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Efteråret er over os, en dejlig tid med indendørs 
aktiviteter hjemme og et utal af spændende ste-
der. Udendørs aktiviteter måske mest som tra-
veture i vor fantastiske dejlige natur f.eks. rundt 
om Skærsø, Ferup sø, vores dejlige skove og an-
dre skønne pletter. Ja efteråret er nok årstiden 
med de smukkeste farver.

Læs Jens Lunds artikel ”Afsporet på sporet” på 
side 18. Her vil du finde ikke et nyt spor, for det 
blev indviet for ni år siden, men et spændende 
spor for hele familien på den 3,5 km lange tur. 

Hvis du går kalenderen for oktober, november og 
december igennem på side 22 - 23, vil du ganske 
givet blive overrasket over så mange aktiviteter, 
der er i vores område.

Er du til sport er der masser af muligheder i Fyns-
lundhallen. Eller hyg dig bare i cafeteriaet til 
stævner, hjemmekampe eller blot træningsafte-
ner med håndbold, badminton, volleyball og gym-
nastik m.m.. Gå ind på fynslundboldklub.dk og se 
hvad der sker. I øvrigt er cafeteriaet åbent alle 
dage, der er aktiviteter og det er der så godt som 
alle ugens dage efterår og vinter i Fynslundhallen.

Hvad med en omgang præmiewhist hver anden 
tirsdag på Toftegården? Hold ligeledes øje med 
hvad Jordrup Forsamlingshus, spejderne og Jor-
drup og Omegns Rideklub finder på og så ikke 
mindst Lejrskov og Jordrup kirker.

Ja, man behøver ikke gå og kede sig i vores unikke 
område med natur og indendørs aktiviteter.

PÅ SPORET

God jagt
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JORDRUP KFUM SPEJDERNES
SOMMERLEJR I ENGLAND
Endelig blev det tid til årets spejdertur. I år 
har Jordrup KFUM Spejder været på Sommer 
lejr i UK Manchester på årets sommerlejr. 

Turen har været planlagt med de første små 
ting fra september 2017 og nu skulle det vise 
sig, om det har været besværet værd.

Alt i alt, må det siges at det har været en 
super god tur vi fik lavet. Vi har fået hjælp 
fra venskabsgruppen i Manchester, som vi 
mødte på sommerlejr i Sønderborg år 2017. 
Uden deres hjælp ville vi havde stødt på ud-
fordringer, som ikke var nemme at løse.

Vi var 19 personer afsted, spejdere i alderen 
12 til 19 år og 2 små på 1 og 3 år. Vi 3 ledere 
på holdet har haft en god tur og en god ople-
velse med vores egne spejder og med 5000 
andre, hvor fælles sproget var engelsk. Vi 
var ikke de eneste danskere på lejren, men 
en gruppe fra Rødovre havde også forvildet 
sig over vandet. Vi lå på lejr med den engel-
ske gruppe og indbyrdes var der flere der 
havde en god dialog. Som dansker er det vid-
underligt, at vi kan kommunikere på andre 
sprog. Dem vi mødte, kunne kun engelsk og 
for os var det ikke et problem.

FLØJ FRA HAMBORG
Vi fløj fra Hamborg pga. Billund ville tage ca. 
20 timer med mellemlanding og Hamborg 
fløj direkte. Ugen op til turen er gået med at 
pakke og få sendt udstyr afsted på forkant, 
og NTG East har været så flinke at hente 
godset i Jordrup og levere retur igen uden 

beregning. Vi begyndte at blive en smule be-
kymret, da vores busselskab i England lige 
pludselige ikke havde nogen transport til os 
og vi skulle til at finde nyt selskab til trans-
port. Det lykkedes os at få på plads torsdag, 
som vi skulle bruge det lørdag.  Der kom en 
bus til +50 personer for at hente og levere 
os til lejr og retur igen til lufthavnen til slut. 

Onsdag/torsdag begyndte medierne at skri-
ve om strejke blandt personalet ved Ryan Air 
og enorme trafikale problem på motorvejen 
mod Hamborg. Alt blev gjort til skamme og 
alt gik glat igennem. 

Livet på lejren er fyldt med aktiviteter fra 
morgen til aften. Når aftensmaden er lavet, 
starter festen på lejren. Der var bygget en 
scene op til kæmpe show, hvor alle kunne se 
og høre det. Nogle koncert pladser vil være 
”Grøn” af misundelse pga. god og høj lyd og 
perfekt lys. Vores ældste spejdere var des-
uden inviteret til en lukket fest, hvor musik-
ken, dans og fællessang til pop/rock musik 
var i højeste kurs.

Vores lejr lå mellem disse 2 områder og mu-
sikken startede ca. kl. 1900 og sluttede ca. 
22:30 hver aften, hver dag, lørdag til fredag.

EN ANDERLEDES LEJR
Denne lejr vi har været på, er meget an-
derledes end vi troede vi skulle, men vi har 
taget det som en god oplevelse og fået det 
bedste med os. Vi var nok ikke på spejder 
tur på overlevelse, men mere en unge camp 

på oplevelses tur.  Aktiviterne var gode, 
men ikke udfordrende på spejdermaner. Vi 
fik prøvet noget og omvendt fik vi set lidt af 
byerne Liverpool og Manchester på forskel-
lige dage.

Vores mad var meget Engelsk og alle var 
enige om at det bliver godt at få et alm. 
stykke rugbrød igen. Hoved ingrediens var 
hvidt toast brød morgen og middag og som 
mellem måltid. 

Når vi kan gøre dette, er det fordi vi for 4 år 
siden fik lavet en plan for spejderture kaldet 
- ”5 Fede År” - vi vil give spejderne oplevel-
ser og prøve os selv af.

Fx har vi prøvet flg: Vi har sovet i Skandina-
visk Zoo, været en uge  i Norge, Sommer lejr 
i Sønderborg og nu en tur i England. Vi vil 
have noget at arbejde hen i mod og kunne 
gøre noget med ”vores” spejdere.

Og det er jo gået meget godt. Alt dette ko-
ster også lidt og her har vi samlet penge ind 
gennem året.

Næste års tur er påtænkt som enten Hike el-
ler kanotur på dansk spejder maner. (klar dig 
selv, ingen strøm m.m.)

Vi laver en plan for efterårets spejder pro-
gram. Alle kan møde op til vores møder, hvis 
i vil være med i vores gruppe, alle aldre:  
Børn, unge, voksne, som spejder eller leder.
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Den 12. august foregik gudstjenesten i præste-
gårdshaven. Vejret var heldigvis med os, så vi 
spiste grillmaden i haven. Da vi kom til kaffen 
rakte tørvejret ikke længere, så kaffen drak vi i 
konfirmandstuen.

DET GANSKE
DANSKE VEJR

Den 2. september kørte vi i skønt 
sommervejr fra Jordrup Kirke og 
Lejrskov Kirke til rundvisning i den 
store og smukke Tyrstrup Kirke i 
Christiansfeld. Vi deltog i gudstje-
nesten, hvor der både var to dåb 
og indsættelse af en vikar for en af 
præsterne, der har studieorlov.

