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KLUMMEN AKTUELT

Hans E. Sørensen
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Det er sommer og der holdes ferie på livet løs, 
herhjemme, i udlandet - nært eller fjernt

Når du sidder ved poolen med en drink, eller du 
griller den største steak nogensinde, eller du 
bare ligger og daser og filosoferer over ingen-
ting. Så kan du evt. tænke tanker med nye ideer 
til vores lokalområde, din lokalforening, Fyns-
lundhallen, Fynslund Boldklub, Markant, Jordrup 
Rideskole, Spejderne, Toftegården og hvad du nu 
laver i din fritid.

Og der er altid brug for nye ideer så kom med dem.

”Skal jeg prøve at være frivillig i en eller anden af 
vores foreninger, det kunne måske være en ide”?

Der er behov for aktive frivillige, også selv om 
vi bor i et aktivt område. Tiderne med sport og 
idræt går op og ned, grundet der hele tiden kom-
mer nyt. Spejderne og Markant kan også altid 
bruge nye frivillige, så kom frit frem.

Har du glemt at reklamere for vores område? 
Hvis vi alle tænkte på det en gang i mellem – ja 
tit, kunne det måske lokke endnu flere tilflyttere 
til. En god ambassadør er guld værd.

Du ved det jo – du bor i et fantastisk dejligt områ-
de midt i naturen med alle faciliteter omkring dig.

EN GOD IDE 
KOM MED DEN

God sommer

SUCCES MED 
ÅBEN MINKFARMhos Peter Hindbo
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KIRKEN

Kære konfirmander, kære alle sammen: Nu 
kom så endelig den store dag – den dag, vi 
har ventet på med spænding og måske også 
nervøsitet: bare nu alt kommer til at gå, som 
det skal, bare jeg ikke laver nogen fejl, snub-
ler op af kirkegulvet, får næseblod og sviner 
min fine kjole til. 

Måske I forældre tænker det samme: bare 
alt går som det skal, bare maden ikke bræn-
der på eller er kold, bare jeg ikke kommer 
til at græde (for meget) under min tale, 
bare dagen forløber som den skal, uden de 
store fejl. Og sådan kan vi egentligt også 
godt tænke om livet. For os selv og for vo-
res børn: bare livet kommer til at gå godt, 
bare der ikke sker for store fejl. Det at træffe 
et valg kan være rigtig svært. I har nok al-
lerede oplevet, hvor indviklet det kan være. 
Hvilken uddannelse skal jeg starte på? Skal 
jeg forfølge min drøm? Hvad skal jeg næste 
år? Hvilken mobil skal jeg købe?

Da jeg var barn, havde mine bedste sko-
leblyanter et viskelæder i den ene ende. I 
dag har tastaturet en sletteknap. Den knap 
siger noget om os mennesker: Vi laver fejl. 
I det store og i det små kan det gå galt. Vi 
kommer til at åbne en rystet sodavand, så 
vi bliver smurt ind i sukkerklister, vi kommer 
til at træde i en hundelort, vi regner forkert, 
glemmer en aftale og bliver måske skilt. Vi 
siger, at det er menneskeligt at fejle, og det 
er sandt. Men når det nu er sådan, hvorfor 
har vi så svært ved at indrømme vores fejl?

På Instagram, Facebook og Snap bilder vi 
hinanden ind, at vi er uden fejl, at vore liv 
er perfekte. Vi deler stemningsfulde sol-
nedgange, lækre morgenborde, fancy kaffe, 
drinks med eksotiske navne, idylliske ferier, 
skønne aftener ved grillen med nære venner 
og med kloge smukke børn. Når vi kun viser 
alt det, der lykkes for os, når håret sidder 
godt, og når vi får 12 i den sidste danske stil, 
så gør vi livet fladt. Vi er bange for fejl og for 
ikke at være en succes. Vi viser nødig vores 
livs fraklip. 

Det korrekthedsideal kunne man også kalde 
nulfejlskultur. Nulfejl kan være et ideal in-
denfor offentlig administration. Der må man 
jo ikke lave fejl, og det giver nok meget god 
mening dér. Helst ikke for mange fejl på sy-

gehuset f.eks.. Men i skolen, og i livet med 
hinanden kan det ikke være et ideal. Nul fejl 
er problematisk som pædagogisk mål, og 
det gør det i hvert fald meget svært at lære 
et nyt sprog. 

Hvis man nu ser på sit liv som en film, ville 
det så ikke alligevel være skønt, hvis man 
kunne rense sit liv for fejlskud og forseelser? 
Så kunne man lade fraklippene hobe sig op i 
en bunke, så den rene vare, det perfekte liv, 
stod tilbage, renset for skam og skyld?

Men rummer fraklippene ikke nogle af vores 
vigtigste oplevelser? Vores fejltagelser er 
vel også en slags erfaring?

Nogle gange kommer vi til at gøre det onde, 
som vi ikke vil. En af kristendommens vig-
tigste pointer er: Du er menneske, du fejler, 
men du er stadig elsket af Gud!

I konfirmander kommer til at fejle i det, der 
bliver jeres liv. Små fejl – og større fejl – I 
kommer til at kysse på den forkerte på det 
forkerte tidspunkt, I kan komme til at drikke 
for meget en gang imellem, I kommer til at 
lyve, måske bare lidt eller virkelig meget for 
jer selv eller nogen I elsker. I kommer til at 
såre jer selv eller nogen, I holder af. Og det 
her siger jeg ikke til jer, fordi I skal gå hjem 
og kravle ind under dynen. Nej, det er ment 
som en opmuntring. Ikke til bevidst at gå ud 
og gøre noget forkert, men for at give jer en 
tro på og tillid til, at når I kommer til at fejle, 
så er I ikke de første, der har gjort det. I er 
ikke alene med jeres fejl; vi andre kender det 
godt. Og så skal I vide, at når I fejler, så lig-
ger der en erfaring i det, som også er en del 
af det at blive ung og voksen.

Gud kender bumpene, og han ved, hvor let 
mennesker kan snuble og falde. Vi tumler 
igennem vores liv, men når vi vender os mod 
Gud, vil vi ikke møde fordømmelse, men til-
givelse. Det er den tilgivelse, der bredes ud 
under os i dåben. Selvfølgelig skal I gøre jer 
umage og gøre jeres bedste, men I skal også 
leve i tiltro til, at jeres liv er omsluttet af 
Guds kærlighed, hvad end der sker. 

Til vores pilgrimsdag i efteråret sang vi 
”Hvor du sætter din fod” fra højskolesang-
bogen. Sangen beskriver, hvordan vores 

handlinger sætter sig spor. Når vi mødes, 
har vi fat i hinandens liv og påvirker hinan-
den. Vi står med et lille stykke af hinandens 
lykke i hænderne.

Sangens andet vers lyder sådan her:

”Når du åbner din hånd,
ser du synlige spor af usynlige bånd.
Du har fat i et stykke af dit medmen śkes lykke.
Det kan føles som fnug eller veje et ton.
Det er lagt i din hånd.”

Du har indflydelse på de menneskers liv, du 
møder på din vej. Hvad vi gør, har en konse-
kvens. Så vi er også forpligtede til at gøre 
vores bedste. Der er lagt nogle talenter ned 
i dig, i din hjerne, i dit hjerte, i den usynlige 
rygsæk, du bærer på. Dem skal du udnytte, 
for verden har brug for dig. Du kan ikke und-
væres, og du skal være med til at gøre ver-
den til et bedre sted. Vi glæder os til det, du 
bidrager med. Du kan nøjes med at være et 
menneske. Som elsker og bliver elsket. Til-
lykke med konfirmationen! Amen.

Uddrag af prædiken holdt ved konfirmatio-
nerne i Lejrskov og Jordrup 2018

HVOR DU SÆTTER DIN FOD
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Spire- og Børnekoret begynder igen efter som-
merferien onsdag den 29. august. Vores organist 
Nikoline Dittmer Laursen er korleder, og onsdag 
er øvedag. Nærmere oplysninger følger, når da-
gen nærmer sig.

SPIRE- OG
BØRNEKORET

GUD&GRILL

Ved gudstjenesten i Lejrskov Kirke Pinsedag sang korene 
og var med til at fejre kirkens fødselsdag. Korene sang 
også til korkoncerten den 31. maj, i Lejrskov Kirke. Her 
optrådte voksenkoret også sammen med et band. Og alle 
os andre sang med på fællessangene. 

Udendørs familiegudstjeneste i præstegårds-
haven, Lejrskov. 

Kom og vær med til gudstjeneste i den smukke 
have under egens løv.
Søndag den 12. august kl. 10:30
Grillmad bagefter. Voksne 50 kr., børn gratis. 

Tirsdag den 25. september kommer 
Henrik Wigh-Poulsen til Lejrskov. Vi 
begynder med en kort gudstjeneste i 
Lejrskov Kirke kl. 19 og fortsætter der-
efter til konfirmandstuen, hvor Henrik 
Wigh-Poulsen vil holde foredrag.

Wigh-Poulsen har været sognepræst 
i Lejrskov og Jordrup mellem 1989 og 
-97. Siden har han bl.a. været Leder 
af Grundtvig – Akademiet og dom-
provst i Odense. Siden 2015 har han 
været biskop over Aarhus Stift, og i 
april i år blev han udnævnt til konge-
lig konfessionarius. I et interview i år, 
har han udtalt: ”Alt det, jeg har lært 
som præst, har jeg lært der (Lejrskov 

Jordrup). De opdrog mig på mange 
måder og inviterede mig ind i deres 
hjem med den største selvfølgelighed. 

Det var gode landlige forhold med et 
stærkt folkeligt liv i både missionshus 
og forsamlingshus og en folkekirkelig 
selvfølgelighed. De havde kaldt på 
mig som deres præst, og den tillid 
virkede tilbage på præsten, så man 
fik rum til at træde i karakter.” Henrik 
Wigh-Poulsen har stadig tilknytning 
til egnen, da hans kone Grete Wigh-
Poulsen er provst i Kolding provsti.

Kom og hør et spændende foredrag. 
Kaffebord 40 kr. 

M. HENRIK WIGH-POULSEN
FOREDRAG



Kom og vær med til at fejre høstgudstjeneste den 
23. september kl. 10:30 i Jordrup Kirke og den 30. 
kl. 10:30 i Lejrskov Kirke. Efter begge gudstjene-
ster byder menighedsrådet på æblekage og kaffe 
i kirken. 

HØST
 GUDSTJENESTE

KIRKEN

Fællessang kan gøre dine fester og sammenkom-
ster endnu festligere. 

Højskolesangbogen bruger vi glad og gerne i kon-
firmandstuen! - Men ikke hver dag.

Derfor låner vi gerne konfirmandstuens Højskole-
sangbøger ud til dine arrangementer. 

SÅ SYNG DA 
DANMARK
LAD HJERTET TALE

Søndag den 2. september er der sog-
neudflugt til Hertug Hans Kirke i Ha-
derslev og til Frøslevlejren. Bussen 
kører fra Jordrup Kirke kl. 8:30 og fra 
Lejrskov Kirke kl. 8:45. 

Vi kører til gudstjeneste i Hertug Hans 
Kirke, hvor vi efter gudstjenesten også 
får en rundvisning i kirken og hører om 
dens historie. Undervejs til Frøslev 
spiser vi en sandwich udenfor eller i 
bussen, afhængigt af vejret.

Kl. 13 får vi et foredrag om Frøslevle-
jrens historie, og derefter er der tid til 
at se lejren på egen hånd. Efter kaffen 
kører vi tilbage igen. 

Kl. ca. 16 er vi tilbage i Lejrskov og kl. 
16:15 i Jordrup.

Frøslevlejren blev bygget som tysk in-
terneringslejr i 1944 under den tyske 
besættelse af Danmark og er i dag 
en af Europas bedst bevarede tyske 
fangelejre. Flere tusinde danskere sad 
i lejren som det tyske sikkerhedspoli-
tis fanger.

Selv om Frøslevlejren blev bygget for 
at undgå deportationer af danskere til 
koncentrationslejre i Tyskland, blev 
ca. 1.600 Frøslevfanger, stik imod alle 
aftaler, sendt videre til tyske koncen-
trationslejres rædsler.

I befrielsesdagene opstod et akut be-
hov for interneringsmuligheder til de 
tusindvis af danske statsborgere, der 
af Modstandsbevægelsen var mis-
tænkt for landsskadelig virksomhed. 
Frøslevlejrens mange barakker kunne 
bruges til det formål. Man omdøbte 
Frøslevlejren til Faarhuslejren og 
genbrugte således fangelejren til de 
såkaldte landssvigere. 

I og ved Frøslevlejren kan man se flere 
udstillinger og seværdigheder, bl.a: 

 Faarhuslejren og landssvigerne.

 Beredskabsforbundets historie gen 
 nem tiden fra 1930 og til nu.

 FN Museet med beretninger om de  
 danske soldaters internationale tje 
 neste overalt på kloden.

