tid på kreative projekter, 
kaffe og snak og musik. Linette er dette projekts “Det fikser vi 
lige sådan her....”pige.

Erik (28) er fra Haderslev og ja hele verden, han er gået i land 
fra sit liv som sømand, og arbejder nu hos Bms i kolding. Han 
elsker motorcykler, jagt og natur. Erik er dette projekts “Det 
tager den tid det tager, men det bliver ordentligt...” mand.

Vi elsker musik, hygge ved bålet, kreative projekter, øl eller 
kaffe over hækken (der er dog langt til nærmeste nabo) og 
spil(så længe vi vinder). Det er os i korte træk, så for at svare 
på det mest stillede spørgsmål, Ja vi bor herude og vi bor her 
sågar med vores lille kat, vores to små grise og en masse mus.

Linette, Erik og Co

JA, DET ER SÅ OS SOM EJER 
JORDRUP’S STØRSTE LOSSE-
PLADS PÅ BRUNKÆR 15

Heidi, Lars og Co

Vi boede på tjørnevænget og er nu flyttet til Brunkær. Vi valgte 
Fynslundområdet da vi har boet i Jordrup i 9 år og vi ville gerne 
blive i området da børnene går på Fynslundskolen, vi har vores 
omgangskreds her og derudover dyrker vi alle sport i Fynslund 
boldklub. Disse ting betyder meget for os og vi havde ikke lyst 
til at skulle starte fra bunden igen.

VI ER FLYTTET FRA BYEN OG UD 
PÅ LANDET DA VI HAVDE BRUG 
FOR MERE PLADS INDE SOM UDE



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 Lokal-
Brugsens tilbudsavis, så husk 
at holde øje med postkassen 
og benyt Jer af de gode tilbud! 
tilmeld Jer også gerne vores 
sms-service, så du automa-
tisk hører fra os, hvis vi har 
nogle ”her-og-nu tilbud”.

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, OG VI KIGGEr På DEt HUrtIGst mULIGt. 

SÅDAN GIK 2016

Vores uddeler, Louise, og hendes mand Bjarne, 
blev d. 7. december 2016 forældre til en dejlig lille 
søn (måske kommende uddeler??) Vi glæder os til 
at se Louise i butikken igen, når hun vender tilbage, 
efter barsel, sidst på året.

EN NY UDDELER ER FØDT

afholder vi stadig. Oftest falder det på den sidste 
fredag i måneden. marts måneds smagning kom-
mer til at handle om forårets fester. Vi giver smags-
prøver og gode tilbud på vinen til festen. 

Hvis du handler kolonialvarer til festen, og ordren 
overstiger 1000 kr., fratrækker vi 10% rabat ved 
kassen. Vi pakker gerne dine varer, til aftalt tid, så 
alt står klar til afhentning.

FREDAGSMAGNING

Vi fik afsluttet 2016 på en god måde. Vi er glade 
for Jeres store opbakning, og det er også blevet 
at se på bundlinjen. –Det kan I høre mere om 
på vores årsmøde, der finder sted d. 30. marts i 
Jordrup forsamlingshus. Vi starter kl. 19.00 med 
årsmødet, og ca. kl. 20.00 byder vi på kaffe. Der 
vil være en lille konkurrence undervejs, og et 
par præmier på adgangskort. adgangskort kan 
afhentes GratIs i Brugsen. Vi håber at se rigtig 
mange af jer denne aften.

EN STOR TAK TIL
Brugsens personale, samt de frivillige hjælpere, 
som I af og til møder i butikken. Det er takket 
være alles indsats, at vi, hele ugen, ser en pæn 
og velfungerende butik.

IND IMELLEM SKER DER FEJL
De fleste af Brugsens varer bliver bestilt hjem auto-
matisk. Dog er vi somme tider selv inde og trykke 
på knapperne. – Og heldigvis er det menneskeligt 
at fejle. man kan jo komme til at bestille en HEL 
palle, i stedet for et enkelt kolli. resultatet kan I se 
i butikken: I den sidste tid har vi haft mEGEt billigt 
toiletpapir, og 2 X 1,5 l. rød sodavand for kun 12 kr.