Efter kaffe og en lækker sandwich 
i bussen ankom vi til Frøslevlejren. 
Her fik vi et foredrag om Frøslev-
lejrens dramatiske historie. Frø-
slevlejren blev bygget som tysk 
interneringslejr i 1944 under besæt-
telsen af Danmark. Flere tusinde 
danskere sad i lejren som det ty-
ske sikkerhedspolitis 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 
koncentrationslejre.

Herefter så vi lejren på egen hånd. 
Der var både fangestuer proppet 
med køjesenge, skjult radioudstyr 
under gulvet og en del af de effek-
ter fangerne havde lavet i deres 
fritid for at få tiden til at gå. Efter 
krigen blev mange danskere, der var 
mistænkt for landsskadelig virksom-
hed, interneret i lejren, som skiftede 
navn til Faarhuslejren. Efter en god 
dag gik turen igen med bussen til-
bage til Lejrskov og Jordrup.

SOGNEUDFLUGTEN TIL 
FRØSLEVLEJREN

KORKONCERT DEN 10. OKTOBER
LEJRSKOV KIRKE, KL. 19.00

Kom til en festlig værkstedskoncert med kor, 
kontrabas, saxofon og fællessang. Korleder 
Helene Eiler Ernst. Gratis adgang.

GI’ SANGEN
VINGER
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SANGAFTEN MED
ERIK SOMMER

FAMILIE
SKRÅL

TORSDAG DEN 1. NOVEMBER.
KL. 19:30, KONFIRMANDSTUEN
Sange og fortælling, om historierne 
bag sangene, om begivenheder og 
folk, der gennem årene har haft noget 
på hjerte; anekdoter og kommentarer 
til den tid, vi kender, og tanker om det, 
der kommer. Højskolesangbogen er 
historie og poesi og en samling værdi-
fulde beskrivelser af, hvad der er væ-
sentligt, og som har værdi for os som 
mennesker. Den, der synger, er aldrig 
alene, og når man hører noget sam-
men, kommer man til at høre sammen.

Erik Sommer er musikpædagog og var 
ansat som lektor i musik ved Nr. Nis-
sum Seminarium og forud herfor høj-
skolelærer på Silkeborg og Danebod 
Højskole. Siden forstander på Senior 
Højskolen i Nørre Nissum.

Erik Sommer har skrevet mange melo-
dier og salmemelodier, hvoraf en del er 
blevet optaget i højskolesangbogen og 
i den nye salmebog. Kom til et spæn-
dende foredrag og få rørt stemmebån-
dene. Ost og rødvin 50 kr.

LØRDAG DEN 17. NOVEMBER 
LEJRSKOV KIRKE, KL. 10:30 – 11:15

Fællessang for hele familien. Vi vil synge sange 
for alle aldre, både salmer og sange. Kom og 
vær med til at fremme sangglæden. Vi slutter 
af med en kop kaffe.
Organist Nikoline Dittmer Laursen står for ar-
rangementet. Kom som du er og tag gerne fa-
milien med.

Vær med til en radiotransmitteret 
gudstjeneste i Lejrskov Kirke den 23. 
december kl. 10. (Bemærk tidspunktet)

Danmarks Radio kommer og sender 
gudstjenesten direkte på P1. Kom og 
få din stemme i radioen! Jeg håber, at 

så mange som muligt vil bakke op, så 
resten af landet kan høre, at vi også 
kan synge i Lejrskov Jordrup.

KOM I RADIOEN!

NYTÅRSAFTENSDAG
LEJRSKOV KIRKE, KL. 14:00
JORDRUP KIRKE, KL. 15:30

Traditionen tro slutter vi året med en gudstje-
neste og drikker et glas boblevin og spiser et 
stykke kransekage sammen bagefter. Kom og 
vær med til at markere årets afslutning.

NYTÅRS
GUDSTJENESTE
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Sådan står der i regeringsgrundlaget. Nogen 
er ikke enige, men det står der altså. Jeg kan 
forstå modviljen mod at kalde Danmark et 
kristent land, hvis det betyder, at en rege-
ring så automatisk fører kristelig politik. El-
ler hvis man mener, at kristendom er lig med 
danskhed eller dansk identitet. Og hvis man 
er uenig med regeringens politik, er man så 
en dårlig kristen eller ikke velkommen i lan-
det? Men sådan er det jo netop ikke. Som 
kristen, med en kristen identitet, er man bor-
ger i Guds rige, og samtidig er man borger i 
sit jordiske fædreland, som dansk statsbor-
ger for de flestes vedkommende her. 

Hvis det at være kristen betyder at have en 
personlig tro, kan et land logisk set ikke være 
kristent, men hvis et land ikke kan være kri-
stent, kan det så være sekulært, ateistisk, 
humanistisk, muslimsk eller bare demokratisk 
neutralt og uden en identitet? Så selvfølgelig 
kan et land være kristent.

Mange ting i samfundet er ikke specielt præ-
get af kristendommen, men alligevel præger 
kristne værdier skole, samfund, lovgivning 
og meget andet. På Jellingestenen fra år 965 
står der, at Harald Blåtand ”Gjorde danerne 
kristne.”  Det er den sten, der kaldes ”Dan-
marks dåbsattest” og ses i vores pas. Og al-
lerede inden da har kristendommen været i 
landet. 100 år før har kristne levet fredeligt 
side om side med vikinger i Ribe.

Dronning Margrethe har for nogle år siden 
sagt: ”At vi er et kristent land, kan vi ikke 
komme væk fra. Det er hele vores historie, 
det præger hele vores sprog, det præger 
vores landskab med kirkerne. Danmark er et 
kristent land”.

Det danske samfunds værdier og rødder vok-
ser ud af den kristne kulturarv, og den evan-
gelisk-lutherske kirkes fortrinsret er fastsat 
i Grundloven. Vores religionsfrihed, er ikke 
det samme som religionslighed. Og at frem-
hæve, at Danmark er et kristent land eks-
kluderer ikke nogen. Der er heldigvis frihed 
til at tro på det, man vil, så længe det sker i 
respekt for andres ret til det samme. Kristen-

dom skal ikke og kan ikke være en totalitær 
statsreligion, hvor der ikke er plads til andre. 
Hvis vi nu skulle få en anden regering efter 
valget, som kommer senest til juni næste år, 
vil Danmark stadig være et kristent land.

Når det er relevant at benævne Danmark 
som et kristent land ud fra vores kulturarv og 
historie, er det jo fordi det ikke længere er en 
selvfølge. Derfor er der heller ingen grund til 
at gå stille med dørene. Vi har ansvar for at 
være bevidste og frimodige om den kristne 
arv og at give det kristne budskab ord og liv i 
hverdagen. Vores retssamfund bygger på kri-
stendommen, og vi har en fælles opfattelse 
af samfundets bærende spilleregler.