 Hjemmeværnsmuseet og Brigade 
 samlingen, som er et museum om  
 det frivillige forsvar i Danmark. 

 Amnesty International udstillingen,  
 der viser organisationens arbejde.

Alle er velkomne og turen koster 150 
kr. pr. person, som betales i bussen.
Tilmelding til Niels Risbjerg Lai på 
nrl@km.dk eller tlf. 2129 8002, gerne 
SMS, senest 26. august. Oplys også 
hvor du/I står på bussen.

UDFLUGT TIL 
FRØSLEVLEJREN
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KONTAKT

DÅB:
Oliver Baudtler Jensen (Lejrskov)   18 mar. 
 
BEGRAVEDE ELLER BISATTE:
Otto Duve (Jordrup)    28  mar.
Kurt Kloster (Vamdrup Kirke)   19 apr.
Helene Marie Ellegaard (Jordrup)  3 maj.
Uffe Pedersen (Bramdrup Kirke)  8 maj.
Hans Christian Dinesen (Sønder Stenderup Kirke) 8 maj.
Ib Madsen (Skanderup Kirke)  15.  maj.
Svend Aage Jensen Meier (Jordrup Kirke) 25 maj.

KIRKELIGE HANDLINGER 
SIDEN SIDST:

Sognepræst: Niels Risbjerg Lai
tlf. 7555 8002 / 2129 8002. Mail: nrl@km.dk 
Mandag er præstens fridag, men der er åbent for akutte 
henvendelser. Hjemmebesøg af præsten eller samtale i 
præstegården kan sagtens aftales. 
Præsten har tavshedspligt.  

Graver: Ejner Bæk Petersen, tlf. 7555 6317 / 2127 7022
Mail: graver@lejrskov-jordrupkirker.dk
Menighedsrådsformand: Asger B.M. Christensen
tlf. 2020 8169. Mail: asger@noerupgaard.dk
Kirkebil: Menighedsrådet refunderer udgifter til taxa til 
gudstjenester og kirkelige handlinger for ældre og gang-
besværede. 

LÆS MERE PÅ
Hjemmesiden: lejrskov-jordrupkirker.dk

TEKST
Niels Risbjerg Lai

VISIONSDAG
Menighedsrådet planlægger en 
visionsdag lørdag den 6. oktober 
fra kl. 9:30 – 16.

Mødet er for alle interesserede 
og for menighedsrådet og de 
ansatte ved kirkerne. Sogne-
præst Birgitte Rosager Møldrup 
kommer og leder dagen og kom-
mer selv med et oplæg. Hun er 
tovholder for projektet ”Kirken 
på landet”, som arbejder for, at 

de små sogne bliver mere bæ-
redygtige både menneskeligt og 
økonomisk.

Dagen vil forløbe som en veks-
len mellem oplæg og samtale i 
mindre grupper.

Kom, hvis du har en mening om 
kirken, eller bare er interesseret 
i at høre om kirkens udvikling og 
muligheder her, hvor vi bor.

DEN LEVENDE
KIRKE OG DET 
LEVENDE SOGN

 OGSÅ OM 20 ÅR
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PIIHL & SØN APS
Tømererfirma

Alt tømrer og snedkerarbejde
Nybygning, ombygning, totalentreprise

Stubdrupvej 135, 6000 Kolding
Mail: info@piihlogsoen.dk
Tlf. 7555 9073 · 2148 0345

www.piihlogsoen.dk 

Alt 
tømrer og snedkerarbejde 

Nybygning, ombygning, totalentreprise

Tlf. 7555 9073 · 2148 0345 
www.piihlogsoen.dkHøjtoften 13, Højrup · 6640 Lunderskov · Tlf: 7555 90 73 · Mail: info@piihlogsoen.dk

PIIHL & SØN APS

TLF. 75559073 · 21480345
www.piihlogsoen.dk

Alt tømrer- &
snedkerarbejde
Nybygning, Ombygning,
TotalentrepriseHøjtoften 13, Højrup · 6640 Lunderskov · Tlf: 7555 90 73 · Mail: info@piihlogsoen.dk

PIIHL & SØN APS

TLF. 75559073 · 21480345
www.piihlogsoen.dk

Alt tømrer- &
snedkerarbejde
Nybygning, Ombygning,
Totalentreprise

Højtoften 13, Højrup 6640 Lunderskov  
Mail: info@piihlogsoen.dk

España Sense – vi leverer den gode smag fra Spanien

Kig ind på
espanasense.com 
og oplev vores udsøgte spanske delikatesser 
Husk: vi leverer gratis i nærområdet

832_Esp_Annonce_105x148mm.indd   1 09/03/2018   16.28
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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
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FYNSLUNDSKOLEN
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KIMBERLY FORTÆLLER
Klassen blev delt i to grupper én drengegruppe 
og én pigegruppe. Pigerne gik med Christina 
over i billedkunstlokalet. Der skulle vi lave store 
udklædningsdukker, som skulle forstille prinses-
ser. De blev pyntet med blomster og bånd og 
påklædningsdukken fik øreringe, halskæde og én 
kappe på, så hun ikke skulle fryse.

Min prinsesse fik én nederdel, én bluse og et 
bælte på. Tøjet var blåt og sort og den øverste 
del af blusen var lilla. 

Lidt senere arbejdede vi med et eventyrroulette, 
hvor vi skulle slå med en terning.

Sidst på dagen så vi et eventyr af H.C. Andersen 
kaldt Flaskehalsen.

Jeg var selv udklædt og lignede næsten prin-
sesse Fiona.

NOAH FORTÆLLER
Jeg havde et sværd og et skjold med i skole til 
ridderdagen i 1.d. Alle drengene gik med Gitte 
over på Bagvejen og lavede sværd. Vi brugte 
avispapir og pap. Det satte vi uden på et sværd 
Gitte havde skåret ud til os. Da sværdet var fær-
dig, limede jeg sølv-silkepapir på. Det var flot, 
men jeg tabte det ned i noget vand, og silkepa-
piret gik i stykker og faldt af.  Sværdet gik også i 
stykker, og så smed jeg det hele ud.

I det sidste frikvarter kæmpede jeg mod min 
bror ude på græsplænen. Jeg slog Lukas´ skjold i 
stykker, fordi jeg slog så hårdt.

RIDDER OG 
PRINSESSEDAG 

BEDSTE-
FORÆLDREDAG

I 1.D

En årlig tilbagevendende begivenhed i 
børnehaven, som er helt fantastisk, for 
både børn og voksne.

I år havde børnene inviteret deres bed-
steforældre til d. 9 Maj, og vejret viste 
sig fra sin bedste side.
Bedsteforældrene havde medbragt en 
blomst, som de skulle plante sammen 
med deres barnebarn. 

Det er nu et skønt syn, der møder os på 
legepladsen med alle de fine og farve-
strålende blomster. 
Børnene kigger dagligt på deres blomst, 

for at se, om den stadig står ligeså fint, 
som da de plantede den.

En helt magisk formiddag som summede 
af glæde, glade stemmer, leg og det helt 
specielle bånd, der er mellem bedstefor-
ældre og barnebarn.

Vi sluttede dagen af med at spise mad-
pakker sammen, og en lille sang blev det 
også til.

Vi glæder os allerede til næste år.
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FYNSLUNDSKOLEN

FORDYBELSESDAG
Varm og dejlig fordybelsesdag i maj ved 
bålhytten 4. klasse er på tur til bålhyt-
ten med Camilla Edstrand og Jørgen 

Chemnitz. Å og vandløb inspiceres og 
insekter og kryb bliver studeret. Pande-
kager bliver bagt i bunkevis.

6. Klasse inviterede deres forældre til aftens-
mad på skolen. Menu: 4 forskellige wokretter.
Velbekomme

4-RETTERS 
MENU

Soffie kysser frøen.
 Fortsættelse om prinsen følger.
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FYNSLUNDSKOLEN

Jernaldermiljøet i Vingsted er et af Danmarks 
største rekonstruerede jernaldermiljøer, hvor 
huse, marker, smedje, offersted og husdyr 
udgør en hel jernalderbosættelse. Jernal-
dermiljøet består af en række huse og andre 
anlæg fra forskellige jernalderlandsbyer i 

Jylland og ligger smukt mellem græsmarker, 
opdyrkede agre, sø og skov. I jernaldermiljøet 
kan man deltage i aktiviteter, der tager ud-
gangspunkt i, hvordan livet var for jernalder-
menneskene, f.eks. markarbejde, træarbejde, 
fejring af solhverv og anden dyrkelse af he-

denske guder, tilberedning af jernaldermad 
og meget mere. I maj måned var 5. klasserne 
på et 2 dages ophold, hvor de levede døgnet 
rundt i jernaldermiljøet. Det var en stor suc-
ces for alle  – og helt uden mobiltelefoner og 
spillekonsoller!Af
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JERNALDEREN
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På Fynslundskolen har vi tre dage om året som 
er reserveret til det, vi kalder timeløse fag. 
Timeløse fag er populærbetegnelsen for de 
såkaldt obligatoriske emner i folkeskolen. 

F.EKS.
 Færdselslære

 Sundheds- og seksualundervisning og  
 familiekundskab

 Uddannelse og job

I 1. klasse havde vi 3 timers ”projekt bagning”. 
Her skulle der bages boller og småkager efter 
opskrift. Fx skulle boller og kager ligge på 
bagepladen med lige stor afstand imellem 
hinanden. 

Projekt bagning er en afsluttende opfølgning 
efter et undervisningsforløb i matematik som 
hedder ”Bageriet”.

Målene er, at børnene skal kunne: Veje, måle, 
sammenligne mål og enheder, fx meter og 
centimeter.

 TIMELØSE FAG
PROJEKT BAGNING
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FOKUS PÅ LEJRSKOV

VIDEOOVERVÅGNING I HD
Der er meget videoovervågning generelt i 
Danmark, udendørs på gågader, offentlige 
steder ja antallet af steder er mange. Men 
ikke mindst indendørs, vokser det enormt og 
så ligger et af de professionelle firmaer, der 
arbejder med overvågning endda i vores om-
råde.

Jeg har besøgt MJ Vision, som ligger i Lejr-
skov, for at høre nærmere om videoovervåg-
ning generelt. Jeg har aftalt et besøg med de 
to indehavere Jan Nielsen og Martin Kistrup 
på firmaets adresse Lejrskovvej 38, hvor Jan 
Nielsen bor privat med sin familie.

Hurtigt i samtalen finder jeg ud af, at selv om 
de kun er to om firmaet, så ligner det nær-
mest et firma med flere ansatte, når de for-
tæller om deres arbejdsområde med kunder 
og referencer. Og der er ingen tvivl om, at de 
ikke ligger på den lade side, hvilket skinner 
igennem i vores samtale, som foregår i højt 
humør med en god omgang humor.

STARTEDE I 2011
Fra starten i 2011 er det gået stærkt, hvilket 
skyldes billige priser, og ikke mindst da de 
hurtigt fandt ud af selv at importere. Ekspan-
sionen gik stærkt, hvilket gjorde at de valgte 
at lave firmaet til et APS i 2015.

”Vi leverer markedets bedste videoovervåg-
ning til de bedste priser i Danmark, vi leverer 
og monterer med servicering efterfølgende” 
fortæller Jan og Martin.

LØSNINGER TIL ALLE TYPER FIRMAER
MJ er specialister i opgradering af analog vi-
deoovervågning samt nye installationer med 
serverbaseret IP overvågning.

Vi ser det alle, når vi handler ind i det daglige. 
Videokameraet ved kassen og andre steder. 
Der er videoovervågning hos firmaer - vide-
oovervågning i produktionsanlæg – proces-
sovervågning med termiske kameraer, så en 
produktion kan følges fra a til z. Der er nok af 
indsatsområder og en nyhed bliver der også 
satset på, men den vil Jan og Martin dog ikke 
ud med endnu.

STORT ARBEJDSOMRÅDE
Det er især Trekants området, der er det sto-
re arbejdsområde, men også dele af Jylland 
og Fyn. Markedsføringen er indtil nu mest 
foregået ved mund til mund metoden samt 
på Google og ikke mindst ved referencer. 

Referencerne er lige fra små og middelstore 
firmaer til de helt store som Carlsberg.

FAKTA
Jan Nielsen er 33 år bor sammen med Sanne
på firmaets adresse Lejrskovvej 38, som 
også er Jans barndomshjem.

Sammen har de børnene – Magne 4 år og To-
bias 2 år. Sanne er bestyrelsesmedlem
i Lejrskov Ringrider forening.

Jan er udlært elektriker ved Installatør Hen-
ning Christiansen, Højrup.

Martin Kistrup er 36 år bor med sin familie i 
Skodborg.
Er uddannet skibsassistent på Svendborg sø-
fartsskole.

Den helt store hobby er modeltog.