Hver morgen fylder vi hylderne, i bagerafdelingen, 
med friskbagt franskbrød, rugbrød, wienerbrød og 
rundstykker. Faktisk bager vi mange gange hver 
dag. Hylder bliver løbende fyldt op, og vi tager 
gerne imod bestilling, hvis I skal bruge lidt større 
portioner. Vi tømmer brødhylderne hver aften, så I 
altid kan være sikre på FrIsK brød.

FRISK BRØD HVER DAG

TILBUD DER GÆLDER
MARTS, APRIL & MAJ

Änglemark toiletpapir
2x 8 rl. kun

35 kr.

Änglemark vaskemiddel
pr. flaske eller pose

25 kr.
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Vi TÆNKER STORT
Den overordnede vision for projektet var at 
skabe stærkere forbindelser mellem de in-
volverede instanser; Fynslundskolen, Fyns-
lund Boldklub tilknyttet Fynslundhallen og 
menighedsrådet for Lejrskov/Jordrup kirker. 
Derudover har der været fokus på at udnytte 
de eksisterende faciliteter i nærområdet, 

men også åbne op for at inkorporere nyere 
tiltag som troldhedestien.

Det nye pulveriserende aktivitets centrum med 
hallen som omdrejningspunkt skal være attraktivt 
for eventuelle nye tilflytterfamilier, eksisterende 
borgere i området og fungere som et samlings-

punkt for hele byen og oplandet. Dermed skal det 
nye kultur- og idrætscenter formå at sammen-
smelte både sport, kultur og natur. Der bliver nok 
at tage stilling til efter dette helt nye oplæg fra de 
to arkitektstuderende. samtlige mødedeltagere 
var imponeret over oplægget, som fuldstændig 
vendte op og ned på tidligere ideer. 

og vender det hele på hovedet. Det var oplevelsen ved et møde i Fynslundhallen med 2 arkitektstuderende fra Århus i Februar 
måned. Malene og Sara var indbudt gennem tegnestuen Mejeriet i Kolding til at komme med deres bud på Fynslundhallens 
udvidelse og hele området i det hele taget.

Du kan se mere om de store ambitioner og se hvem der sidder 
med i de forskellige udvalg på www.fynslund-kic.dk

19

FACADE SYD 

19

FACADE SYD 

Facaden består af 10 cm trælameller der 
reflektere det bløde omkringliggende 
naturområde. Bag træ elementerne bli-
ver den eksisterende facade malet hvis 
for at fremme den nye facade. 

16
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8

HOVEDGREB

8

HOVEDGREB

1) Salene skær hver i centrum af to cirkler der indikere 
deres centrale funktioner i bygningen.  

2) De to cirkulære former forbindes med bløde kurver 
for at skabe en mild overgang mellem det eksisteren-
de og nye. 

3) Den nye tilbygning står som en omfavnende skal 
med den eksisterende hal som midtpunkt. 

4) Det endelige hovedgreb er en kurvet form med 
et enkelt skarpt knæk mellem de to hovedindgan-
ge. Formen er designet til at lede folk rundt om byg-
ningen og interagere med det udendørs område. 

Formen til det nye Fynslund Kultur- og Idrætscenter 
udspringer af en ide om at der er to knudepunkter; 
den eksisterende hal og den nye mulitsal. 

9

DET GAMLE OG DET NYE 

Overordnet kan bygningen deles i fire dele. Det store 
åbne cafe- og opholdsområde ud mod boldbanerne.   
I forbindelse med dette område er den hævede ung-
domszone. I midten ligger det eksisterende hal områ-
de med tilhørende omklædningsrum. Den sidste del 
består af den nye multisal fløj hvor fitnesscenteret og 
mødelokalerne også ligger. 