I sin juletale i 2015 sagde den daværende 
engelske premierminister, David Cameron, at 
Storbritannien er et kristent land. Det med-
førte en heftig debat, hvor flere beskyldte 
Cameron for at ville splitte landet. Men Ca-
meron fik opbakning fra en uventet kant.
”Ingen kan nægte, at Storbritannien i det 
store og hele fortsat er et kristent land med 
dybe historiske og strukturelle bånd til den 
etablerede kirke,” udtalte Det muslimske 
Råd. Samme melding lød fra hinduernes råd 
i landet. Og den katolske biskop istemte, at 
”kristendommen er det vigtigste element 
i Englands historie. Fra vort retssystem til 
forfatningen er det grundlaget for nationa-
lidentiteten. Der er en fare for at bortviske 
den erindring. Den intolerante sekularisme 
tillader ikke, at kristendommens rolle aner-
kendes.” Også danske muslimer udtrykker 
forståelse for, at Danmark er et kristent 
land. Måske er det for mange muslimer mere 
uforståeligt, at mange i Vesten ikke har et 
religiøst tilhørsforhold.

Mange forsøger at forklare menneskets 
handlinger og tanker ud fra økonomiske og 
sociale forhold. Det er også fornuftigt. Men 
går man dybere, ser man også, hvilke histo-
riske, kulturelle og religiøse traditioner, der 
har formet landet.

I Danmark og Vesten er samfundet opbygget 
på basis af kristendommen, og det har givet 

os samfund med demokrati og velstand. 
Med den kristne fordring om at tage vare på 
næsten er der gennem kongers og demokra-
tiets indsats sikret gode kår for børn, syge 
og ældre, ligesom den enkelte og minorite-
ten er sikret religionsfrihed i Grundloven. 
Der er en fælles forståelse af, at man skal 
hjælpe andre i nød. Det udspringer af den 
kristne fordring om næstekærlighed.

Kongehuset med en kristen monark er vigtig 
for at forstå dansk kultur. Dronningen har om 
folkekirken sagt: ”I sagens natur kan folke-
kirken ikke være identitet for alle, for der vil 
også være folk, der ikke er kristne, og det 
skal de have lov til ikke at være. Men det er 
en god ting, hvis de kender noget til kirke og 
kristendom, for det er en meget væsentlig 
del af Danmarks historie. Kristendommen er 
en meget kraftig del af, hvad Danmark er og 
står for. Den er en del af hele vort rodsystem. 
Danskhed og dansk identitet.”

Kristendommen har med de mange fortællin-
ger og lignelser fra Bibelen været med til at for-
me menneskesynet og lære os, at det enkelte 
menneske er værdifuldt. Det ligger nærmest i 
vores DNA, at fortællingerne fra Bibelen giver 
mening. Bibelen handler i høj grad også om, 
hvad det vil sige at være menneske.

I kristendommen er der en forståelse af, at 
selv med de bedste intentioner, kan man begå 
fejl. Ordet ”synder” betyder netop et men-
neske, der går fejl af sit mål. Men så er det 
befriende, at vi i Guds hus ses, som dem vi 
nu engang er, mennesker, som gang på gang 
snubler og går fejl af vore forsætter. Det er 
befriende ikke at skulle være perfekt, for med 
kristendommen får vi lov at høre, at Guds 
dør er åben og klar til at sende os ud med fri-
modighed igen. Evangeliet giver os tvivlens 
nådegave, som virker mod skråsikkerhed og 
fordømmelse. Kristendommen sætter os på 
plads, når vi ser splinten i næstens øje, men 
ikke bjælken i eget. Vi kan lige så godt vedgå 
arv og gæld fra Harald Blåtand, der ”gjorde 
danerne kristne.” Og så må vi søge at gøre 
gavn i den sammenhæng, hvor vi nu er. 

DANMARK ER ET 
KRISTENT LAND
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KONTAKT

DÅB:
Sven Grønbæk Sejdenfaden (Lejrskov Kirke)  17. juni.
Jeppe Bryhl Horup (Lejrskov Kirke)  17. juni.
Annastacia Aya Lærche (Lejrskov Kirke)  4. aug.
Maluca-Zophia Højer Lærche (Lejrskov Kirke) 4. aug.
 
VIEDE / KIRKELIGT VELSIGNEDE
Jeanette Birgitte Bjerre & Holger Bjerre 
(Jordrup Kirke)  7. juli

Kamilla Damgaard-Carstensen  
& Christopher Damgaard-Carstensen 
(Lejrskov Kirke) 28. juli

Lise-Lotte Højer Lærche & Peter Højer Lærche  
(Lejrskov Kirke) 4. aug.

Marie Louise Stenger Bjerrum Petersen  
& Brian Stenger Bjerrum Petersen  
(Jordrup Kirke)  11. aug.

Camilla Beck Lundsgaard & Michael Beck Lundsgaard 
(Lejrskov Kirke)  18. aug.

Lone Schmidt-Boisen & Kaj Schmidt-Boisen  
(Lejrskov Kirke)   25. aug.

BEGRAVEDE ELLER BISATTE:
Andreas Viliam Christensen (Lejrskov Kirke) 7. juli

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

TORSDAG D. 6. DECEMBER 
LEJRSKOV KIRKE,  KL. 19:00
Oplev Simone og Søren Dahl i 
en bevægende, hjertevarm og 
stemningsfyldt julekoncert med 
masser af julemusik og jule-
eventyr. Simone synger nogle af 
julens dejlige salmer og sange. 
Søren Dahl fortæller julehistori-
er og anekdoter om det moder-
ne menneskes trængsler i jule-
tiden. Han spiller også trompet 
til koncerten. Kom og vær med 
til 70 minutter i selskab med 
Simone og Søren Dahl samt en 
fremragende pianist.

Simone vandt talentshowet "Sce-
nen er din" som 12 – årig i 2004, 
og siden er det gået stærkt. Hun 
har deltaget i danske Melodi 
Grand Prix i 2011 og 2016

Søren Dahl er vært på det 
populære radioprogram Cafe 
Hack, Nu DAHL på HACK. Og 
uddannet musiker fra Musik-
konservatoriet.

ENTRE 
150 kr. - Billetter sælges ved 
indgangen og i præstegården, 
Lejrskovvej 8, 6640 Lunderskov. 
Mail: nrl@km.dk 
SMS/tlf. 21 29 80 02. 

JULEKONCERT

UDSAT! UDSAT! UDSAT!
Visionsdagen den 6. oktober i 
konfirmandstuen i Lejrskov er 
udsat til foråret pga. tidsnød.

I mellemtiden er der god tid til 
at overveje fremtid, ønsker og 
muligheder for vores lille hjørne 
af verden.
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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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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

AKUPUNKTUR & SUNDHED
Velkommen til seriøs og professionel akupunktur eller 
kostvejledning i trygge og rolige rammer

Knudsbølvej 27 | 6064 Jordrup | Tlf. 30 28 31 91
Mail: birgitte@akupunkturogsundhed.dk | akupunkturogsundhed.dk

Birgitte Høy Jepsen
Uddannet sygeplejerske, sundhedsplejerske
Sundhedsautoriseret akupunktør,
medlem af Praktiserende akupunktører

• Smerter i muskler og led
• Behandling af overvægt 

Sundhedsrådgivning
• Styrkelse af immunsforsvar
• Hovedpine/migræne
• Søvnproblemer
• Stress
• Depression
• Hedeture

• Pollenallergi
• Menstruationsproblemer 

Fertilitetsproblemer
• Rygestop
• Kolik hos spædbørn 

uden nåle
• Jeg bruger også cupping og 

øreakupunktur

300 DKK
pr. behandling

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

Skoleåret er blot en måned gammel, og allerede er 
der sket en hel del. Vi har blandt mange andre ting 
netop overstået vores emneuge som traditionelt 
slutter af med skolefesten. 