Se nærmere på www.mjvision.dk
Tlf. 7020 8212

MJ VISION
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FOKUS PÅ LEJRSKOV

REGNSKAB & CO
Mange ved det ikke men på Uhrevej 15, 6064 
Jordrup holder ”Fa. Regnskab og Co” til og 
har faktisk eksisteret siden 2006 og det er 
rigtig nok, for her bor Anna Marie Kragelund 
med sin mand Vagn. Begge aktive i arbejdet 
med Veterantræf på Ringriderpladsen.

Over en kop kaffe får jeg historien bag 
Regnskab og Co, med en smilende og glad 
Anna Marie.

STARTEDE SOM 
BLOMSTERDEKORATØR
Der stor ikke skrevet nogen steder, at Anna 
Marie skulle blive selvstændig inden for 
regnskab. Fra 1988 var hun blomsterdekora-
tør i ”Den grønne stue” i Kolding, men i læ-
retiden sad hun mere og mere i bogholderi-
et, hvilket gav hende en indsigt og interesse 
i bogholderi og regnskab generelt.

Det gjorde, at en stolt Anna Marie tog sprin-
get i 2006 for at blive selvstændig. 

HURTIG EN STOR KUNDEKREDS
Der var mange små og mellemstore virksom-
heder, som havde brug for hjælp til boghol-
deriet og ikke mindst lønarbejdet, og det er 
her Anna Marie har sine kompetencer.

Udover bogholderi og lønarbejde hjælpes 
der også med at forhandle pensioner og for-
sikringer m.m.

En stor hjælp til virksomhederne er effektivi-
sering af arbejdsprocesser, f.eks. at gøre bog-
holderi papirløst på grund af alt digitalisering.

KUNDERNE VÆKSTER
 – HELDIGVIS
Anna Marie ser det som noget meget po-
sitivt, når hendes kunder vækster, idet hun 
kan hjælpe en fuldtidsbogholder i gang og 
søge nye kunder til sin egen virksomhed.

Arbejdsområdet er fortrinsvis Trekantområ-
det men også kunder spredt i Jylland og Fyn.

MANGE INTERESSER
I fritiden går både Anna Marie og Vagn me-
get op i gamle biler og gamle biler er altså 
biler over 20 år, bliver jeg lige belært om. 
Begge er da også med i gruppen, der har stor 
succes med Veterantræf på Ringriderplad-
sen, der arrangeres for 3. år i træk. Anna 
Marie er ligeledes frivillig i Lejrskov ringrid-
der forening som ekstern revisor.

Herudover er Anna Marie amatørfotograf og 
både hende og Vagn går meget op i god mad 
og vin. 

Hver gang der bliver lavet spændende mad i 
hjemmet her på Uhrevej, lægger Anna Marie 
det ud på Instagram og det sker tit.
Det blev en spændende og hyggelig dag i et 
spændende hus med mange sjældne samle 
objekter og de klædte et flot hjem. 

SE NÆRMERE
www.regnskabogco.dk
mail: amk@regnskabogco.dk
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DEN 18. MAJ 2018 
LØB DET 3. VETERANTRÆF 
I LEJRSKOV AF STABLEN.

Jeg er blevet nysgerrig efter at høre, hvordan 
veterantræffet i Lejrskov blev en realitet. Et 
møde blev aftalt med de to initiativtagerne 
på Lejrskov Ringriderplads, hvor jeg sidder og 
hygger mig med Per og Vagn Kragelund tæt 
ved kiosk og pølsebod. Der er allerede kø ved 
begge salgssteder, mens der hele tiden kører 
veteranbiler ind på pladsen.

SÅDAN STARTEDE DET
”Per og Vagn det var jer, der tog initiativet, 
hvorfor et veterantræf i Lejrskov”?
”Vi havde været til VW træf i Nr. Bjert og der 
fik vi ideen”

”Men I skulle jo være et sted”?
”Vi kontaktede Erik Andersen, der var for-
mand for Lejrskov Ringrider forening, som jo 
har Ringriderpladsen. Han var med på ideen 
med det samme. De havde spiritusbevillingen, 
så aftalen blev at Ringriderforeningen fik alt 

salg og overskud af salget med pølser og drik-
kevarer, vi havde pladsen gratis” forklarer Per.

Et scoop for Ringriderforeningen, idet de fik 
succes med salget af pølser og drikkevarer, 
en omsætning de ellers havde været foruden. 

Det kan lige nævnes, at ved det første træf 
var der så mange fremmødte, at der tre gange 
måtte hentes ekstra pølser i Lokal Brugsen.

 ILDSJÆLE BAG 
VETERANTRÆF
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VETERANER OVER 20 ÅR
Veterantræf er for biler, motorcykler, knal-
lerter og traktorer der er over 20 år gamle. 
Det vil sige, at mange at de biler der er over 
20 år, stadig kan køre i dag. Og det er en for-
nøjelse at se de mange velholdte køretøjer 
af den ene og den anden slags på pladsen.

Det er blevet en ubetinget succes, som lo-
kalbefolkningen har taget til sig i stor stil. 
Men også mange udefra har hørt om ve-
terantræf i Lejrskov.

GODT FOR VORES LOKALOMRÅDE
Det gennemgående der skinner igennem i 
snakken med Per og Vagn, er vores lokalom-
råde.

”Veterantræffet er også lavet for at få øjne-
ne op for vores lokalområde, det er vigtigt” 
pointerer Per.

”Vigtig og god reklame til gavn for lokalsamfun-
det, ligesom alt der sælges i boderne købes i 
Lokal Brugsen, det er også vigtigt”, påpeger han.

De fire initiativtagere har ud af egen lomme 
betalt plakater og annoncer. Flot!

DE FIRE INITIATIVTAGERE:
Per Kragelund
Vagn Kragelund 
Anna Marie Kragelund
Majbrit Kragelund

Evt. kontakt -  Per Kragelund tlf. 2172 6702
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Vi er en lille lokal forening, der består af 5 
bestyrelsesmedlemmer og rigtig mange fri-
villige hjælpere. Vores hovedmål er at tilbyde 
lokalområdet mulighed for at få en oplevelse 
med en masse heste, gode naboer og ven-
ner, grillpølser og andet godt. Derudover lig-
ger vi også plads til Veteran biltræf, som de 
forgange år har været en kæmpe succes -  et 
arrangement med mulighed for at støtte op 
om lokalsamfundet. 

Ifølge de gamle traditioner har der været 
en lokal ringridning, samt en der var åben 
for alle. Dette er stille ændret til, at alle kan 
deltage til begge arrangementer. Vi har des-
værre oplevet, at deltager antallet er faldet, 
men vi håber selvfølgelig at vi med hårdt 
arbejde, god omtale og en masse opmærk-
somhed kan få endnu flere ryttere til at stille 
op. Alle er velkomne, voksne, børn, øvede 
og nybegyndere kan være med, det handler 
først og fremmest om at være en del af fæl-

lesskabet og man er velkommen til at komme 
til øve aftener, og hvis man har andre ideer 
til træning, er man velkommen til at kontakte 
vores bestyrelse. Vi har desuden også be-
sluttet, at vi flytter den ene ringridning lidt 
længere hen på sommeren, i håb om at flere 
er vendt tilbage fra ferie til den tid.

2017 bød på henholdsvis 18 og 22 ryttere til 
start på vores plads, som har ændret udse-
ende efter fældning af de største træer. Det 
gav rigtig meget luft og vi er spændte på at 
se hvordan pladsen tager sig ud i år, efter at 
der kommer grønt løv på de unge træer. Vi 
har også fået lagt fliser rundt om huset, det 
har givet en meget mere brugbar kiosk. 
 
Vi har desuden fået opdateret vores hjem-
meside, hvis nogle ligger inde med eks. 
billeder eller andet, der skal på hjemme-
siden, må i meget gerne sende en mail på 
sanne@lejrskovringrider.dk.

Vi håber på godt vejr i 2018, samt en stor 
deltagelse ved ringridningerne som ligger 
henholdsvis lørdag d. 2. juni og lørdag d. 4. 
august, og vi glæder os til at se en masse 
skønne heste og en masse publikum. Der bli-
ver også afholdt biltræf fredag d. 18. maj og 
fredag d. 17. august.

Hvis der er nogle med gode forslag, ideer el-
ler andet godt, er i mere end velkomne til at 
kontakte bestyrelsen.

FAKTA
Bestyrelses medlemmer:
Formand Kim Nielsen
Næstformand Per Kragelund
Sekretær/kasserer Sanne Nielsen
Menig medlem Kim Schmidt
Menig medlem Hans Jørgen Hansen

 LEJRSKOV 
RINGRIDERFORENING

FOKUS PÅ LEJRSKOV
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 KINESIOLOGI RAB KLANGMASSAGE  

 KRANIOSAKRAL-TERAPI  HEALING   

 KLANGMASSAGE  HOMØOPATI  

 KLANGSKÅLE  BACHS BLOMSTERMEDICIN  
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LÆS MERE PÅ LOTTE-KOCH.DK 

Lejrskovvej 56   6064 Jordrup 
Tel  2280 1822    Mail  lk@lo�e-koch.dk 

v/ Tømrer og snedker Kristian Dam

Tlf: 22 17 62 31 // Havkrogen 1, 6064 Jordrup

Bygger på kvalitet

  

www.mjvision.dk | tlf. 70 20 82 12

Kamera 2 MP Pixel Sensor 
og 3,6mm linse

Harddiskoptager i 1080p Fuld HD

24/7 WD Purple overvågnings 
harddisk til optagelser

Kamera og kabel

Harddiskoptager
med 1 TB disk

Følg med på mobilen!

Ingen abonnement
FRA KUN

KUN

100% KOMPLET VIDEOOVERVÅGNING

VIDEOOVERVÅGNING

I FULD HD
FULD HD OVERVÅGNING
INKL. MONTERING

VIDEOOVERVÅGNING 
HVOR ALLE KAN
VÆRE MED

2395,- 2395,- pr. kamera

Alle priser ekskl. moms. Pris ekskl. moms.

Leveret

Monteret

Testet
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I SVINGET I LEJRSKOV 
STÅR ET NYT SKILT: 
Lotte Koch - Holistisk behandling af men-
nesker og dyr. 

Familien er flyttet til Jordrup i januar. Hvem 
er Lotte Koch og hvad er det, hun kan?

Niels tager imod på gårdspladsen. Han har 
to smukke og meget velopdragne schæfer-
hunde ved sin side. Lotte kommer ud og de 
fortæller, at de opdrætter schæferhunde 
– primært til konkurrencebrug. Niels går til 
stævner og har både været ved DM og VM 
i IPO, hvor der konkurreres i sporsøg, lydig-
hed og forsvarsarbejde. Han deler gerne ud 
af sin mangeårige erfaring og underviser i 
hundetræning.

Omkring deres ejendom er der flot og vel-
holdt. De fortæller, at de faldt for roen, natu-
ren og udsigten fra gården. En anden vigtig 
detalje: der er to udbygninger - en til Niels 
og hans værksted og en til Lotte, hvor hun 
kan have klinik og kursuslokaler. 

HOLISTISK BEHANDLING
- MEDFØDTE EVNER
Klinikken er indtil videre i stuehuset, og 
Lotte har fået et stort dejligt rum med briks, 
sofa, skrivebord og reoler fyldt med tibetan-
ske klangskåle og homøopatimedicin, samt 
et lidt mindre rum, hvor hun behandler små-
dyr – hunde, katte og kaniner. Heste er der 

ikke plads til, så dem kører Lotte ud til.
Hun fortæller, at hun, helt fra hun var lille, 
vidste, at hun havde særlige evner. Den 
gang ville hun bare helst være som de andre. 
Hun tog en uddannelse som kontorassistent, 
og har i 18 år kørt som konsulent med en-
grossalg til hunde og katte. For 4-5 år siden 
åbnede hun sin klinik i Kolding sideløbende 
med konsulentjobbet. I dag kører hun som 
sælger en dag i ugen, og ellers bruger hun 
sine særlige evner til at heale.

EN ALSIDIG KLINIK
Udover at heale mennesker i alle aldre og 
dyr, sælger Lotte tibetanske klangskåle, 
blomsterremedier og kosttilskud.  Hun tilby-
der at lave håranalyser, hvor enkelte hårrød-
der analyseres med en Cell Wellbeing scan-
ner, der kobles på computeren. Resultaterne 
analyseres straks i Tyskland og i løbet af 12 
minutter kommer der svar på, om din krop er 
i ernærings- og miljømæssig balance. Hun 
afholder også forskellige kurser. Hun har 
netop haft et kursus for indisk håndlæsning. 

DE BESKEDER HUN FÅR, 
VIL HUN BRUGE TIL AT HJÆLPE ANDRE
Når et menneske eller et dyr skal heales, 
lægger Lotte hænderne på. Hun fortæller, at 
hun får at vide, hvis der er noget, der skal 
tages hånd om. Fx tidligere oplevelser, noget 
fra barndommen, chok og meget andet. 

MEGET FORSKELLIG HVERDAG
Der er stor variation i jobbet og hun ved al-
drig helt, hvad der skal ske. Lotte rammer 
som regel plet i forhold til beskeder og tidli-
gere oplevelser, og hun kan også få kontakt 
til afdøde.