Både cafe- og multisals fløjen kan anvendes uafhæn-
gig af hinanden. Det er derfor muligt at anvende fit-
ness, multisal eller mødelokaler på alle tidspunkter af 
døgnet. 110 kvm

100 kvm

18,5 kvm

110 kvm

50 kvm

20 kvm

15 kvm

75 kvm

Multisal & 
Fitness �øj

Cafe & Ophold 
område

Eksisterende 
bygning

Ungdoms 
zone

12

Nærområdet omkring Fynslund kultur- 
og idrætscenter består af den uden-
dørs løbebane, parkering, ankomst-
torv, terrasse og aktivitetstorv og ikke 
mindst det nye streetområde der ska-
ber en direkte og legende forbindelse 
mellem skolen og hallen. Streetområ-
det består af flere aktivitetsområder 
med bl.a. legeplads, basketbane og 
skaterområde. Det blå område kan ak-
tiveres især i frikvartererne og i timer-
ne efter skole. Ankomsttorvet er en del 
af det blå område, der omfavner byg-
ningen fra sydvest. På ankomsttorvet 
er der betonelementer til alsidigt brug 
og belægningen antyder en retning 
mod hovedindgangen. Her vil løbe-
banen allerede springe i øjnene ved 
ankomst. I idrætsfløjen er der direkte 
adgang til den udendørs terrasse, som 
desuden kan tages i brug af cafeteriet 
om sommeren. 
I det store opholdsområde indenfor 
og fra terrassen er der direkte udsyn 
til fodboldbanerne og aktivitetstorvet.  
I kulturfløjen er der fokus på den vi-
suelle forbindelse til det nære natur-
område og i alle lokaler i denne fløj 
er der frit udsyn gennem glasfacaden.  
I naturområdet omkring kulturfløjen er 
der mulighed for udvikling af et uden-
dørs fitnessområde i forbindelse med 
fitnesscentrets placering.  

SITUATIONSPLAN 1 | 500

11

Lokalområdet i Fynslund består af Fyn-
slundskolen, Børnehaven Spiren, stien 
fra Jordrup, diverse udendørsfacilite-
ter som amfiscenen og fodboldbaner-
ne og selvfølgelig Fynslund kultur- og 
idrætscenter. Forbindelsen mellem de 
forskellige institutioner og den uni-
verselle tilgængelighed har været vig-
tig i projektet, og derfor er der blevet 
indlagt en ny udendørs løbebane på 
400 meter. Den starter foran hallen 
og fortsætter op omkring amfiscenen, 
forbi naturområdet og sandbanen, for 
til sidst at følge bygningens krumme 
facade tilbage mod hovedindgangen. 
På den måde skabes der fokus på den 
unikke amfiscene, et flydende forløb 
omkring hele komplekset, og det uden-
dørs areal omkring bygningen aktive-
res i alle retninger. Løbebanen giver 
mulighed for at indbyde fritidsløberne 
til at bruge området og giver desuden 
et alternativt bud på den klassiske 400 
meters atletikbane. 
Bygningen i relation til området an-
tyder to fløje i centeret; en sports- og 
aktivitetsfløj og en kultur- og naturfløj. 

SITUATIONSPLAN 1 | 1000

18

Cafeteria- og opholdsområdet er 
det helt store knudepunkt i byg-
ningen. Går man ind ad hovedind-
gangen træder man direkte ind i 
dette store og åbne rum, der sum-
mer af liv. Der er visuel forbindelse 
til aktiviteterne udendørs gennem 
den store glasfacade og den både 
visuelle og fysiske forbindelse til 
hallen gennem tribuneåbningen 
fungerer som en sluse fra cafe-
teriaområdet. Tribunens trin kan 
bruges til ophold både ud mod ca-
feteriet men i høj grad også inde i 
hallen. 
 
Det her er stedet hvor forældre får 
en kop kaffe mens de venter på at 
børnene er færdige med trænin-
gen. Det er her hvor de mindste 
kan lege mens moren er til yoga 
og hvor de unge kan lave lektier og 
opholde sig efter skole sammen 
med vennerne. Kort sagt, er det et 
multifunktionelt, socialt samlings-
punkt for folk i alle aldre. 