Temaet i år var ’Vikingetiden’ og hele ugen op til 
skolefesten er gået med aktiviteter hvor børnene 
har beskæftiget sig med bygge vikingelandsbyer 
i ler, lave våben som vikingerne brugte, lært at 
skrive med runer, bagt brød over bål som vikingerne 
gjorde, fået fortællinger om vikingetiden og meget, 
meget mere. 

Projektugen sluttede af med 6. klassernes 
flotte skuespil ’Thors Brudefærd’, som i år blev 
opført på MarKant-scenen. Vejret var dejligt og 
fremmødet stort, som billederne også afspejler. 

SKOLEÅRET 
SKUDT I GANG

Tidligere er referaterne fra vores bestyrelsesmøder blevet bragt i 
Lunderskovbladet, men for at fortælle om de ting vi arbejder med i 
bestyrelsen, vil vi fremover sætte et lille skriv i Fynslund Magasinet, så 
alle i lokalområdet kan følge med i, hvad der rører sig på skolen, i sfo’en 
og i børnehaven.

I det tidlige forår drøftede vi ting som kommunal madordning, det kommende 
skolebestyrelsesvalg i april og hvilke emner vi kunne tænke os at tale med vores 
lokale kommunalbestyrelsesmedlem om på et kommende bestyrelsesmøde. Vi 
godkendte også en ansøgning til projektet ”Fremtidens Skole”, som vi kunne 
tænke os at bruge på en indsats omring motorik, som kan komme alle børn i den 
samlede institution til gode.

I børnehaven og sfo’en arbejder de med påskeforberedelser, tæller ned til ”spark 
ud fest” og de spæde forberedelser til forårskoncerten er begyndt. Elevrådet 
på skolen arbejder med en skraldekampagne og en hygiejnekampagne.

I april havde vi emner som timefordelingsplan for det kommende skoleår 
og drøftelse af en mulig konflikt og dens konsekvenser, på dagsordenen. I 
børnehaven blev der afholdt sommerfest og bedsteforældredag.

I maj måned gennemgik vi skolens budget, hørte om projektet ”Læringsledelse”, 
som er i gang i børnehaven, hvor der fra kommunalt plan er bestemt, at der skal 
arbejdes med ”leg og læring”. 

Ved det sidst møde inden sommerferien, som også var der, hvor den nye 
bestyrelse blev konstitueret, gennemgik vi skoleskemaerne for det kommende 
skoleår, budgettet for børnehaven og sfo’en samt det kommende skoleårs 
rammereduktion. Hos børnene er heksen lavet til de kommende Sct. Hans 
fester, som i sfo’en vil blive suppleret med ”Tivoli”. Børnene i glidende overgang 
har været på koloni med overnatning på bagvejen og der er mange positive 
tilkendegivelser om arrangementet.

SKOLEN 
OG SPIREN

REFERAT FRA BESTYRELSEN 
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FYNSLUNDSKOLEN

Fredag den 28. juni sagde vi farvel til 6. klasse her ved Fynslundskolen 
og Børnehaven Spiren. Som altid var det en festlig, fornøjelig og farverig 
dag, som både store og små havde glæde og gavn af. Dagen startede 
med fælles morgenmad for lærerne og 6. klasse på skolens bibliotek.

Efterfølgende havde 6. klasserne forberedt en masse aktiviteter for sko-
lens elever. Bl.a. udklædningsløb, forhindringsbaner, vandrutsjebaner, 
boldspil og "grødløb" hvor man skulle finde små sedler i en skål af koldt 
havregrød.

Traditionen tro blev der også smidt karameller på skolens bibliotek, og 
det hele sluttede af med en spændende omgang høvdingebold, hvor 6. 
klasserne stillede op mod lærerne. Selvfølgelig vandt de veltrænede og 
velorganiserede elever. eller var det omvendt?. Resultatet står stadig 
lidt hen i det uvisse, men sjovt og underholdende var det under alle 
omstændigheder.

SIDSTE SKOLEDAG
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Der står en kvinde bag alt – og det gør der 
også på Nørupgård, hvor Asger her i 2018 har 
fejret 60-års fødselsdag samt 40 år på Nørup-
gård. Kvinden er sygeplejerske Inge Schelde, 
der er 8. generation på Nørupgaard. Men 
hvordan gjorde Asger sig fortjent til Inge?

Det kan kun Inge svare på, siger Asger – og 
det gør Inge uden tøven: ”Jeg var kun 16 år, 
da Asger blev ansat her på gården, så jeg 
var nem at imponere. Men det bekræfter 
også, at man i en alder af 15-16 år godt kan 
vurdere, hvad der skal ske resten af livet.”

Nu har de været gift i 35 år og sammen har 
de fire børn: Peter, Johan, Simon og Anne 
Marie. Peter er driftsleder på gården og bor 
sammen med Nanna og deres to drenge ved 
siden af gården. Peter og Asger står for det 
daglige arbejde på Nørupgaard, sammen 
med otte ansatte.

Asger kom til Jordrup fra Vestjylland og fik sit 
første job som fodermester hos Ejvind Keseler i 
Jordrup, og det var her hos denne dygtige land-
mand, at Asgers interesse for mælkeproduktion 
blev vakt, da der blev opnået fantastiske resul-
tater i kostalden. En annonce i avisen førte den 
20-årige Asger videre til Nørupgård, da han ger-
ne ville arbej½de med køer i en løsdriftsstald, og 
en sådan havde Inges far netop bygget.

I dag kender vi Asger som den dynamiske 
landmand og politiker, der både forskønner 
vejen ved gården i Fynslund med en velholdt 
ejendom, en flot alle’ og denne sommer også 
med et stort bed med bl.a. solsikker (som 
man må plukke af). Når der er Åbent Land-
brug på Nørupgård, kan de mange gæster (i 
2017 ca. 2500) underholde sig med at kæle 
for køerne, tage en tur i halmborgen eller 
benytte én af de mange andre aktiviteter. 
Som Asger siger: ”Vi fylder meget, så vi skal 
agere med ydmyghed i landskabet”.

Som det sker for mange gennem livet, fik 
Asger også nye interesser. Som helt ung var 
han meget faglig omkring mælkeproduktion 
og landbrug. På et tidspunkt blev han spurgt, 
om han ville være formand for landboung-
dom på Koldingegnen. Det blev et ja og her-
med vaktes den politiske interesse.  Størst 
personlig glæde gav de godt 25 års bestyrel-
sesarbejde i Kolding Herreds Landbrugsfor-
ening, hvor Asger var formand gennem 12 år.

Lokalt har Asger været formand for menig-
hedsrådet i 6 år og det er ligeledes et til-
lidshverv, som Asger værdsætter. Lejrskov 
Kirke har gennem 900 år været sognets 
samlingspunkt og det er det fortsat.
Indimellem tænker jeg: Hvor får Asger da alt 
den energi fra? Snart er han her og lidt efter 

er han et helt andet sted. På cykel i Pyrenæ-
erne, på tur med Inge i Skagen eller til møde 
i Kolding byråd.