Dyr kan være kommet til skade, så kan hun 
rette op. Nogle gange kan smerterne stam-
me fra ejeren. Det kan være psykiske og 
fysiske problemer fra ejeren, hvor hunden, 
katten eller hesten aflaster. 

Lotte er særligt optaget af klangmassage, 
som bruges til afstresning og forløsning 
af ubalancer. Lyden og vibrationerne fra 
klangskålene påvirker vores celler og genop-
retter balancen, fortæller Lotte. Hun har de 
senere år undervist på klangmassøruddannel-
sen og har et indgående kendskab til anven-
delse af de håndlavede tibetanske klangskå-
le. Derudover er hun uddannet kinesiolog 
RAB, homøopat og kraniosakral terapeut. Der 
er ikke noget generelt svar på de problemer, vi 
har, så Lotte bruger alt det forskellige, hun har 
lært og det, der kommer til hende. 

Det er en ganske særlig oplevelse at be-
søge Lotte og høre om hendes evner, som 
kan være svære at forstå intellektuelt. Til 
gengæld er hendes venlige, følsomme og 
naturlige tilgang til mennesker og dyr meget 
overbevisende - hun ser virkelig livet fra en 
alternativ vinkel. 

ALTERNATIV VINKEL

FOKUS PÅ LEJRSKOV
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ÅBNINGSTIDER: 
Man.   12.00 - 17.00 
Fre.   15.00 - 17.00 
Lør.   12.00 - 16.00
Dec. + Søn. 12.00 - 16.00

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

Stort udvalg af hjemmelavet saft, 
øl og vine

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

fairtrade kaffe 250g. 75,-

Her har du mulighed for finde
de nødvendige julegodter

Kom til hyggelig Julestue i Gårdbutik-
ken. Her kan du få næsten alt til julen.
I Butikken kan der købes Juletræer, 
pyntegrønt, julegaver, julepynt, 
gavekurve, flæskesteg, julemedister, 
krydderier, øl/vin, kaffe og meget 

meget andet. Man kan også bestille 
juleand, gås eller kalkun men husk at 
være ude i lidt god tid. 

I Cafeen kan der købes hjemmelavede 
æbleskiver, hjemmebagte småkager 
samt varme og kolde drikke.
Vi glæder os til at tage imod jer alle.

HYGGELIG JULESTUE
Besøgslandbruget er selvfølgelig også åbent, så man kan komme rundt og ønske alle dyrene en Glædelig Jul.

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

Stort udvalg af det lækreste 
sennep og krydderi

Frilandsgris*
Slagtet og finparteret pr. kg. 50,-
*Ingen kastration og halekupering

GÅRDBUTIK & CAFÉ
EGHOLT STALDDØRSSALG

Torsdag eftermiddag kl 15.30 bliver Fyns-
lundhallen fyldt med lopper. Ikke en hvilken 
som helst slags, men en ny type, der ikke tid-
ligere har huseret på egnen: Brydere.

Brydning er et nyt tilbud i Fynslund. Og den 
er blevet et populært alternativ til de almin-
delige aktiviteter, man ellers kender.

I dag er der mødt 16 børn op lige fra 0.-klas-
se til 5.klasse, blandet piger og drenge.

Det hele skyldes at Fynslundskolen for et 
par år siden blev til en idrætsskole i Kolding 
Kommune. Dermed får forskellige forenin-
ger mulighed for at præsentere deres sport 
henover nogle uger. Hensigten er at alle 
elever skal være fysisk aktive i gennemsnit 
45 minutter om ugen. På denne måde præ-
senteres eleverne for forskellige former for 
aktiviteter, med noget for enhver smag.

Blandt andet har eleverne i Fynslund prøvet 
badminton, håndbold, og så altså brydning.

KIF Brydning kørte et forløb på 2 x 5 uger per 
klasse. Det betød at idrætstimerne i den pe-
riode stod på brydning, og at træner Tom N. 
Møller fra KIF var i Fynslund 2-3 gange om 
ugen for at nå alle klasser fra 0. til 6.klasse.

Interessen var så stor at moderklubben i 
Kolding har oprettet en satellit-klub. I star-
ten var der tilmeldt 32 børn, men nu ligger 
man på et flot fremmøde på 16-18 børn til 
hver træning.

På Lyshøjskolen er der ligeledes 15 elever i 
satellit-klubben, og næste skole der skal in-
troduceres til sporten er Dalby.

Med den store interesse fra kommunens 
børn, ender KIF Brydning med at blive Dan-
marks største klub indenfor sin sport. Nyhe-
den om tilstrømningen er nået til Danmarks 
Brydeforbund som har skrevet om det på 
forbundets hjemmeside. 

Manfred og Jens Julian er to af eleverne, 
der holder fast i den ugentlige træning. De 
gør det fordi introduktionen i idrætstimerne 
var sjov og vakte deres interesse for spor-
ten. De kan godt lide at det er en blanding af 
leg og brydning.

Jens Julian var med til det første stævne 
KIF Brydning afholdte for satellitklubben i 
begyndelsen af april. Det var hårdt, syntes 
han, fordi han skulle kæmpe mod jævnaldre-
ne drenge. Alligevel endte han med at vinde 
en guldmedalje! Han glæder sig til det næ-
ste stævne i juni, som markerer afslutningen 
af sæsonen i Fynslund.

Men man fortsætter skam med brydningen i 
Fynslund efter sommerferien, for interessen 
er fortsat stor. Også Manfred overvejer at 
deltage i afslutningsstævnet, og vil lige som 
Jens Julian fortsætte efter ferien, enten i 
Fynslund eller Kolding.

Tom fortæller at det er vigtigt at der er plads 
til alle. Der er meget leg, for det skal være 
sjovt og passe til alle, fordi de spænder så 
vidt i alder, kunnen og ambitioner. Derfor 

laver han også øvelser der kan tilpasses 
den enkelte, så de børn der virkelig gerne 
vil blive bedre til brydning ikke keder sig og 
dropper ud.

Det ser nu ud til at alle har det sjovt, der er 
ingen der sidder stille og keder sig. Efter 
opvarmningen bliver der slået kolbøtter for-
læns og baglæns med flere sværhedsgrader. 
Stikbold er populært, og snart har de alle 
røde kinder.

Der er højt humør og krudt i måsen på flok-
ken, som Tom dog styrer med stort overskud 
og godt humør. Bryderne er meget glade for 
deres træner, de vil alle gerne lege og kæm-
pe med ham. Har de brug for et pust, sætter 
de sig ud på sidelinjen indtil de er klar til at 
deltage i løjerne igen. 

I sidste del af timen foregår det hele på 
måtterne og børnene bryder med hinanden. 
Uanset alder og størrelse demonstrerer de, 
at de kender teknikker og regler. I det hele 
taget er de godt til at vise hensyn til hinan-
den. Der er heller ingen problemer i, at der 
er piger der bryder med drenge, og store der 
bryder med de små. 
Der er ingen skærmydsler, men en positiv 
stemning hele vejen igennem.

Træningen er slut for denne gang efter en ti-
mes tid, men brydning fortsætter forhåbent-
lig i Fynslund.

Og lopperne.. de er noget roligere end da de 
ankom til hallen.

BRYDNING
NYT  T I LBUD  I  FYNSLUNDHALLEN
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ÅBNINGSTIDER: 
Man.   12.00 - 17.00 
Fre.   15.00 - 17.00 
Lør.   12.00 - 16.00
Dec. + Søn. 12.00 - 16.00

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

Stort udvalg af hjemmelavet saft, 
øl og vine

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

fairtrade kaffe 250g. 75,-

Her har du mulighed for finde
de nødvendige julegodter

Kom til hyggelig Julestue i Gårdbutik-
ken. Her kan du få næsten alt til julen.
I Butikken kan der købes Juletræer, 
pyntegrønt, julegaver, julepynt, 
gavekurve, flæskesteg, julemedister, 
krydderier, øl/vin, kaffe og meget 

meget andet. Man kan også bestille 
juleand, gås eller kalkun men husk at 
være ude i lidt god tid. 

I Cafeen kan der købes hjemmelavede 
æbleskiver, hjemmebagte småkager 
samt varme og kolde drikke.
Vi glæder os til at tage imod jer alle.

HYGGELIG JULESTUE
Besøgslandbruget er selvfølgelig også åbent, så man kan komme rundt og ønske alle dyrene en Glædelig Jul.

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

Stort udvalg af det lækreste 
sennep og krydderi

Frilandsgris*
Slagtet og finparteret pr. kg. 50,-
*Ingen kastration og halekupering

GÅRDBUTIK & CAFÉ
EGHOLT STALDDØRSSALG

ÅBNINGSTIDER: 
Fre.   15.00 - 17.00 
Lør.   12.00 - 16.00

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

Stort udvalg af hjemmelavet saft, 
øl og vine

Engmark is Mel og kerner fra Gyldenlund

Kig forbi til en hyggelig miniudflugt og tag hele familien med. 
Nyd en Engmark is i cafeen eller en dejlig kop øko-kaffe fra Papua Ny 
Guinea eller Honduras. Entre kun 25,-kr pr person.

BESØGSLANDBRUGET
Snart er vi klar med hjemmebagi caféen

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

Puk’S Delikatesser Økologisk kaffe

GÅRDBUTIK & CAFÉ
EGHOLT STALDDØRSSALG
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FYNSLUND 
K A L E N D E R  2 0 1 8
JULI
D. 1. kl. 09:00 Gudstjeneste v. Elon Jepsen // Jordrup Kirke

D. 8. Gudstjeneste // Se nabokirker

D. 15. Gudstjeneste // Se nabokirker

D. 16. - 17. D-stævne - Dressur og spring
 // Jordrup & Omegns Rideklub

D. 22. kl. 10.30 - 11:30 Gudstjeneste // Jordrup Kirke

D. 29. kl. 10:30 - 11:30 Gudstjeneste // Lejrskov Kirke

D. 28/7 - 4/8 Spejderne er på sommerlejr 
 // Manchester, UK

AUGUST
D. 4. kl. 13:00 Ringridning // Ringridderpladsen, Lejrskov

D. 5. kl. 10:30 - 11:30 Gudstjeneste // Jordrup Kirke

D. 8.  Udflugt til Bogense og Gyldensten Strand
  // Aktivitetscentret Toftegården

D. 12. kl. 10:30 - 11:30 Familiegudstjeneste // Lejrskov Præstegård

D. 14. kl. 09:30 - 11 Fællessang // Aktivitetscentret Toftegården

D. 15. kl. 19:30 - 21 FB: Bestyrelsesmøde // Fynslundallen

D. 17. kl. 17:00 Biltræf // Ringridderpladsen, Lejrskov

D. 18. hele dagen Mar'kant Festival 2018 // Markantscenen, Fynslund

D. 19. kl. 10:30 - 11:30 Gudstjeneste // Jordrup Kirke

D. 23. kl. 19 - 21 Bestyrelsesmøde // Fynslundallen

D. 26. kl. 10:30 - 11:30 Gudstjeneste // Lejrskov Kirke

D. 29. kl. 14:15 - 16:00 Spire- børnekor begynder // Fynslundskolen

D. 29. kl. 14:30 - 15:15 Gudstjeneste // Aktivitetscentret Toftegården

D. 30. kl. 15:10 - 16:40 Konfirmationsforberedelsen begynder
  // Aktivitetscentret Toftegården

D. 30. kl. 17:00 - 20:00  Skolekomedie // Mar'k'ant scenen

D. 31. kl. 17:30  Fest for Fynslund Boldklubs frivillige
 // Mar'k'ant scenen

SEPTEMBER
D. 2. kl. 08:30 - 16:15 Sogneudflugt // Frøslevlejren

D. 6. kl. 19:00 Jordrup kor - opstart // Fynslundskolen

D. 9. kl. 10:30 - 11:30 Gudstjeneste // Jordrup Kirke

D. 11. kl. 09:30 - 11 Fællessang // Aktivitetscentret Toftegården

D. 12. kl. 14:00 Mette og Poul Nørup viser lysbilleder fra cykeltur
  // Aktivitetscentret Toftegården

D. 13. kl. 19 - 22 Høstbanko // Jordrup Forsamlingshus

D. 16. kl. 09 - 10 Gudstjeneste // Lejrskov Kirke

D. 18. kl. 14:10 - 15:40 Minikonfirmander begynder // Lejrskov Præstegård

D. 19. kl. 14:30 - 15:40 Gudstjeneste // Aktivitetscentret Toftegården

D. 21. kl. 18:00 KANDIS Høstbal // Jordrup Forsamlingshus

D. 22.- 23. hele dagen D-stævne // Jordrup & Omegns Rideklub

D. 23. kl. 10:30 - 11:30 Høstgudstjeneste // Jordrup Kirke

D. 25. kl. 19 - 21 Henrik Wigh-Poulsen, gudstj. og foredrag
  // Lejrskov Kirke

D. 26. kl. 09:30 Modeshow v. Berg og Bove 
 // Aktivitetscentret Toftegården

D. 29. hele dagen Elevstævne // Jordrup & Omegns Rideklub

D. 30. kl. 10:30 - 11:30 Høstgudstjeneste  // Lejrskov Kirke

OKTOBER (foreløbig)
D. 3. kl. 14:00 Laurits.com vurdere vores ting 
 // Aktivitetscentret Toftegården

D. 6. kl. 9:30 - 16 Visionsdag Menighedsrådet  // Lejrskov Præstegård

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 v. skov, strand og smukke steder 
 // Aktivitetscentret Toftegården 

Torsdage:
Kl. 9:00.12:00  IT Café i vinterhalvåret
 // Aktivitetscentret Toftegården 
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SPORTSFEST2018
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MAR'K'ANT 
FESTIVAL 2018
LØRDAG D. 18. AUGUST
Igen i år strikkes et lækkert, festligt og 
spændende program sammen. 