CAFETERIA- OG OPHOLDSOMRÅDE

21

ANKOMST

21

ANKOMST

20

FACADEBEKLÆDNING

20

FACADEBEKLÆDNING

Afstanden mellem lamellerne ændre 
sig for at åbne og lukke facaden. Ved 
den solide bagvæg er lamellerne tæt-
siddende for at skabe en interessant og 
kontinuerlig facade mens den åbner op  
ved vinduespartierne ud mod boldba-
nen og ved multisalen. 
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Nogle kender nok sandholm i Vrå, som den gamle gård ved vejkrydset, 
med søen og det bakkede landskab der udgør markerne. men nede bag 
ved bakkerne gemmer der sig en fantastisk dejlig naturperle i form af 
engen langs trudsbæk, som strækker sig ca. 1,5 km mellem Nyhavevej 
og Bergsmindevej. I familien Grønbæk, der bor på gården holder man 
særlig meget af denne eng og dens spændende natur og historie.

MED I PROJEKT ÅBEN ÅDAL.
Engen var ved at gro til for nogle år siden, men ved et enestående godt 
samarbejde mellem Kolding Kommune, blev vi deltagere i et projekt, 
hvor formålet var at genskabe og vedligeholde den lysåbne eng. Det 
kræver en betydelig indsats, at hegne og holde engen passende af-
græsset og plejet, men projektet er lykkedes godt, og man kan danne 
sig et rigtig godt indtryk af den 10.000 år gamle ådal.

TRAILSTI LANGS ENGEN
I forbindelse med projektet anlagde vi det som i dag kaldes en trail-
sti delvis igennem og delvis oven for engen. Formålet er at give folk 
mulighed for en tur langs engen, og nyde landskabet, naturen og de 
særlige karakteristika der er i engen.

Landskabet er karakteristisk ved, at engen lang truds bæk bliver dy-
bere og dybere når man går nedstrøms - fra Lågen ved Nyhavevej mod 
Bergsmindevej. Her har smeltevandet fra istiden dannet nogle impo-
nerende brinker.

ALSIDIG NATUR
Floraen er særdeles alsidig og varierer meget fra de tørre brinker og 
frodig græseng til ufremkommelige sumpede områder. Gitte har i 1984 
botaniseret sig fem til at engen rummer over 100 forskellig arter.

markens vildt vil man ofte møde undervejs. men man skal have blik for 
at se dyren, før de ser en og gemmer sig i træerne og buske elle flygter 
op over marken.

Fuglelivet er mangfoldigt, og der kan træffes 30-40 forskellige arter på 
turn. Ved vandløbet og søerne kan man være heldig at se den sjældne 
isfugl eller den sky fiskehejre, som begge sidder sidde på lur efter en 
fisk og højt oppe patruljerer ofte et par store musvåger med deres 
skarpe blik for mus og smådyr i marken.

EN SPÆNDENDE HISTORIE
Der er mange historier om den eng. Omkring år 1900 var der to store 
fiskesøer i engen fra Nyhavevej og ca. 700 meter hen i engen. ser man 
godt efter kan man stadig se resterne af de to store diger, som dæm-
mede vandet op. I første halvdel af 1900’erne og drænet for at give 
græs til mælkekvæget på sandholm.
I den sydlige ende - hen mod Bergsmindevej har der også været fiske-
damme. Det var den daværende gårdejer på Elmegård i Højrup, Olav an-
dersen som gravede et stort antal fiskedamme i engen sidst i 1950’ene. 
I dag kan resterne af kanaler stadig ses, og nogle af dammene er blevet 
til de to søer som isfuglen og hejren er særligt glade ved.