Efter de mange år i diverse landbrugsbesty-
relser kastede Asger sig over det politiske 
arbejde som byrådsmedlem i Kolding Kom-
mune for Venstre. Derudover var han Euro-
paparlamentskandidat i 2014, og nu kridtes 
banen atter op til et nyt Europaparlaments-
valg. Jeg tænker en kort stund på, om han 
nu helt dropper spinning i Fynslundhallen. 
Nej tænker jeg….og inden jeg når at stille 
spørgsmålet, har Asger fortalt mig, at han 
værdsætter netværket omkring skolen, hal-
len og lokalsamfundet, hvor det er vigtigt, 
at man bevarer det lokale ledelsesansvar i 
skole, børnehave og fritidsklub.

Og energien kommer helt af sig selv, når man 
bor på en slægtsgård, hvor der er skøder og 
aftægtskontrakter fra 1760, er gift med Inge 
og hvor næste generation er kørt i stilling til 
de udfordringer som livet byder. Og så tror 
jeg (uden at spørge Asger), at det nu og da er 
godt med en cykeltur.  

HVORDAN ASGER GJORDE SIG
FORTJENT TIL INGE

LANDMANDSLIV
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LANDMANDSLIV
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Johanne har åbnet en ny frisørsalon på Bøl-
lingvej 4 og i den anledning har jeg besøgt 
hende for at se den flotte salon. Johanne 
har indrettet sig i kælderen, hvor man bliver 
budt hjerteligt velkommen af salonhunden 
Bongo og Johanne selv. Allerede i indgan-
gen til den lyse og hyggelige salon føler man 
sig godt taget imod, og med musik i bag-
grunden og kaffe på kanden er der en hjem-
lig og afslappet stemning. 

Lokalerne er ny renoverede og en flot moder-
ne salon står nu klar til at tage imod kunder. 
Johanne holdte reception d. 4. august, som 
var meget velbesøgt. Omkring 50 gæster 
lagde vejen forbi, fik lidt mad og drikke, og 
fik booket en tid i kalenderen. Johanne var 
overvældet af interessen fra de mange be-
søgende, men også stolt over den succes 
salonen allerede har fået. 

ER MEGET MILJØBEVIDST
Hun fortæller om de allergi- og miljøvenlige 
hårfarver og økologiske produkter hun bruger 

og sælger i salonen, og man kan mærke hun 
brænder for det. Hun er meget miljøbevidst 
og gør brug af de nyeste metoder der skåner 
miljøet bedst muligt, selvom det er kemi hun 
arbejder med. Johanne bruger fx engangs-
skåle til hårfarvning, så den resterende hår-
farve ikke skylles ud i grundvandet bagefter, 
og skal en kunde have lavet reflekser i håret, 
er det stanniol, mens et nyt ”Wrap” – papir, 
der ikke belaster miljøet, bruges ved nogle 
former for farvning. Man kan høre og mærke 
på Johanne, at hun er passioneret omkring 
sit arbejde og sine produkter. 

Da jeg spørger, hvorfor Johanne lige valgte 
Jordrup til at åbne salon i, griner hun og for-
tæller at hende og kæresten Dennis faldt for 
huset i Jordrup og den gode stemning i byen, 
men at salonens tilblivelse var resultatet af 
en god idé og et par handlekraftige unge men-
nesker. Hun har altid haft en drøm om at åbne 
en selvstændig salon, men havde ikke tænkt, 
at det skulle være i deres eget hus. Hende og 
Dennis havde snakket om det, men det skulle 

først være om nogle år, når der var kommet 
børn til. Men en hyggelig aften på terrassen 
udviklede en spontan idé sig hurtigt til en 
fuld renovering af kælderen og i løbet af et 
par måneder stod salonen færdig. Den unge 
frisør har gåpåmod og drømme for fremtiden, 
men lige nu ligger fokus på at skabe en god 
salon på Bøllingvej, hvor alle er velkomne. 

CV/UDDANNELSE
Uddannet i 2015 og har senest arbejdet ved 
”Poul M” i Storcenteret. 

PRIVAT
Kæreste med Dennis på 28 år der arbejder 
på værkstedet ved Vonsild Camping. Johan-
ne er 26 år. Købte huset på Bøllingvej d.18/7-
2017. De har været kærester i 5 år og vil med 
tiden gerne have børn.

JOHANNE HAUGE ÅBNER 
FRISØRSALON I JORDRUP 
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Det første hus på Skærsøvej har fået nye 
beboere. Vera og Gert Madsen byggede hu-
set i 1997, og har boet der i 21 år. I maj i år 
flyttede Nanna og René ind, og Vera og Gert 
flyttede ind i deres nybyggede hus i Egtved.
Nanna og René er 26 og 30 år, de har søn-
nerne Mathias på fire og Johannes på tre år.

Familien er godt kendt i Knudsbølområdet, 
Nanna er vokset op i området, og hendes 
mor bor der stadig. Noget af det bedste 
ved at være flyttet, er at de nu bor tæt på 
hinanden. De ses ofte, fx til aftensmad. Fa-
milien nyder også at få mere plads omkring 
sig, og i løbet af sommeren har de været i 
gang både inde og ude. Drengene har fået 
et hjørne med legetårn og et med sandkasse 
og omkring huset er der blevet fint pyntet 
med krukker og blomster.

Professionelt arbejder, specielt René tæt 
sammen med Nannas mor, Mona, for ud over 
at hun har Centersalonen i Egtved så driver 
de sammen entreprenør virksomheden IN 
Entreprise, efter Nannas far Ivan. Ud over 
det er han også deltidsbrandmand i Egtved.

Nanna blev uddannet folkeskolelærer for 2 
år siden. Hun har siden arbejdet på Ødsted 
skole, på mellemtrinnet, hvor hun bl.a. un-
derviser i matematik, historie, natur og tek-
nik og kristendom.

Parret mødte hinanden på en ferie til Kreta 
i 2008. Efter et par år flyttede de sammen i 
Egtved. Nanna ville gerne flytte til Fynslund-
området på et tidspunkt, og René ville gerne 
bo i netop det her hus, men Nanna sagde til 
ham at det kunne han godt glemme, for Vera 

og Gert flyttede aldrig. Men pludselig synes 
de huset blev for stort efter børnene var flyt-
tet hjemmefra, og så slog de til.

Noget af det de fremhæver ved Fynslund-
området er det gode sammenhold, at det er 
trygt at færdes og at det er en god lille skole. 
Mathias og Johannes er da også allerede 
startet i børnehaven, og er ved at falde til i 
de nye rammer. 

Måske kommer der i fremtiden også heste 
på gården igen, for Nanna er vild med heste, 
men lige nu mens børnene er små er der ikke 
tid til det.

NYE TILFLY T TERE PÅ 
SKÆRSØVEJ
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Det er Jens Hansen og Gitte Bruus, der 
driver Kærgård for enden af vejen op forbi 
Brugsen. De er økologer og leverer brødkorn 
til Meyers bagerier.