Allerede nu er der mange musikere som 
har ytret ønske om at spille, men sidder 

du med et musikalsk talent, så tøv ikke 
med at melde dig på banen til:

MUSIKFORMAND Søren Rask 
MAIL sra271@gmail.com
TLF 3086 7821

I Fynslund Boldklub er vi taknemmelige for, alle de 
som hjælper

HAR DU HJULPET EN HALV TIME ELLER MERE
Er du mere end velkommen til vores årlige fest for de 
frivillige. Her er der mulighed for at deltage i forskel-
lige sportslige aktiviteter udendørs eller indendørs, 
alt efter vejret.

Når vi har svedt lidt, er grillen blevet varm og Jan 
er klar til at kræse for os med grillmad og tilhørende 
drikkevarer.

SENEST UDMELDING
Alt dette er ganske gratis, men du er nødt til at melde 
til  senest den 24. august af hensyn til indkøb.
 
TILMELDING Helle Mørup  
TLF  2553 1122    
MAIL helle@ugelog.dk

INVITATION
31. AUGUST  // KL. 17.30 // FYNSLUNDHALLEN

 

”UTAK ER VERDENS LØN” 

Men i FB inviterer vi til: 

 FEST for de FRIVILLIGE 

 som TAK for din indsats. 
 

Sidste fredag i august ved 

 

Fynslundhallen  

Med le t te  spor ts l ige akt iv i te ter   

og masser  a f  hygge!  

FB er  vært  med musik ,   

mad og dr ikke.  
 

Hold øje med opslag i Lokalbrugsen, hallen 

og se annonce i Fynslund Magasinet! 

 
 

Til alle frivillige i     
 

Fynslund Boldklub 

 

Tilmelding eller spørgsmål?  

Helle Mørup, 2553 1122, helle@ugelog.dk 

Senest tilmelding en uge inden Frivilligfest 

Læs mere på www.fynslundboldklub.dk      

 

”UTAK ER VERDENS LØN” 

Men i FB inviterer vi til: 

 FEST for de FRIVILLIGE 

 som TAK for din indsats. 
 

Sidste fredag i august ved 

 

Fynslundhallen  

Med le t te  spor ts l ige akt iv i te ter   

og masser  a f  hygge!  

FB er  vært  med musik ,   

mad og dr ikke.  
 

Hold øje med opslag i Lokalbrugsen, hallen 

og se annonce i Fynslund Magasinet! 

 
 

Til alle frivillige i     
 

Fynslund Boldklub 

 

Tilmelding eller spørgsmål?  

Helle Mørup, 2553 1122, helle@ugelog.dk 

Senest tilmelding en uge inden Frivilligfest 

Læs mere på www.fynslundboldklub.dk      

 

”UTAK ER VERDENS LØN” Men i FB inviterer vi til:  FEST for de FRIVILLIGE  som TAK for din indsats.  Sidste fredag i august ved  Fynslundhallen  Med le t te  spor ts l ige akt iv i te ter   
og masser  a f  hygge!  

FB er  vært  med musik ,   mad og dr ikke.   Hold øje med opslag i Lokalbrugsen, hallen 
og se annonce i Fynslund Magasinet! 

 
 Til alle frivillige i      Fynslund Boldklub 

 

Tilmelding eller spørgsmål?  Helle Mørup, 2553 1122, helle@ugelog.dk 
Senest tilmelding en uge inden Frivilligfest 
Læs mere på www.fynslundboldklub.dk      

 

”UTAK ER VERDENS LØN” Men i FB inviterer vi til:  FEST for de FRIVILLIGE  som TAK for din indsats.  Sidste fredag i august ved  Fynslundhallen  Med le t te  spor ts l ige akt iv i te ter   
og masser  a f  hygge!  

FB er  vært  med musik ,   mad og dr ikke.   Hold øje med opslag i Lokalbrugsen, hallen 
og se annonce i Fynslund Magasinet! 

 
 Til alle frivillige i      Fynslund Boldklub 

 

Tilmelding eller spørgsmål?  Helle Mørup, 2553 1122, helle@ugelog.dk 
Senest tilmelding en uge inden Frivilligfest 
Læs mere på www.fynslundboldklub.dk      
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Smede og montagefirma
v/ Rene Hviid
Lejrskovvej 4, 6640 Lunderskov
Tlf. 21 29 04 85
E-mail: rene@smedeogmontage.dk - www.smedeogmontage.dk

Besøg os på

Medlem af

Her er et udsnit af vores kompetencer:
- Reparation og vedligeholdelsesarbejde
- Stålkonstruktioner i forbindelse med ny- om- og tilbyg
- Trapper, gelændere, porte, altaner m.m.
- TIG-svejsning
- Elektrodesvejsning
- MIG-svejsning
- MAG-svejsning
- Montagearbejde
- Plade bearbejdning
- Maskinbygning
- CNC-drejning og fræsning

Ring til os for et uforpligtende
tilbud på Deres næste opgave

ApS

ApS

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

Smede og montagefirma
v/ Rene Hviid
Lejrskovvej 4, 6640 Lunderskov
Tlf. 21 29 04 85
E-mail: rene@smedeogmontage.dk - www.smedeogmontage.dk

Besøg os på

Medlem af

Her er et udsnit af vores kompetencer:
- Reparation og vedligeholdelsesarbejde
- Stålkonstruktioner i forbindelse med ny- om- og tilbyg
- Trapper, gelændere, porte, altaner m.m.
- TIG-svejsning
- Elektrodesvejsning
- MIG-svejsning
- MAG-svejsning
- Montagearbejde
- Plade bearbejdning
- Maskinbygning
- CNC-drejning og fræsning

Ring til os for et uforpligtende
tilbud på Deres næste opgave

ApS

ApS
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Kåringen af årets leder og årets talent var 
et af højdepunkterne ved årets sportsfest 
i Fynslund Boldklub. For femte gang i klub-
bens historie fik vi hædret et par af de man-
ge dygtige ledere og talenter vi er så heldige 
at have i FB.

Hovedformand Hans R. Andersen gik på sce-
nen for at udnævne årets leder Inge Nielsen 
med ordene: ”FB’s bestyrelse har i år valgt en 
leder, som har været med mange år i samme 
udvalg. 20 år er det blevet til i fodboldudval-
get, hvor hun har været formand i de 19. Med 
stor energi og glæde er hun gået til opgaven. 
Stort og småt har hun overkommet. Og hun 
har en særlig evne til at mobilisere hjælpere 
og trænere. Vi håber og tror vi også fremover 
kan trække på hendes evner og energi”! 

Derefter var det fmd. for ”Markant” musik-
udvalget Søren Rask der kunne træde op 
på scenen og sige følgende om årets talent 
Kasper Nørhede: ”Musikudvalget har i år 
nomineret Kasper til årets talent, da han har 
vist godt initiativ omkring vores tiltag i ”Mar-
kant”. Han har desuden udviklet sig gennem 
årene. Både ved talent og med flittig træning 
af både sang og guitarspil. FB’s bestyrelse 
synes derfor, det er på sin plads at han får 
tildelt æren som årets talent 2018”!

Der var i år, et lille ekstra krydderi til hæ-
deren. Elin Weber Søbye fra DBU Jylland 
reg. 3, havde hørt at Inge Nielsen er stoppet 
med bestyrelsesarbejdet efter 20 år og de 
mente derfor at hun har fortjent ”DBU Jyl-
lands Sølvnål”. Undertegnede kunne med 

glæde overrække Inge dette hædersbevis 
og diplom for den store frivillige indsats til 
gavn for alle de mange medlemmer hun gen-
nem årene har været fodboldformand for i 
boldklubben!

Der var masser af fortjente klapsalver fra 
festdeltagerne i og udenfor teltet denne 
lune lørdagsaften i Kristi Himmelfartsferien 
til de 2 glade modtagere af hæderen. 

ÅRETS LEDER OG 
ÅRETS TALENT 2018

Hold øje med FB FOLDEREN 
som hustandsomdeles 
i august og læs om de 

mange indendørs 
aktiviteter 2018 - 2019Af
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Tiden går og det er faktisk ikke til at forstå, 
at det er 14 år siden Frank Landmark star-
tede sit murer firma FL Byg i Gesten. 

I dag bor Frank i Ferup i sit barndomshjem på 
Risbøge. Uden for gården står der et flot mu-
ret skilt med ”Dansk Tegloverligger”. Hvad er 
nu det? Eksisterer Fl Byg ikke mere? Forvirret 
– jeg vil prøve at få et svar på det hele, derfor 
har jeg aftalt et møde med Frank, for at få en 
snak om ”FL Byg” og ”Dansk Tegloverligger”.

ET NATURLIGT TILTAG
Min nysgerrighed gik i første omgang på 
”Dansk Tegloverligger” og eksisterede FL Byg 
stadig?

”Ja det gør så absolut” storsmiler Frank, ”og 
endda i bedste velgående”. 

”Historien er faktisk, at med alle de huse 
m.m. jeg har bygget, blev det på et tidspunkt 
et irritationsmoment, når jeg stod og mang-
lede overlæggere til vinduer og døre m.m. 
Der var tit en ventetid på op til 6 – 7 uger, så 
der måtte ske noget”, fortæller Frank.

”Startede du så dit eget firmaer med produk-
tion af overlæggere?” 
”Ja lige netop men det var en sej omgang, da 
der gik et år for at få en CE godkendelse.”

”Økonomisk var det tungt at løfte, derfor 
blev jeg enig med mine to brødre Brian og 
Freddy om at indgå i et samarbejde for at 
løfte det - administrative, produktion og det 
økonomiske i fællesskab”.

STOR FAST KUNDEKREDS
Med 14 år som selvstændig har Frank fået et 
stort netværk, hvilket i den grad har resulte-
ret i arbejde stort som småt – husbyggeri, 
reparationer, facaderenovering, ombygnin-
ger, tilbygninger, medbyg, flisearbejde, sok-
kelarbejde, totalentreprise m.m.

Især specielle opgaver med udfordringer er 
Franks speciale. Den flotte Trappe rampe 
ved Lejrskov kirke er han stolt af. Er i øjeblik-
ket i gang med at bygge et nyt hus i Agtrup.
Der har fra start kun været en ansat – Mor-
ten Eriksen – som også er udlært hos Frank. 
Der skal ikke være flere.

UDLEJNING AF LEJLIGHEDER 
OG MASKINMATERIEL
Sammen med en tømmermester i Lunder-
skov gør Frank også i udlejning af lejligheder 
i bl.a. Lunderskov og Vejen. 

Ikke nok med det lejer han maskinmateriel ud 
- maskiner, lifte, minigravere, pladevibratorer 
og stilladser m.m.

3.GENERATION PÅ ”HAVEVANG” 
Efter 2 år i Gesten byggede Frank hus i Eg-
holt, hvor han flyttede til i 2006 og var her til 
2016. Herefter overtog han barndomshjem-
met på Risbøge 54 i Ferup – er 3. genera-
tion. En firelænget gård hvor der er rigelig 
lagerplads. Det er også her produktionen af 
overlæggere er. 

FAKTA
Frank er 42 år
Har pigerne Isabella på 6 år og Victoria på 8 
år. Aktiv i Fynslund Boldklub med håndbold
hele sit liv. Han har været spiller, træner og 
i bestyrelsen.

DANSK TEGLOVERLIGGER

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

JENS H. PEDERSEN & SØN
Vognmandsforretning Aps

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

post@jenshpedersen.dk ∙ www.jenshpedersen.dk

SE HER!

JENS H. PEDERSEN & SØN
Vognmandsforretning ApS

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

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

Murerarbejde - Reparationer - Flisearbejde 
Om- og tilbygning - totalentreprise

Som afløser for LokalBrugsens uddeler Louise Pihl un-
der hendes barsel har Coop sendt Allan Madsen til os. 

Allan bor i Haderslev sammen med sin forlovede og 
hendes 2 børn på 5 og 9 år. De venter barn sammen 
til august.

Allan blev uddannet salgsassistent i 1993 og har ar-
bejdet indenfor dagligvarebranchen siden. Sidst var 
han uddeler i DagligBrugsen i Skodborg.