JAKOBS HAVE
midt på turen slår stien et sving uden om et særligt vildt og ufremkom-
meligt område, som altid har haft en særlig tiltrækning på grund af den 
vilde natur. Overleveringen fortæller at der for ca. 100 år siden var en 
lokal mand ved navn Jakob, som holdt så af engen lige på det sted, 
så han plantede frugttræer på brinken. Deraf navnet Jakobs have. I 
sæson kan stadig være heldig at smage frugterne fra Jakobs nu æld-
gamle pæretræ. I 1970’erne var der endda en mand der fandt området 
så attraktivt at han byggede en skjult hule i det tætteste krat, og boede 
der hen over sommeren. Jo - jo der er noget der er noget særligt ved 
Jakobs Have.

DEN LYSÅBNE ENG AFGRÆSSES AF SIMMENTALER-KVÆG
I dag holde engen efter aftale med kommunen lysåben ved hjælp af 
afgræsning med sandholms simmental køer. De græsser i engen om 
sommeren sammen med deres kalve og en foldtyr. møder man dem i 
folden, skal man sørge for at gå stille og roligt i en pæn bue udenom 
og gerne uden for hegnet, og aldrig imellem ko og kalv eller tyren og 
hans damer.

stien er åben i al slags vejr - året rundt. Vi håber at møde nogle af jer 
i årets løb. Hvis nogle vil høre mere om engen kan vi tilbyde en guidet 
tur. ring til Per og hør nærmere 20300120.

Gå ELLEr LØB EN tUr 
på sAndholms trAil-sti

god tur!
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Bivirkninger efter kemoterapi
Hormonelle ubalancer 
- (Bla menstruationsproblemer 
og hedeture)
Mavelidelser
Depression
Rygestop

Smerter - i muskler og led
Vægttab - sundhedsrådgivning

Styrkelse af immunforsvar
Hovedpine / migræne

Søvnproblemer
Stress

Mulighed for tilskud fra danmark og sundhedsforsikringer

Nedenstående er udpluk af de 
behandlinger jeg udfører: 

v/Birgitte Høy Jepsen
Sygeplejerske 
Sundhedsplejerske
Sundhedsautoriseret Akupunktør

Akupunktur og Sundhed

Knudsbølvej 27, 6064 Jordrup
Mobil: 30283191, birgitte@akupunkturogsundhed.dk 

www.akupunkturogsundhed.dk

Ring for en uforpligtende samtale. En behandlig koster 300 kr

Bivirkninger efter kemoterapi
Hormonelle ubalancer 
- (Bla menstruationsproblemer 
og hedeture)
Mavelidelser
Depression
Rygestop

Smerter - i muskler og led
Vægttab - sundhedsrådgivning

Styrkelse af immunforsvar
Hovedpine / migræne

Søvnproblemer
Stress

Mulighed for tilskud fra danmark og sundhedsforsikringer

Nedenstående er udpluk af de 
behandlinger jeg udfører: 

v/Birgitte Høy Jepsen
Sygeplejerske 
Sundhedsplejerske
Sundhedsautoriseret Akupunktør

Akupunktur og Sundhed

Knudsbølvej 27, 6064 Jordrup
Mobil: 30283191, birgitte@akupunkturogsundhed.dk 

www.akupunkturogsundhed.dk

Ring for en uforpligtende samtale. En behandlig koster 300 kr



44  // marts 2017 //  FYNsLUND maGasINEt

• 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
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JENS H. PEDERSEN & SØN
Vognmandsforretning ApS

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

Akupunktur Klinik Kolding
Hospitalsgade 4, Lokale 10, 6000 Kolding

Tlf: (0045) 26151350

BeHAndLings former: 
Akupunktur, Tui Na Massage, Chinese Herbal Medicine, 

Qi Gong, Classical Chinese Medicine , Hunyuan Medicine 
Practitioner, Japanese Acupuncture.