Tirsdag den 31. juli åbnede de dørene for 38 
borgere, der gerne ville med på markvandring 
og efterfølgende bageværksted i laden.

Det var 2. år i træk, at de som et af fire land-
brug på landsbasis inviterede lokalområdet 
indenfor i samarbejde med Meyers Bagerier.
 
Det er Jens, der er bondemanden på stedet. 
Det er hans fødegård, som han overtog i 1985

I 1996 kom Gitte ind i billedet og flyttede ind på 
gården. I 2007 lagde han om til økologisk drift. 

Jens driver gården kun med planteavl, og 
det foregår på deltid, da han samtidig ar-
bejder 2 dage om ugen som vurderingsmand 
ved Realkredit DK.

VIL DU MED MIG UD I MARKEN GÅ 
Vi startede med en gåtur langs markerne i det 
smukke landskab, hvor Jens fortalte om sine 
afgrøder og hvordan han dyrker jorden med 
sædskifte, efterafgrøder og hvidkløver, der 
kan binde næringsstoffer i jorden til næste 

sæson. I år har han ø-landshvede, rajgræs til 
frø, rug, byg og havre og endelig hestebønner.

Undervejs på turen lavede vi tyggegummi af 
hvedekornene, hvilket kun kan lade sig gøre, 
når de har et højt glutenindhold, og så kan 
man bage noget rigtigt godt brød af melet. 
Der blev gumlet løs i flokken af deltagere.

BAGEVÆRKSTED
Sophie, fra Klaus Meyers Brødskole stod for 
værkstedet i laden. Hver deltager fik en bøtte 
mel og skulle selv blande gær, surdej, salt 
og vand i melet og ælte det. Vi fik sved på 
panden for det skal æltes længe i flere om-
gange – indtil det bliver sejt. Det kræver og 
giver gode kræfter (hvis man ikke har rørema-
skine). Undervejs fik vi små lektioner og gode 
råd om, hvordan dejen skulle håndteres.

Efterfølgende tog vi dejen med hjem, kold-
hævede den i køleskab til næste dag og 
bagte det. 

Det sluttede af med en lækker brødbuffet med 
3 forskellige surdejsbrød fra Meyers bageri og 
dertil en række forskellige dips. Bøtterne med 
Karl Johan mayonnaisen blev støvsuget! Alt 
sammen produceret af Klaus Meyer. Smagte 
fantastisk skulle jeg hilse og sige.

Et par lærerige og hyggelige timer var strøget 
af sted med nogle spørgelystne deltagere og 
nærværende værter. 

JENS HANSEN HAR EN 
BONDEGÅRD

VIDSTE DU AT
10% af det danske landbrugsareal drives 
økologisk. Men det er voksende; i 2018 er 
der kommet 40.000 hektar mere til. 

Kløvergræs er motoren i økologisk dyrkning.

Hestebønner er en kvælstoffikserende 
plante, der selv hiver kvælstof ud af luften

Bistader ved marker med hestebønner kan 
give et merudbytte på op til 10%

Godt bagemel indeholder mindst 12% pro-
tein (tjek det på posen næste gang, du køber)

Meyer kører med meget stort vandindhold 
i sine brød, mellem 50-80% vand – og det 
kræver en langvarig og vedholdende ælt-
ning og giver den luftige og seje konsistens.
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Det er dejligt og sundt at vandre, så da spo-
ret ved Vrå-Ure skove blev indviet for 9 år 
siden, var det for mig en kærkommen lejlig-
hed til, ad den nye sti, at udforske den del 
af Vrå-Ure skove, som jeg ikke kendte. Stien 
løb gennem velplejet skov og langs marker 
i det herlige kulturlandskab ved Kirsbøl og 
Vrå. Det blev de første år til flere dejlige van-
dreture ad den 3,5 km lange rute; men som 
det ofte går, forsvandt nyhedens interesse 
og jeg vendte tilbage til de stier, hvor jeg 
plejede at gå en tur.

Dette lige indtil en lørdag formiddag i august, 
hvor jeg fik lyst til at trave en tur og se, om 
sporet endnu er fremkommeligt.

Efter 3 måneders tørke småregnede det 
denne lørdag, så jeg tog bilen og parkerede 
på p-pladsen ved indgangen til Vrå skov 
(Start P).

Med vandrestøvlerne snøret og brochuren 
udskrevet fra www.spor.dk i hånden, fulgte 
jeg den midterste af de tre stier, der fører 
mod nord.

Ren nydelse. En ugle blev vækket og fløj lyd-
løst ad stien mod nord. Jeg nød de forskel-
lige bevoksninger af træer og tænkte, at det 
er fantastisk at lodsejerne passer og plejer 
disse private skove, selv om skovdrift ikke 

gir’ det store afkast. Brombærrene var be-
gyndt at modne, og mon ikke jeg lige måtte 
smage et enkelt, som jeg kunne nå fra stien. 
Den varme sommer og den gode skovbund 
havde gjort bærret stort og sødt.

Efter 7-8 minutters gang delte vejen sig og 
nærmest pr. automatik fulgte jeg den brede 
skovvej mod øst – og her blev jeg rent afspo-
ret. Stien endte efter 5-10 minutters gang 
brat. Telefonen måtte frem og lokaliteten 
tjekkes med brochurens kort.

Nu huskede jeg det. Tilbage og følg stien 
mod nord til indgangen fra syd til Daxx hun-
deskov. Ude af hundeskoven følges grus-
vejen mod højre frem mod Ure skovvej. På 
den harvede stubmark sad en musvåge, som 
havde travlt med formiddagsmaden. Jeg 
stod helt stille, men efter et par minutter 
anede den uråd og lettede. Måske var det 
godt, for øjeblikket efter løb en harekilling 
over marken.

Fra Ure skovvej følges Kirsbølvej forbi Tof-
telund og Elmely til punktet 8, men hovsa: 
Den afmærkede rute langs hegnet er ble-
vet til en majsmark. Af teksten i brochuren 
fremgår, at grusvejen ligger lidt syd herfor. 
Super, for lidt fremme ser jeg en pæl med 
et gult mærke og her følger jeg den dejligste 
klippede græssti mellem to matrikler og sko-

vens vestlige skovbryn med mange gamle og 
krogede ege. Jeg fortsætter langs et hegn 
frem til et stykke af den tidligere Troldhede-
bane. Banen blev åbnet i 1917 som landets 
længste privatbane, men er for længst ble-
vet nedlagt.
 
Efter lidt besvær finder jeg stien, der kan 
betegnes som et dyrespor gennem en lille 
jungle af asketræer med vedbend voksende 
op ad stammerne. Jeg krydser en fårefold 
på banedæmningen, hvor der er en indgang 
– men ikke rigtigt en udgang. Hegnet er 
ikke højt, så den sidste del af turen følger 
jeg hegnet langs Nørupgårds mark, medens 
jeg føler mig lidt på forbudt område. For spo-
ret, der engang i folkemunde i Fynslund blev 
kaldt præsidentsporet, er officielt åbent, 
indtil andet meddeles på hjemmesiden 
www.spor.dk. Medens jeg gik turen, reflek-
terede jeg lidt over, hvorfor byfolk ofte kla-
ger over manglende adgang til naturen; for 
når adgangen er der, kniber det ofte at bruge 
den. Og en ubrugt sti vokser hurtigt til. Tak til 
de lodsejere, der gennem mange år frivilligt 
har stillet jord til rådighed.