Allan har også en ret så farverig nebengeschäft", idet 
han i 2015 blev færdigudlært som Festfyrværker. Det 
har givet nogle andre typer jobs at krydre hverdagen 
med; f.eks. som fyrværker ved regentparrets guldbryl-
lup i Gråsten og ved nytårsshows på Comwell Kellers 
Park i Brejning. Heldigvis er det også et farverigt lokal-
samfund, Allan er kommet til her – så det er et godt 
match.

Allan har tilført nogle nye ting i LokalBrugsen. F.eks. 
kan vi finde slagterivarer fra Højer i en køledisk inden 
for døren. Det er populært. Ligeledes er jatak-kam-
pagnerne på Facebook kommet i gang.

Allan interesserer sig for vin og efter sommerferien vil 
han arrangere en vinaften for interesserede kunder og 
borgere.

Måske kan vi få ham til at demonstrere og fortælle lidt 
om sikkerhed og korrekt anvendelse af nytårskrudt når 
den tid kommer.

EN UDDELER
MED KRUDT I
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Når El-installatør Henning Christiansen den 
14. september 2018 har 40 års jubilæum, er 
det endelige punktum sat. Fyrre år er slut - 
fyrre år hvor han i den grad har sat sit aftryk i 
hele lokalsamfundet. Alle kender de røde biler 
over alt i Trekantsområdet. En personlighed 
der har sat sit præg på lokalområdet både 
med firma, men så sandelig også som frivillig i 
opstart og bygning af Fynslund Hallen. 

Vi aftalte at mødes fredag kl. 8.00, for at 
tale om starten på firmaet og de 40 år gene-
relt. Men nu skulle jeg ikke tro, at jeg kunne 
hænge der hele formiddagen, for selvføl-
gelig skulle Henning være ved en kunde kl. 
10.00. Hans pensionist tilværelse er skam 
ikke startet endnu.

STARTEDE PÅ FYNSLUNDVEJ
Efter endt installatør eksamen i sommeren 
1978 var der ikke arbejde at få med det sam-
me, men hvad gør man så? Starter selvfølge-
lig sit eget firma og som sagt så gjort – den 
15. september gik starten med eget firma på 
Fynslundvej hos Hennings forældre. Det var 
her den spæde start til 40 års virke begynd-
te. Det blev dog kun en periode på halvandet 
år på Fynslundvej, hvorefter adressen blev 
Risbøge 6 og har være det siden 1980. 

En kundekreds blev stille og rolig bygget 
op, for hurtigt fandt folk ud af, at her var et 
firma hvor tingene var i orden, det være sig 

arbejdet, en god service, men også at der 
blev taget hånd om alle typer opgaver stort 
som småt.

DET GÅR GODT
Kundekredsen blev hurtigt opbygget inden 
for bl.a landbrug, dengang var der mange 
flere mindre landbrug, så der var nok at gøre 
der. Private hjem blev ligeledes en stor kun-
dekreds. En af de helt store opgaver var op-
sætning af styretavler til fiskeopdræt. Alt i 
alt blomster virksomheden gennem årene og 
her skal man huske på at de første år foregik 
alle opkald til kontoret, der var ikke mobil tlf. 
eller computer, så bilerne lige kunne kaldes 
op, nej det var hjem og derfra udgik ordrer-
ne. Det var Hennings kone Susanne dog lige 
den rette til - en uvurderlig hjælp. Hun var 
firmaets stemme i telefonen gennem 35 år.
Gennembruddet med computer og mobil tlf i 
bilerne var en stor lettelse. Kunderne kunne 
nu få fat i firmaet døgnet rundt. Servicerin-
gen af kunder, udkald til vandværker, firmaer 
m.fl. blev meget lettere. 

GLAD FOR AT UDDANNE LÆRLINGE
Henning har i de 40 år uddannet ca. 30 lær-
linge. Det har fyldt meget og det har i den 
grad været en glæde, at kunne uddanne 
dygtige lærlinge, det var et must for Hen-
ning. Mange af dem er endt i særdeles gode 
stillinger efterfølgende. 

GENERATIONSSKIFTET EN REALITET
I 2011 hvor Henning rundede de 60 år, var 
et generationsskifte nærliggende at tænke 
på. Her var det Hennings nevø Søren Chri-
stiansen ECM, som formidlede kontakten 
til Bo Krogh Sørensen. En uvurderlig hjælp 
her var Jens Ravn, som fik et glidende gene-
rationsskifte etableret. Henning og Bo blev 
partnere og firmaet – Aut. El-inst. H. Christi-
ansen Kolding Aps – blev en realitet med 50 
procent til hver. Det er nu slut for Henning, 
idet de sidste anparter blev afleveret den 31. 
januar 2017, hvorefter Bo er ene ejer.

FRITIDEN FREMOVER
Der er ingen tvivl om, at der vil blive spillet 
golf endnu mere intens. Henning lægger 
ikke skjul på, at han er bidt af det.

En anden lidenskab er veteran biler og her 
råder han selv over en MGB fra 1967.
Med en flok børn, svigerbørn og børnebørn 
der alle har hus, bliver der helt sikkert en del 
at hjælpe med her.

Han vil dog stadig hjælpe Bo hvis der ”bliver 
kaldt”. 

Gennem årene har Henning været at se som 
fodboldspiller i Fynslund Boldklub. Førhen 
var han gennem mange år træner for børn.

 HENNING STOPPER 

EFTER 40 ÅR 
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40 ÅRS JUBILÆUM
El-installatør H. Christiansen Aps, 
Risbøge 6, Lunderskov har 40 års jubi-
læum samtidig har Henning Christian-
sen valgt at gå på pension. 

Vi vil i den anledning gerne se alle 
forretnings-forbindelser og venner af 
huset til reception.

Aut. El-inst. H. Christiansen Kolding Aps.
Henning og Bo

Med venlig hilsen

1978 - 2018

14. SEPTEMBER 2018  //  KL. 11.00 - 15.00  //  FYNSLUNDHALLEN
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Lørdag d. 18. august går det igen løs på Mar-
kantscenen bag Fynslundhallen.

Der er netop blevet åbnet op for tilmeldingen 
til dette års festival, og flere bands, solister 
og duoer har allerede meldt sig.

Festivalen havde succes både med program-
sammensætning og valg af lydudstyr til sid-
ste års festival, og bestræber sig på at køre 
det samme koncept igennem i år. Konceptet 
omkring lyd bygger på at alle kunstnere op-
træder på samme lydudstyr og at opsæt-
ning, lydprøver og koncertoplevelser bliver 
gode for både musikere og publikum. Skif-
tene mellem de forskellige kunstnere skal gå 
hurtigt og elegant i et tempo hvor både musi-
kere kan følge med, men også hvor publikum 
ikke kommer til at kede sig. Det kan være lidt 
af en kunst at finde den balance, men Mar-

kant har god erfaring med konceptet og kø-
rer det derfor på samme måde igen i år.

Programsammensætningen blev sidste år, 
på opfordring af flere, sammensat lidt mere 
blandet, således at hele dagen var fyldt med 
en blanding af både rock, sing-a-long og 
dansemusik. Dette gav en rigtig god fest-
stemning og et livligt publikum igennem hele 
dagen og var medvirkende til at give kun-
sterne en super fed oplevelse og gjorde den 
meget regn fyldte dag til en festlig oplevelse 
for alle.

Markant musikudvalg arbejder i år på en 
løsning til overdækning af området foran 
scenen, netop i tilfælde af store regnskyl 
som sidste år til Markant festival. Des-
uden mener Markant at en overdækning af 
området foran scenen kan være med til at 

skabe nogle flere muligheder for udlejning af 
scenen samt endnu flere arrangementer fra 
Markant ś side.

Markant festival bygges op af en masse fri-
villige folk fra området, og der er altid plads 
til flere hjælpende hænder. Planlægningen 
er så småt i gang og i løbet af sommeren 
mødes Markant og snakker om alt det prak-
tiske. Skriv endelig til Markant festival på 
deres facebookside hvis du kunne tænke dig 
at hjælpe op til eller under festivalen i år.  
Backstage -  det er her festen starter.

Markant Festival glæder sig i øvrigt til dette 
års program er sammensat, igen i år plan-
lægger de en spændende nedtælling. Så 
følg med på deres facebook side Markant 
Festival.

MAR'K'ANT 
FESTIVAL 2018
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I april kom der et opslag på FYNSLUND 
& JORDRUP’s Facebook side omkring 
opstart af et Forårs-yoga-hold, hvis 
der var nok interesserede. Og det må 
man sige at der var. I løbet af en uge 
var holdet fuldt booket – 15 personer 
er der plads til. Selv om det både er for 
mænd og kvinder, er det udelukkende 
kvinder der har meldt sig til. 

Men mændene får nok en chance til, 
i hvert fald forsøger man at oprette 
et hold igen til efteråret.

Holdet benytter bordtennis-rummet, 
og sæsonen for indendørs-sport er 
stort set ovre, så der er ro og fred så-
dan en torsdag eftermiddag.

Yoga drejer sig om at skabe harmoni 
mellem krop og sind. Yoga arbejder 
med de svage områder i kroppen, 

samt strækker og giver styrke til 
svage muskler. Man arbejder med 
bevægelserne i takt med åndedræt-
tet, og det siges at dyrker man yoga 
regelmæssigt, kan man trække tiden 
fra sin søvn!

Måske er det netop derfor yoga er 
blevet så populært, fordi folk ople-
ver hverdagen som mere presset og 
stressende.

Instruktør er Sonja Hovmand Stef-
fensen. Hun er tilflytter fra Kolding. 
Hun og familien flyttede til Uhrevej i 
februar 2018. Sonja har tidligere væ-
ret instruktør i Fitness 1, og har også 
haft sit eget studie. Hun er uddan-
net indenfor yoga, pilates og dans, 
blandt andet i England.

SELV I FYNSLUND

 YOGA ER 
POPULÆRT
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Vi passer på historien. Dette er Lunderskov 
lokalhistoriske arkivs mantra. Men vi vil gerne 
have lov til at passe på endnu mere.

Vores lokalhistoriske arkiv er lokalsamfundets 
fælles hukommelse. Arkivet rummer en guld-
grube af oplysninger om vores lokalområde 
- om de mennesker, der boede her, og om om-
rådets erhverv, foreninger, begivenheder og 
meget, meget mere. Det lokalhistoriske arkiv er 
interesseret i alle slags materialer, uanset om 
det er papirer, kort, dagbøger/notater, breve, 
dokumenter, regnskaber, fotografier (også digi-
tale), dias, lydbånd, smalfilm, videooptagelser 
eller lignende. Det kan alt sammen fortælle hi-
storie fra lokalsamfundet.

I arkivet arbejder der lige p.t. 9 frivillige, samt 
en arkivleder som knokler med at registrere og 
dokumentere vores lokalområdes historie. Og 
der er rigtig meget at gå i gang med, for hel-
digvis bliver der indleveret mange arkivalier fra 
området. 

Har man interesse i slægtsforskning el. lign 
kan man altid henvende sig til arkivet for at få 
hjælp. Vi vil også gerne have besøg af folk som 
kan fortælle noget om lokalområdet.

Arkivet har åben hver torsdag fra kl. 14. til kl. 17, 
og der er altid kaffe på kanden til de besøgende. 
Ellers kan man skrive en mail til arkivlunder-
skov@gmail.com. 

 SMID DET
IKKE UD!
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Ring for tidsbestilling,
så monterer vi mens du venter.

Ring for pris på din
dækstørrelse samt dækmærke.

Bøges Bilservice
Bøges Bilservice ApS · Kongsbjerg 27 · 6640 Lunderskov · Tlf. 75586606
Mail: post@boges-bilservice.dk · www.boges-bilservice.dk

AUTO
PARTNER

Har du fået sommerdæk på..?
- ellers kig her..!

Kort fortalt
dæk til alle biler

4 stk. 175/65 x 14

PRIS 2195 kr.

4 stk. 195/65 x 15

PRIS 2495 kr.

4 stk. 205/55 x 16

PRIS 2795 kr.

4 stk. 225/45 x 17

PRIS 3695 kr.

Alle priser er incl. moms 
montering og afbalancering
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LOKALBRUGS din, min og voresER DER VARER, DU SYNES, VI MANGLER – SÅ SIG DET TIL HANNE, 
ANETTE ELLER ALLAN, OG VI KIGGER PÅ DET HURTIGST MULIGT. 

TILBUD
JULI, AUGUST, OG SEPTEMBER

SMILEY
REGNSKAB

Spejderhytten ligger skønt i skoven på vej mod 
Vester Nebel. Der kan dækkes op til 30 pers. og 
der er soveplads til 20 pers. Køkkenet råder over 
opvaskermaskine, ovn, mickroovn, og 2 køleskabe 
+ 1 skabsfryser.

Udendørs er der bålplads m/grill, overdækket ter-
rasse og en stor grill. Flere bord/bænkesæt samt na-
turgrund med græs og sø og skov med sværvebane.
 