Jeg arbejde til daglig med Astma, Allergi, Barnløshed, Bækken-
løsning, Fødsels forberedelse, Genoptræning, Hovedpine, 
Hofte smerter, Idrætsskader, Kost, Knæ problemer, Livstil, 

Mave-tarm sygdom, Nerve smerter, Piskesmæld, Ryg smerter, 
Skulder problemer, Smerter m.m
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Venstre har kæmpet længe for at finde en løsning, så unge under 16 
år også kunne bruge den populære FLEXtUr. Det er nemlig en rigtig 
god løsning i de mindre lokalsamfund. Nu er den klar:

Fra mandag den 3. april 2017 kan børn og unge under 16 år og bosid-
dende i Kolding Kommune bestille en Flextur hos sydtrafik til halv 
pris. FlexJunior gælder for ture overalt i kommunen med undtagelse 
af ture internt i Kolding by.

”FlexJunior kan f.eks. være et godt tilbud til børn, der skal til bad-
minton eller i biografen på et tidspunkt, hvor der ikke kører rutebil 
i det område, hvor børnene bor,” fortæller trafikplanlægger Karina 
mortensen, Kolding Kommune.

FLEKSIBELT TILBUD
Flextur er et fleksibelt supplement til den almindelige kollektive 
trafik. Ordningen har hverken stoppesteder eller køreplan. Der køres 
med små vogne fra adresse til adresse på det ønskede tidspunkt, og 
der kan være andre med i bilen, ligesom når man tager bussen eller 
toget.

taksten i FlexJunior er 1,75 kr. pr. kørt kilometer, dog minimum 18 kr. 
for en tur. Betaling skal ske kontant ved afhentning.

man kan have op til tre gæster under 16 år med på turen, hvor alle 
skal stige af og på samme sted. Gæster under 16 år betaler også 1,75 
kr. pr. kørt kilometer, dog minimum 18 kr. for en tur.

Ønsker personer i alderen 16 år og opefter at køre sammen med 
personer under 16 år, skal der bestilles almindelig Flextur. Flextur-
kunden kører til fuld Flextur-takst, som er 3,50 kr. pr. kørt kilometer, 
dog minimum 35 kr. for en tur. Gæster på Flextur kører med til halv 
takst, dvs. samme takst som for FlexJunior.

TILMELD DIG FLExJUNIOR
For at kunne benytte sig af FlexJunior-tilbuddet skal man tilmelde 
sig ordningen hos Kolding Kommune – se hvordan du gør på www.
kolding.dk/flexjunior.

Når man er tilmeldt ordningen, kan man alle dage bestille en 
FlexJunior-tur hos Flextrafik på tlf. 7660 8608 i tidsrummet kl. 8-20 
eller online på sydtrafik.flextrafik.dk døgnet rundt. turen skal bestilles 
mindst to timer før, at man ønsker at blive hentet, og har man brug 
for at være fremme på et bestemt tidspunkt, skal turen bestilles i 
ekstra god tid.

Har man en alder eller højde, der kræver brug af autostol eller se-
lepude, skal man selv medbringe dette udstyr. Kunde og gæster skal 
være selvhjulpne og selv kunne spænde evt. autostol.

TRE TILBUD
De generelle vilkår for Flextur kan findes på sydtrafik.dk. Foruden de 
almindelige Flexture og FlexJunior findes der også et tredje tilbud, 
FlexUng, målrettet unge med ungdomskort

FlEX junior
Akupunktur Klinik Kolding
Hospitalsgade 4, Lokale 10, 6000 Kolding

Tlf: (0045) 26151350

BeHAndLings former: 
Akupunktur, Tui Na Massage, Chinese Herbal Medicine, 

Qi Gong, Classical Chinese Medicine , Hunyuan Medicine 
Practitioner, Japanese Acupuncture.

Jeg arbejde til daglig med Astma, Allergi, Barnløshed, Bækken-
løsning, Fødsels forberedelse, Genoptræning, Hovedpine, 
Hofte smerter, Idrætsskader, Kost, Knæ problemer, Livstil, 

Mave-tarm sygdom, Nerve smerter, Piskesmæld, Ryg smerter, 
Skulder problemer, Smerter m.m
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Vi bor jo i en skønt lokalsamfund og 
dem, der er allerbedst til at passe på 
hinanden er os selv. En af de måder at 
skabe mere tryghed i hverdagen er at 
hjælpe med at det ikke er et attraktivt 
sted at begå indbrud. 