Det var en dejlig måde at bruge en times tid 
en lørdag formiddag i høst, men sporet ved 
Vrå Ure skove kan kun anbefales, hvis man 
er godt gående (og medbringer mobilen). 

AFSPORET PÅ SPORET
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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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Har du skænket den tanke, hvor tankerne kom-
mer fra? Alle mennesker har en masse tanker, 
hvor mange af dem er destruktive og forstyr-
rende og kan fastholde os i negativiteten.

Hvad er det der gør, at vi har alle disse tanker?
Alt er energi, og alt skabes ud af et eller andet.
Tankerne kan f.eks. skabes ved noget vi møder. 
Andre menneskers meninger, en lyd vi hører, eller 
noget vi ser mm. Ofte er det noget, som minder 
os om en oplevelse vi har haft.

Det antages, at vi ca. har 60.000 tanker i døgnet, 
hvor op mod 80% af disse tanker er negative og 
uhensigtsmæssige. Interessant nok så er ca. 
95% af dine tanker i dag de samme som i går. 

FOR EKSEMPEL
Hvad tænker andre om mig?
Er jeg ikke god nok? 
Er han/hun mon sur på mig?

Hvorfor tænker vi så de tanker, hvis de ikke er 
gode for os? 

Vi får altid noget ud af vores tanker/handlinger, 
fordi vi skal overleve! Negative tanker fasthol-
der os i en evt. offerrolle. Vi projektere ting over 
i andre fx ”det er også deres skyld….” m.m. 
Vi frasiger os ansvaret.

Vi skal lære, at spørge tankerne “Hvor kommer 
du fra?” Hvis vi ignorerer dem, eller sender dem 
væk, så vil de altid komme tilbage. 

Kender du det, at når du skal til at sove, så kom-
mer tankerne myldrende?  Vi skal ind og have fat 
i, hvor de kommer fra. Alting vil altid ende i vort 
selvværd. 

Vi skal lære at styre vores tanker, for det er dem, 
som aktiverer vores handlinger og følelserne er 
dem, som ofte støber kuglerne.

Du skaber dine tanker, 
dine tanker skaber dine motiver, 
og dine motiver skaber din virkelighed

H VOR KOMME R
TANKERNE FRA?
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Aut. El-inst. H. Christiansen Kolding 
ApS blev grundlagt af Henning Chri-
stiansen i 1978, og har siden 1980 
holdt til i de nuværende lokaler på 
Risbøge 6 i Højrup. Hennings hustru, 
Susanne, har været ansat i boghol-
deriet i mange år, men nu er der for-
andringer på vej.

I 2011 begyndte firmaet på et løben-
de generationsskifte, hvor Bo Krogh 
Sørensen overtog 50% af firmaet. 
Henning Christiansen er nu efter 40 
år gået på pension, og Bo har overta-
get hele firmaet pr.1/1-2018. De har 
10 ansatte elektrikere og yderligere 
3 freelancere, som de kan ringe til 
ved spidsbelastninger eller særlige 
opgaver. Bo`s kone, Tina, holder styr 
på kontoret, hvor hun blandt andet 
laver regnskabet.

Bo er uddannet elektriker og installa-
tør ved E. Rasmussen i Kolding og har 
tidligere arbejdet ved Schur, Tricon og 
Bravida. Arbejdsopgaverne er mang-
foldige og lyder bl.a. på el-installatio-
ner, IT og netværk, industrimontage, 
solcelleanlæg og varmepumper. De 
har desuden et samarbejde med MJ 
Vision fra Lejrskov omkring alarm-
anlæg og videoovervågning.

Cirka 90% af firmaets omsætning 
kommer fra større virksomheder og 
institutioner som Kolding Kommu-

ne, Tricon og Tunstall. For Tunstall 
laver de demenssikringer til pleje-
hjem og personsikringer til psykia-
triske afdelinger.

Bo har været partner med Henning 
Christiansen siden 2011, men skal 
nu selv drive firmaet fremadrettet. 
Bo og Tina ønsker at fortsætte i 
samme stil som Henning og Susanne 
har drevet firmaet, men der kommer 
også til at ske nye ting i fremtiden.

SAMARBEJDE MED 
JORDRUP AUTOVÆRKSTED
Bo har gået i folkeskole med Danny 
Laursen fra Jordrups Autoværksted 
og de to har nu et samarbejde i stø-
beskeen. Danny skal åbne autoværk-
sted i Viuf, og her skal bygges til, så 
H. Christiansen får lokaler samme 
sted. Deres biler bliver hvide i stedet 
for paprikarøde, men så stopper for-
andringerne også for nu.

I fremtiden vil Bo gerne have et par 
ansatte mere, så de kan byde på 
flere af de større entrepriser. Lige 
nu arbejder de på et projekt på Mari-
elundskolen, der er under ombygning 
fra det tidligere Parkskolen.

PRIVAT
Gift med Tina Krogh Sørensen, 
sammen har de 2 børn og bor i Ågård.

BO KROGH SØRENSEN 
TAGER OVER
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FYNSLUND 
GOLF 2018
På efterårets første dag blev der spillet om 
Fynslund-mesterskabet i golf. 24 deltagere 
med tilknytning til Fynslund spillede turnering 
på Vejen Golfklubs bane i Læborg. Humøret var 
højt, som det plejer at være, når golfspillere 
mødes. Selvom der skam er konkurrence i spil-
let, husker vi, at golf spilles for sjov.

Turneringen 2018 var arrangeret af Inge Niel-
sen og Gitte Høst. Gitte afløses nu af Niels 
Kiil-Nielsen.

Der blev spillet i to rækker, opdelt efter handi-
cap. A-rækkens mester blev René Rasmussen 
og B-rækkens pokal blev vundet af John Fre-
ese. Turneringens mange gavmilde sponsorer 
havde bidraget med mange præmier, som blev 
fordelt efter ”fortjeneste”.

ÅRETS FRIVILLIGFEST
Endnu engang kunne Fynslund Bold-
klub fejre de frivillige i flot vejr oppe 
ved Fynslundhallen. I år havde 40 del-
tagere tilmeldt sig festen, som afhol-
des hvert år den sidste fredag i august 
og hvor alle som har hjulpet FB en halv 
time eller mere kan være med.