Alt leje sker Gennem Forningen “Granly” Og hen-
vendelse sker til Tommy Poulsen

Nyvang 28   |   6640 Lunderskov   |   www.123hjemmeside.dk/Jordrup   |  Tommy Poulsen: 40 53 10 13 / jill-tommy@email.dk

 BOOK 
HYTTEN GRANLY  
TIL DIT NÆSTE ARRANGEMENT

2 FL. KUN 3 FL. KUN FRIT VALG 2 STK.

spar 108 kr. spar op til 68,85 spar op til 16,05
150 KR 150 KR 39,95 KR
Husk, at Brugsen er behjælpelig med at bestille varer hjem til forårets konfirmationer og fester. 
Ved større indkøb er der rabat at hente. Tag fat i en af vores fantastiske medarbejdere i Brugsen.

lokalbruGsens 
ÅbninGstider: 
Man – Søn:  08.00 – 20.00

postbutiks
ÅbninGstider: 
Man – Fre:   08.00 – 20.00

LokalBrugsen Jordrup
Hovedgaden 43
6064 Jordrup
Telefon: 7555 6122

KØB LOKALT

lokalbruGs
din, min og vores

ny tilbudsavis
 

Hver uGe
Hver torsdag udkommer Lo-
kalBrugsens nye tilbudsavis 
- så husk at holde øje med 
postkassen og benyt jer af 
gode tilbud! Få dem direkte 
på en SMS. 

biblioteks
station
HUSK du kan afl evere og 
hente biblioteksbøger i 
Brugsen. Brugsen har nem-
lig en Biblioteksstation - lige 
ved siden af opslagtavlen.

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

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

Tilmeld dig vores sms service og 
’like’ vores facebook-side ’Lokal 
Brugsen Jordrup’ for at få gode 
tilbud og følge med i, hvordan det 
går i vores alle sammens Brugs.

Iceberg salat
1 stk. kun

6,95 kr.

Sun Lolly is
8-pak kun

9,95 kr.

Bake-off hvede baguette, 
420 gram. 1 stk. kun

6,95 kr.

smiley reGnskab
uge 1-14:

Sun Lolly is

sms SERVICE

gode
tibud

11 stk. 2 stk. 1 stk.

Tilbuddene gælder
maj-juni-juli måned. 
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UGE 1-20 

16 stk.
4 stk.

Why Not, 
italiensk rødvin

Fuoco, 
italiensk rød/hvid/rosé vin 

Bagerens special/fransk 
eller rugbrød 
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I august måned er det 13. gang, at Landbomu-
seet Kolding arrangerer Veteranudstilling 
på adressen Brødsgårdsvej 52, 6000 Kol-
ding. Sæt allerede nu X i kalenderen ud for 
weekenden lørdag den 11. og søndag den 12. 
august til dette arrangementBegge dage har 
vi åbent i tidsrummet kl. 10.00 – 16.00. Årets 
åbningstale bliver lørdag den 11. august kl. 
11.00 holdt af formanden for Kolding Herreds 
Landbrugsforening Hans Damgaard.

Brødsgårds smukke omgivelser danner de 
perfekte rammer til årets flotte Veteranud-
stilling. ”Her kan I vise jeres fine, attraktive 
og spændende gamle traktorer, maskiner, 
biler, motorcykler og knallerter. Det er sim-
pelthen perfekte faciliteter, som Brødsgård 
råder over, de er særdeles oplagte til den 
form for udstillinger.

P-forholdene er i orden”, udtaler Søren Borg.
”Det traditionsrige Kræmmermarked fore-
findes på gårdspladsen, hvor der kan sælges 
alt indenfor både nye og brugte effekter, der 
er mange muligheder. Yderligere oplysninger 
fås ved at klikke ind på vores hjemmeside, 

hvor du kan finde standstørrelser, pris m.m., 
du kan også vælge at kontakte os direkte”, 
ytrer Søren Borg.

Børnene er der også tænkt på, de kan se på 
og lege med legetøj, fra dengang farfar var 
ung. Man kan tage en tur rundt i området 
med hest og vogn. En favorit aktivitet, som 
børnene elsker, er at slå søm i. Dagene byder
flere gode oplevelser, som betyder at børnene 
vil få gode minder med hjem fra Brødsgård.

Smedjen er nu blevet en særdeles velbesøgt 
attraktion. Den kan selvfølgelig tages i nær-
mere øjesyn til årets

Veteranudstilling & Kræmmermarked, og 
den vil være bemandet, så man kan fornem-
me, hvordan en landsbysmedje fungerede 
tilbage i 50´erne.

Landbomuseets unikke samling på ca. 2.600 
dele er både registreret og istandsat. Sam-
lingen rummer mange oplevelser fra land-
brugets start og op til i dag. Så den er al-
tid et besøg værd. Den er intet mindre end 

fantastisk, og den indeholder maskiner og 
værktøj fra husholdning, landbrug og alle 
beslægtede erhverv. Alle effekterne er med 
til at gøre Brødsgård til et ekstra yndet ud-
flugtsmål for mange mennesker.

Vi er sikre på, at mange stiller med deres 
klenodier og udstiller dem. Det åbner sam-
tidig mulighed for at flere af jer kan benytte 
lejligheden til at se udstillingen. Der er helt 
klart folk på pladsen fra fredag eftermiddag 
til søndag aften for at passe på de udstillede 
traktorer, maskiner og biler. Udstillerne til-
bydes begge dage et gratis

måltid mad om middagen samt kaffe. De vil 
også kunne overnatte i campingvogn eller 
telt.

Yderligere oplysning og tilmelding på tlf. 61 
33 99 52. www.landbomuseet.dk her kan der 
tilmeldes under punktet skemaer. Du må også 
gerne sende en mail til: lk@landbomuseet.dk.

VETERANUDSTILLING
& KRÆMMERMARKED
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                                                                                          Har du et veterankøretøj eller kræmmereffekter?
       En bil, motorcykel, knallert, traktor m.v. som du gerne

                 vil udstille eller kræmmereffekter, du vil sælge.     
                                                                                                Se nærmere på vores hjemmeside eller ring til os. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

Billetpris 
           Voksne 50,- kr. 

Børn under 12 år gratis 

  TRAKTORER · MASKINER · BILER · MOTORCYKLER · KNALLERTER · KRÆMMERMARKED



40  // JUNI 2018 //  FYNSLUND MAGASINET

Mange kender Anne Thorogood fra Fyns-
lundhallen, hvor hun i mange år var aerobic-
instruktør. Hun har været i skolebestyrelsen 
og hjulpet til med forskelligt frivilligt arbejde i 
lokalsamfundet. Hun er smilende og ligetil og 
holder af at tale med mennesker omkring sig.

Hun har arbejdet som forfatter i flere år, hvor 
hun skriver romaner og noveller for danske 
ugeblade. For et år siden kom hun også 
gennem nøglehullet hos et forlag. Hun har 
netop fået udgivet sin første kærlighedsro-
man Hvis jeg falder som e-bog og lydbog på 
streamingtjenesterne Storytel og Mofibo.

Hvem er Anne Thorogood egentlig og hvor 
henter hun sin inspiration? Hvordan kan det 
være hun og familien har valgt at bo i Fyns-
lund? Hvordan bliver man forfatter?

BARNDOM OG UNGDOM 
Anne er født og opvokset på en gård ved 
Christiansfeld. Det var trygt og godt. Fa-
milien var meget hjemme, da gården skulle 
passes, og allerede i teenageårene mær-
kede Anne en udlængsel efter at opleve den 
store verden.

Hun læste meget og begyndte som 13-årig 
at skrive forskellige historier og digte lidt. 
Derudover var hun puslingeinstruktør, spil-
lede med i dilettant og var med til at starte 
et lille diskotek op i den lokale forening.

Efter HH på Haderslev Handelsskole søgte 
hun til København som 19-årig, hvor hun var 
elev ved SAS. Herefter startede flere år med 
eventyr som guide og rejsearrangør - i Spa-
nien, på græske øer og som guidechef på 
Club La Santa på Lanzarote. 

HENDES EGEN KÆRLIGHEDSHISTORIE
Anne møder sin mand David for første gang i 
1996 på Lanzarote, han er englænder og har 
et rejsebureau hvor han arrangerer oplevel-
sesrejser. De falder i snak i solen. Han er på 

vej hjem til England og da han går, tænker 
hun instinktivt: ”Der går manden i mit liv”. 
De mødes igen i december og begynder at 
se mere til hinanden.

Da Anne afslutter sit job på Lanzarote, be-
slutter hun sig for at flytte til England for at 
være tættere på David. Og glad er hun, da 
David tilbyder at køre hele vejen fra England 
til Danmark for at hente hende og al hendes 
habengut.

De bliver gift i 1999 på Bermuda. Anne har 
da studeret Business på Cambridge Regio-
nal College i 2 år – og i sin fritid arbejder hun 
som aerobic instruktør. 

David og Anne tager på ferie i New Zealand 
og falder for en meget smuk byggegrund på 
Sydøen. De køber den spontant og immigre-
rer derned i 2003. De bygger drømmehuset 
ved søen Lake Hawea i den smukkeste na-
tur. Deres første søn Lucas er blot 4 måne-
der gammel, da de ankommer.

Under barslen med Lucas får Anne accep-
teret sin første historie i Familie Journalen 
og fortsætter med at skrive, når der er tid 
til det.  I august 2005 kommer søn nummer 
to Thomas til verden, og Anne begynder at 
savne sin familie i Danmark. 

HAPPY WIFE – HAPPY LIFE
David vil egentlig gerne blive på New Zea-
land, men hans motto er: Happy wife – 
happy life, så de beslutter sig for at flytte 
tilbage til Danmark i 2006. De bor en periode 
hos Annes forældre tæt ved Christiansfeld. 
Under jagten efter en ny bolig falder de 
begge for huset i Fynslund, der ligger tæt på 
skole, børnehave og sportshal.

Det er vigtigt for dem at børnene får en tryg 
og rolig barndom. Hele familien har efter ad-
skillige flytninger brug for en base, hvor de 
kan falde til ro og prioritere familielivet, og 

hvor der bor venner og familie i nærheden.  
David starter sit firma: Tek57, hvor han de-
signer og vedligeholder hjemmesider. Anne 
arbejder som sekretær, først for Kolding 
Kommune og derefter på Kolding HF og VUC. 
I 2009 kommer Emily til verden, og det er vo-
res lokale jordemoder Tina Gran, der tager 
imod på bedste vis.

Efter sin tredje barsel beslutter Anne sig 
for at koncentrere sig om at skrive, og hun 
bliver fast leverandør af romaner og noveller 
til Familie journalen. Men at skrive kan være 
ensomt og indtægten svingende, så hun vil 
gerne have et deltidsjob ved siden af. Hun er 
i en periode ferieafløser på Kongsbjerghjem-
met, indtil hun i 2015 får job som kirketjener 
i Brændkjærkirken 12 timer om ugen. De sto-
re livsbegivenheder i kirken er inspirerende 
og giver masser af livsglæde.

FORFATTER 
Anne har prøvet meget forskelligt, og de 
mange oplevelser er kilde til inspiration for 
hendes historier. 

Nu hvor hendes første bog er udgivet, er 
hun i gang med en helt ny proces med at 
være mere synlig som forfatter og lære af 
de mange tilbagemeldinger på sin bog. Anne 
værdsætter, at hun er kommet igennem nøg-
lehullet og håber at være forfatter i mange 
år. Hun er allerede i gang med at skrive sin 
næste roman til Storytel.

KÆRLIGHEDS
HISTORIER
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Kolding kommune har lavet en fritidsanalyse 
i forbindelse med formuleringen af en ny fri-
tids og idrætspolitik – der skal vedtages i den 
kommende tid. Formålet med analysen har 
bl.a. været at kortlægge følgende i Kolding 
Kommune som vi også har arbejdet med i vore 
område i de senere år. 

Hvem er fremtidens brugere & frivillige på 
fritids-og idrætsområdet?
Hvilke behov / ønsker er der til faciliteter?

Som en del af analysen er der lavet en ”ka-
pacitetsanalyse” af en række faciliteter i 
kommunen - hvori vores hal har indgået. 
Analysen er blevet udført af observatører 
der har været fysisk tilstede i vores hal og 
der er blevet noteret aktiviteter / antal ud-
øvere mm.  I tidsrummet 16.00 – 22.00. på 
hverdage.

Analysen viser at vores hal er rigtig godt 
fyldt ud med aktiviteter vi har aktiviteter i 
80% af tiden fra 16.00 -22.00 på hverdage – 
hvor ”gennemsnitshallen” ligger på ca. 70%.

Vores øvrige lokaler bruges ikke ret meget 
til fritids aktiviteter – men er jo heller ikke 
skabt til brug for fysisk aktivitet.  Modsat så 
viser analysen og det arbejde vi selv har ud-
ført jo at vi har et behov for både at aflaste 
vores hal i spidsbelastningen – og for mere 
fleksible rammer. 