Hils - også på dem du ikke kender
tyvens største frygt er opmærksomme 
naboer. Et “Hej, kan jeg hjælpe med no-
get” er god nabostil. Og hvis nu det er 
tyven, du møder, ja så risikerer han at 
blive genkendt – og det bryder han sig 
ikke om.

Lad lyset brænde
Et mørkt hus er tegn på, at der ikke er 
nogen hjemme. Lad et par lamper være 
tændt, når du forlader huset. Lad radi-
oen spille. Er du væk i længere tid, kan 
du tilslutte et tænd/sluk-ur, så der først 
er lys i huset ved aftentide. Husk også at 
give naboen besked, når du er bortrejst.

Udendørsbelysning med føler 
Udendørsbelysning med tænd/sluk-føler 
skræmmer tyven. Ingen tyve bryder 
sig om at blive set. Når udendørslyset 
tænder, virker ejendommen beboet, og 
naboer og forbipasserende får bedre 
mulighed for at opdage et eventuelt in-
dbrud i tide.

Det er også en god ide, hvis der er gade- 
eller vejbelysning, at den er tændt om 
natten i forhold til indbrudssikring. 

Gode solide låse
Den vigtigste sikring af hjemmets 
yderdøre er én eller flere gode låse. to 
låse er bedre end én og gør arbejdet 
dobbelt så besværligt for tyven. Derfor 
er det altid en god idé at supplere hov-
edlåsen med endnu en lås. supplering-
slåsen skal monteres mindst 40 cm fra 
hovedlåsen.

Sikre vinduer
Vinduer er en af tyvens mest benyt-
tede adgangsveje. selv ruden er svær 
at sikre, medmindre du bestiller nye 
vinduer med specielt glas. men du bør 
sikre dig at dine vinduer er i god og solid 
stand. Dvs. at de ikke uden videre kan 
brydes op.

Du bør sørge for, at alle dine vinduer har 
solide hasper og helst med låseanord-
ninger eller særlige haspesikringer.

Tøm postkasse og skraldespand
Det skal se ud som om dit hus ikke er 
alene hjemme, så lav aftaler med na-
boer om at fylde skrald i skraldespanden 
og tømme postkassen. 

Tøm postkasse og skraldespand
Brug tyverimærkning, det giver tryghed 
og har en god præventiv virkning + det 
hjælper politiet med, at bringe værdi-
erne tilbage til rette ejermand! ring til 
os allerede i dag og hør nærmere om 
dine muligheder indenfor tyverimærkn-
ing.

se flere fif på www.Nabohjælp.dk og 
www. stopindbrud.dk

I Danmark bliver der begået 5 indbrud i timen året rundt og Danmark har en 
træls andenplads, når det kommer til antal indbrud. Vi har samlet lidt gode 
råd til hvordan du undgår indbrud.

UNDGÅ iNDBRUD
NABOHJÆLP
Nabohjælp er noget, de fleste af os kender fra 
ferierne. Vi hjælper hinanden med at fylde lidt i 
skraldespanden, stille bilen i indkørslen osv. Det 
er gode tips, når tyven skal holdes for døren.

men indbrudstyvene arbejder hver dag, og der-
for tilbyder vi dig også redskaber til hverdagens 
nabohjælp.

VÆR MED PÅ NABOHJÆLP.DK 
mere end 200.000 danskere er tilknyttet 
Nabohjælp. Nabohjælp er et system, hvor du kan 
let kan oprette dit eget personlige netværk med
betroede naboer, som du fx deler husnøgle og tel-
efonnummer med. 

DET ER GRATIS AT VÆRE MED
I netværket kan I trygt og sikkert bruge Nabohjælps 
feriekalender, så I automatisk får påmindelser og 
gode råd, når nogen i netværket tager på ferie.

Opret en profil på nabohjælp.dk eller appen. så 
sender vi dig et velkomstbrev med
klistermærker. Du får også postkort til at invitere 
naboerne med i dit personlige
netværk samt en række gode råd til at fore-
bygge indbrud. Det er ganske gratis. I får:  

• Klistermærker til postkasser og døre.
• Postkort til at invitere naboerne 
    med som nabohjælpere.
• Adgang til at sende og modtage 
    advarsler fra nabolaget,
    hvis der sker noget mistænkeligt.
• Adgang til en feriekalender, så betroede 
    naboer ved hvornår dit hjem er alene hjemme.

 HVERT 4 INDBRUD KAN 
UNDGÅS MED NABOHJÆLP

Danmark har en kedelig andenplads i Europa, når det gælder indbrud. Heldig-
vis ved vi, at aktiv nabohjælp kan forhindre op mod hvert 4. indbrud. Særligt 
når hele boligområder står sammen – i ferien og i hverdagen.

Nabohjælp er til mere end feriebrug
Mange har allerede aftaler med venner og naboer om at tømme postkassen 
og fylde skraldespanden, når de er på ferie. Det er rigtig godt! Tyvene er nem-
lig aktive i ferieperioder - men de holder aldrig rigtig fri. Derfor er det en god 
idé at stå sammen om at have øjnene med sig i hverdagene.

Hils på dem, I møder på jeres vej. Det skaber god stemning i nabola-
get og utryghed for tyven 

Hils også på dem, I ikke kender. Sig hej og tilbyd din hjælp – Tyvens 
største frygt er opmærksomme naboer, der kan genkende ham.

Fortæl hinanden, hvad I ser og hører. To øjne og ører er godt – flere er 
bedre. Når I har profiler på nabohjælp.dk eller vores app kan I sende og 
modtage advarsler om mistænkelig adfærd fra nærområdet. Det hjælper 
jer til at være særligt opmærksomme på jeres eget og andres hjem. 

Vis tyven, at I passer på hinanden. En lang række postkasser med 
klistermærker fra Nabohjælp fortæller tyven, at her er altid nogen hjem-
me. Husk blot, at tyven hurtigt fornemmer, hvis der ikke er handling bag 
klistermærkerne.

VÆR MED på nabohjælp.dk – vi er allerede mange 
Du og dine naboer kan oprette en profil på Nabohjælp.dk eller vores app og få 
en række gratis redskaber, der gør nabohjælpen effektiv, tryg og nem:
 

• Klistermærker til postkasser og døre.
• Postkort til at invitere naboerne med som nabohjælpere.
• Adgang til at sende og modtage advarsler fra nabolaget,  
 hvis der sker noget mistænkeligt.
• Adgang til en feriekalender, så betroede naboer ved,  
 hvornår dit hjem er alene hjemme.
• Gode råd, tjeklister og vejledning.

Jeg vil ønske jer held og lykke med Nabohjælpen ude hos jer!

Venlig hilsen

Lia fra Nabohjælp 
Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden

MED NABOHJÆLP ER DER ALTID NOGEN HJEMME

VI PassEr På HINaNDEN
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INDHOLD OG INPUt: 

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

KONtaKt:

redaktør vikar: merete Due Paarup
telefon: 7684 3405
mail: mdp@imageconsult.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

rEDaKtIONEN

Hans Elimar Sørensen,
senior jobber

Merete Due Paarup,
boss

Hanne Holm Johansen, 
skolen

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 ; )

Heidi C. Andersen
4F

Charlotte Jørgensen,
4F

Mette Speedsberg Pedersen
fotograf

Rasmus Warming, 
layout

 Niels Risbjerg Lai
kirken

Søren Pedersen,
4F

Vibeke Bundgaard, 
4F

Sofie Hedetoft, 
rapporter

Josephine Gosvig,
rapporter

?
Hvad kan DU gøre for 
fynslund magasinet?
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 FYNSLUND
DET ER HER DET SKER