HELE ANALYSEN KAN SES PÅ:
www.kolding.dk/nyheder-aktuelt/nyheder-
forside/ny-analyserapport-sadan-gar-det-
med-fritids-og-idraetsfaciliteter-i-kolding

KULTUR – OG IDRÆTSCENTER. 
Fokus i arbejdet det seneste år har været på 
at samle inspiration, ideer og på at få lavet 
et visionsoplæg på hvad vi vil og hvorfor. 

Det næste der sker i den kommende tid er 
at få konkretiseret hvilke fysiske rammer 
der skal til for at vi kan lykkedes. Hvad skal 
der ske med bygningsmassen? – hvad skal 
der ske med vores omkringliggende arealer? 
hvordan får vi hele området omkring hallen 
skolen til at hænge sammen med det vi vil 
og de behov tendenser der er i horisonten? 

Det er et stort arbejde – at få ”samlet” trå-
dene i en overordnet plan – og derfor har vi 
ansøgt Landsbypuljen om støtte. 

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

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

din lokale fodpleJer
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Med sit klare vand og smukke hede og mo-
searealer har Skærsø lokket folk til fra lokal-
området gennem årene. Historier om liv og 
glade dage med dansepavillion og traktør-
sted fortælles stadig. Her var et udflugtsmål 
og et tiltrængt pusterum fra dagligdagens 
gøremål rundt på gårdene. 

I dag skal man være stedkendt for at finde 
levn fra den tid. Men har man øjnene med 
sig, kan man stadig få øje på noget af soklen 
fra det gamle traktørsted. Tilsvarende ses 
rester af tidligere tiders tørvegravning.

Det er dog hverken dans eller håbet om at 
møde nabogårdens søde piger, der i dag lok-
ker folk til, men pusterummet er her stadig. 
Her er stilhed og naturoplevelser, der kan 
give ro i en travl hverdag. Og dog kommer 
man på en varm sommerdag, så er der efter 
Skærsøs målestok travlhed og hyggelig for-
styrrelse ved bade stedet. Har du ikke prøvet 
en dukkert i Skærsøs klare vand endnu, så er 
det absolut værd at skrive på ”to do” listen.

EN TUR TIL SKÆRSØ
Der er en fin cykeltur på knap 4 km fra Jor-
drup Hovedgade ad Knudsbølvej til Skærsø. 
Fra Knudsbølvej er der skiltet til Skærsø og 
parkeringspladsen. Her kan man på gåben 
tage den 2 km lange tur rundt om Skærsø. 
Eller tag picnickurv og badetøj med og slå 
dig ned ved bade stedet, der ligger ca. 300 
meter fra parkeringspladsen.

ET GODT ØJE TIL SKÆRSØ
Ved første øjekast ser det ud som om Skærsø 
lever sit eget stille liv, uden den store bevå-
genhed. Men der er faktisk mange, der har 
et godt øje til Skærsø. Allerførst selvfølgelig 
de lokale lodsejere, som har arealer ned til 
søen, og nyder området dagligt. Naturstyrel-
sen ejer en del af arealerne samt den store 
parkeringsplads i søens nordligste ende. 

Med sin beliggenhed overlapper Skærsø 
ikke mindre end 3 kommuner, og da området 
er fredet har Vejen, Vejle og Kolding kommu-
ne i fællesskab en forpligtigelse til at sikre 
at fredningen overholdes. Kolding kommune 
ejer desuden P-pladsen ved bade stedet og 
har opsyn med badevandskvaliteten.

Skærsø indgår også i Miljøstyrelsens over-
vågningsprogram. Med års mellemrum 
tjekker de vandkvalitet og undersøger sam-
mensætningen af plankton og fisk. Den klar-
vandede næringsfattige sø er en sjælden 
naturtype i Danmark. Syddansk Universitet 
har i flere omgange undersøgt forholdene i 
Skærsø, som led i deres forskning.

Emner omkring naturpleje, vedligehold af 
faciliteter og sikring af naturværdierne og 
bade stedet kommunikeres der således om 
på kryds og tværs af myndigheder og de lo-
kale lodsejere samt fagpersoner og lokale 
borgergrupper.

EN NØJSOM NATUR
Som plante ved Skærsø skal man være god 
til at nøjes med lidt. Vandet i søen og jorden 
rundt om er fattig på næringsstoffer. Netop 
det udgangspunkt skaber plads til et væld 
af planter og tilhørende dyreliv.  Derfor kan 
man her finde en kødædende plante, Soldug, 
der finder sin næring ved at fange små fluer 
og insekter med bladene. 

Du kan finde Soldug langs bredden. Planten 
er ikke stor, men når du først har fået øje for 
den, er den nem at spotte. På bladene kan 
du se det klæbrige stof, der sidder som små 
dugdråber og fanger insekterne, der lokkes 
til med en sød duft. Soldug hører til blandt 
sjældenhederne i dansk natur ligesom me-
get af det øvrige liv i og omkring Skærsø.

En af de helt store sjældenheder er Lys Ski-
vevandkalv som i Jylland kun kendes fra 
Skærsø. De 3 kommuner har netop igangsat 
en undersøgelse, der skal give mere viden 
om dens levesteder i Skærsø, og dermed et 
bedre grundlag for at sikre, at den trives.

FAKTA
Skærsø er fredet med det formål at bevare 
områdets særlige naturværdier. Fredningen 
tager dog også hensyn til offentlighedens 
benyttelse af området til færdsel og badning. 
Der er offentlig adgang til fods på de fredede 
arealer. Dog på de private områder - herun-
der badestranden, i tidsrummet fra kl. 7 til 
solnedgang.

LYS SKIVEVANDKALV ”Sjælden” er et nøgleord 
for meget af det dyre og planteliv der findes I og 

ved Skærsø. I søen findes det lille vandinsekt ”Lys 
skivevandkalv”

SOLDUG Den smukke kødædende plante, 
Soldug, står ved bredden af Skærsø

SKÆRSØEN
ET PUSTERUM
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GLADE 
TILFLYTTERE
For Carina Persson og Rasmus Sch-
midt var der ingen tvivl; her vil vi bo 
og sådan blev det!

Hvem er de og hvorfor vælger de vo-
res område? Det vil jeg finde ud af. 

Et aftensmøde blev aftalt og det blev 
et møde med højt humør tilsat en god 
gang humor. At den også blev krydret 
med et glas god rødvin gjorde ikke 
aftenen ringere.

Efter at have boet til leje inde i Kol-
ding midtby var lysten til at komme 
ud at bo i landlige omgivelser efter-
hånden kommet nærmere. Begge 
går på jagt og de elsker naturen, så 
det var nærliggende at finde noget 
på landet, men alligevel nogenlunde 
centralt for deres arbejde. Carina ar-
bejder i Kolding og Rasmus i Vejen.

”Hvorfor blev det så lige Fynslundvej 33”?

”Det var lidt tilfældigt, for vi havde jo 
kørt Koldings omegn tynd, men plud-
selig hørte jeg gennem en kollega om 
Sv. Arndals hus på Fynslundvej” for-
tæller Carina.

”Ja, vi var solgt med det samme – 
fantastisk hus – dejlig beliggenhed 
og centralt, så vi kunne ikke forlange 

mere - og efterfølgende har vi fået 
en fantastisk modtagelse, meget 
overvældende. Ikke mindst Nytårs-
kuren i Fynslundhallen var rørende – 
tak alle sammen”

Jagt er den store interesse
Begge går på jagt og deres helt store 
interesse. Ikke kun herhjemme men 
også jagtture til - Slovakiet, Tyskland 
og Norge og i år er en tur til England. 
De vil dog også gerne være en aktiv 
del af lokalsamfundet. Rasmus går 
allerede til Cross Fit.

Men nu og her hygger de sig med 
at etablere sig i huset. Carina der er 
født i Danmark men af Polsk afstam-
ning vil meget gerne i kontakt med 
polske piger bosiddende i vores om-
råde.

Der påtænkes et åbent hus arrange-
ment på et tidspunkt – for alle.

OM CARINA OG RASMUS
Begge er advokat fuldmægtige og 
ansat på et advokat kontor. Carina 
bliver advokat i efteråret 2019. Ras-
mus i efteråret 2018.

Carina er født i Danmark, men har 
Polsk og Svensk/ Dansk blod i årene.
Rasmus er en gæv Sønderjyde.

Vores krop er langt mere fantastisk, end vi selv 
lige går og tror!

Den fortæller os, hvad vi ikke lige ser.
Den vil gerne fortælle, at der er noget vi skal 
have kigget på, inde i følelsen.

Stress, angst, eksem, blodpropper, depression 
mm. er ikke tilstande, som pludselig bare opstår.

Alt sker af en årsag!  Vores følelser, tanker og ad-
færd afspejler sig i, hvordan vores krop har det.

Kroppen husker alt, den lyver aldrig. Selv ting, 
vi måske ikke selv erindrer, husker den. Vores 
fantastiske hjerne er ikke altid så fantastisk, 
da den gerne vil uden om smerten, for i dens 
univers er smerte farlig.

Hjernen prøver at få os til at glemme alt det 
ubehagelige, vi kender det, hvis vi f.eks. er kon-
fliktsky, så gør vi alt for at glatte tingene ud, da 
vi har erindringer om, at vi måske engang ikke 
kunne sige vores mening uden konsekvens. 
Hjernen vil have os til at tilpasse os, så vi und-
går smerten. Vi har lært, at sådan skal vi være. 
Alle mennesker gør alt for at overleve - også 
i psyken! Vi er styret ud fra vores følelser og 
tanker. Vi forestiller os en masse, og gætter 
os til alverdens ting, netop for at komme ud 
af smerten. Vores forestillinger holder meget 
sjældent, da det er illusioner! Vi bliver aldrig 
frie i følelsen og tankerne på denne måde, da 
vi betaler en stor pris nemlig med vores frihed.

Det store spørgsmål må være, ”Er jeg elsket 
for den jeg er, eller for det jeg gør”?
Det største i livet må være, at være frie inde i 
os selv, at vi ikke fortryder noget, men tænker, 
at livet skal bruges til at blive den bedste versi-
on af os. Små bommerter kan ikke undgås, det 
er netop der, vi har mulighed for at lære, hvad 
der er bedst for os. Kroppen skal nok afsløre 
om vi er på rette vej.

Tilstanden afslører, hvor vi er med os selv. Vi 
kan give andre skylden, eller hive ansvaret 
hjem, og gøre noget ved de ting som binder 
os… Kroppen vil reagere på, hvad du gør for 
dig selv, og hvad du tror du gør for dig selv.

VORES KROPPE ER 
FANTASTISKE 
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Vi gør din verden grønnere

Vi TilByder Bl.a.:
• alt i gravearbejde

• Græsslåning store arealer

• Fliselægning

• Brakklipning af marker samt
 indhegninger o.l.

• Stor maskinpark, som også kan
 lejes med eller uden fører

• Vejhøvl til afretning af grusveje

Handymænd – alt har som
udgangspunkt interesse

er der forespørgsel på bestemte
opgaver eller maskiner, så
investerer vi gerne, så opgaverne
kan løses...

KonTaKT:
Søren roed Jensen  Tlf. 23 32 09 88

Kim roed Jensen  Tlf. 23 39 22 18

Camilla roed Jensen Tlf. 51 51 21 93

ingen opgave er for stor og ingen for lille,
vi udfører både for private og erhverv.

ring for et uforpligtende tilbud.

Udlejning af alle maskiner både med og uden fører.

Vi har mange års erfaring oger specialister indenfor industri-ventilation, proces og filtrering
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INDHOLD OG INPUT: 

Hvis du har input/ forslag til det næste magasin, 
der udkommer primo oktober 2018, bedes det 
være os i hænde senest den 1. september 2018.

KONTAKT:

Redaktør: Hans E. Sørensen
Telefon: 2073 6860
Mail: hans.hannelis@live.dk

ANNONCER:

Der er rigtig mange, der allerede har booket 
annoncer for flere magasiner. Og er du inte-
resseret i at få en annonce med, så kontakt 
os for at høre mere om priser, størrelser mm.
Henvendelse: Hans E. Sørensen 
tlf. 2073 6860 – mail: hans.hannelis@live.dk

Grafiker: Rasmus Warming
tlf. 7684 3405 – mail: rasmus@imageconsult.dk

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.

Henvendelse: Hans E. Sørensen 
tlf. 2073 6860 – mail: hans.hannelis@live.dk

REDAKTIONEN

Hans Elimar Sørensen,
redaktør

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

Inge Marie Bertelsen, 
reporter

Camilla Kristensen,
reporter

Rasmus Warming, 
layout

 Niels Risbjerg Lai,
kirken

Birgitte Høy Jepsen,
4F

Vibeke Bundgaard, 
4F

Linette Rask, 
reporter

Anja Egstrøm Vesterholm,
reporter

?
Hvad kan DU gøre for 
fynslund magasinet?
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