For dem som havde lyst blev der startet 
med en gang beachvolley og fodbold 

på multibanen. Så kunne man også få 
lidt mere appetit til lækker grillmad og 
salatbord. Og så blev der ellers snak-
ket, hygget og skålet på terrassen, hvor 
Søren Rask kunne krydre aftenen med 
både guitarspil og sang. 
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FYNSLUND 
K A L E N D E R  2 0 1 8
OKTOBER
D. 3. kl. 19:00-21:00 Gadekoret – Gi’ sangen vinger. Øveaften 
 // Konfirmandstuen Lejrskov

D. 3. kl 19.00 - 21.00  Opstart af Kreative Kvinder // Fynslundhallen

D. 6. kl. 09:30 - 16:00 Visionsdag – et godt sted at bo
 // Meninghedsrådet Lejrskov Præstegård

D. 7. kl. 10:30 - 11:30 Gudstjeneste // Jordrup Kirke

D. 9. kl. 09:30 - 11:00 Fællessang // Aktivitetscentret Toftegården

D. 10. kl. 14:00 Lauritz.com: Hvad er vores ting værd?
 // Aktivitetscentret Toftegården

D. 10. kl. 19:00  - 20:15 Korkoncert med Gadekoret – Gi’ sangen vinger
 // Lejrskov Kirke

D. 11. kl. 19:30 - 21 FB: Bestyrelsesmøde // Fynslundhallen

D. 12. kl. 08:00 - 14:00 Motionsdag // Fynslundskolen

D. 14. kl. 09:00 - 10:00 Gudstjeneste // Lejrskov Kirke

D. 21. kl. 10:30 - 11:30 Gudstjeneste m. kirkekaffe // Jordrup Kirke

D. 23. kl. 9:00 - 21:00 Bestyrelsesmøde // Fynslundhallen

D. 28. kl. 10:30 - 11:30 Gudstjeneste // Lejrskov Kirke

D. 30. kl. 14:30 - 15:15 Gudstjeneste // Toftegården, plejehjem

D. 30. kl. 19:00 - 21:00 Bestyrelsesmøde // Fynslundskolen og Spiren

D. 30. kl. 18:30 Thomas Evers Poulsen, Foredrag 
 “Jeg kan få kvinder til alt” // Jordrup Forsamlingshus

D. 31. kl. 19:00 - 21:00 Menighedsrådsmøde // Konfirmandstuen Lejrskov

NOVEMBER
D. 1. kl. 19:30 - 21:30 Sangaften m. Erik Sommer
 // Konfirmandstuen Lejrskov

D. 3.  FB: Forældre/barn stævne // Fynslundhallen

D. 4. kl. 10:30 - 11:30 Allehelgengudstjeneste // Jordrup Kirke 
D. 4. kl. 14:00 - 15:00 Allehelgengudstjeneste // Lejrskov Kirke 
D. 6. kl. 09:30 - 11:00 Fællessang // Aktivitetscentret Toftegården

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

D. 15. kl. 16:00 - 19:00 FB: Spil op og spis med // Fynslundhallen

D. 17. Hele dagen Julestævne Jordrup & Omegns Rideklub
 // Jordrup & Omegns Rideklub 
D. 17. kl. 10:30 - 11:30 Familieskrål // Lejrskov Kirke

D. 18. kl. 09:00 - 10:00 Gudstjeneste // Lejrskov Kirke

D. 20. kl. 19:00 - 21:00 Bestyrelsesmøde // Fynslundskolen og Spiren

D. 24. KL. 14:00 - 16:00  Julemarked // Aktivitetscentret Toftegården

D. 25. kl. 09:00 - 10:00 Gudstjeneste // Jordrup Kirke

D. 26. kl. 19:30 - 21:00 FB: Bestyrelsesmøde // Fynslundhallen

D. 27. kl. 14:30 - 15:15 Gudstjeneste // Aktivitetscentret Toftegården

D. 30. kl. 08:00 - 14:00 Juleklippedag // Fynslundskolen og  Spiren

DECEMBER
D. 1. kl. 17:30 - 02:00 FB: JULEFROKOST // Fynslundhallen 

D. 2. kl. 10:30 - 11:30 Gudstjeneste, krybbespil // Lejrskov Kirke 

D. 2. kl. 14:00 Juletræsfest for børn // Jordrup Forsamlingshus

D. 4. kl. 09:30 - 11:00 Fællessang // Aktivitetscentret Toftegården

D. 4. kl. 19:00 - 21:00 Menighedsrådsmøde // Konfirmandstuen Lejrskov

D. 5. kl. 12.00 Julefrokost // Aktivitetscentret Toftegården 

D. 6. kl. 19:00 Julebanko // Jordrup Forsamlingshus

D. 6. kl. 19:00 - 21:00 Bestyrelsesmøde Fynslundhallen //  Fynslundhallen

D. 6. kl. 19:00 - 20:15 Simone og Søren Dahl, julekoncert // Lejrskov Kirke

D. 9. kl. 16:00 - 17:00 Gudstjeneste, julens læsninger // Jordrup Kirke

D. 16. kl. 10:30 - 11:30 Gudstjeneste m. kirkekaffe // Lejrskov Kirke

D. 18. kl. 19:00 - 21:00 Bestyrelsesmøde // Fynslundskolen og Spiren

D. 21. kl. 08:00 - 14:00 Juleafslutning // Fynslundskolen og Spiren

D. 22.12. - 3. 1. 2019 Juleferie // Fynslundskolen og Spiren 

D. 23. kl. 10:00 - 11:00 Gudstjeneste, radiotransmitteret // Lejrskov Kirke

D. 24. kl. 10:00 - 10:45 Julegudstjeneste // Aktivitetscentret Toftegården

D. 24. kl. 13:00 - 14:00 Julegudstjeneste // Lejrskov Kirke

D. 24. kl. 14:30 - 15:30 Julegudstjeneste // Jordrup Kirke

D. 24. kl. 16:00 - 17:00 Julegudstjeneste // Lejrskov Kirke
D. 25. kl. 14:00 - 15:00 Gudstjeneste // Jordrup Kirke

D. 25. kl. 15:30 - 16:30 Gudstjeneste // Lejrskov Kirke

D. 31. kl. 14:00 - 15:00 Nytårsgudstjeneste // Lejrskov Kirke

D. 31. kl. 15:30 - 16:30 Nytårsgudstjeneste // Jordrup Kirke

JANUAR 2019
6. kl. 10:30 - 11:30 Helligtrekongersgudstjeneste // Lejrskov Kirke 
13. kl. 10:30 - 11:30 Gudstjeneste // Jordrup Kirke
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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 

kl 19.00  Kreative Kvinder 
Onsdage i lige uger // Fynslundhallens cafeteria

Torsdage:
Kl. 9:00.12:00  IT Café i vinterhalvåret
 // Aktivitetscentret Toftegården 
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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

CAMILLAS GLADE FARVER
I en af de nye villaer på Kærhaven i Jordrup, 
bor Camilla Berg Hviid, 39 år, med sin mand 
Jacob, og deres to drenge på 8 og 10 år. 
Familien flyttede ind i huset februar 2018. 
Siden er to kattekillinger flyttet ind, og de 
trisser nysgerrige rundt. Et af værelserne 
er dog lukket land for dem: Camillas atelier. 
Ellers risikerer der at komme kattepoter på 
billederne, Camilla har nemlig ikke et staf-
feli – lærrederne ligger på gulvet, mens hun 
maler. Sådan fungerer det bedst for hende.

Hendes farverige malerier, i glade farver, 
hænger og står overalt i hjemmet. Sådan har 
det dog ikke altid været. Da hun var yngre 
malede hun også, men det var i mørke, brun-
lige farver. Efter en periode med stress, de-
pression og angst, tog hun maleriet op igen. 

Hun kunne mærke at det gjorde noget godt 
for hende, så hun tog et aftenskolekursus, 
for at lære lidt teknik. 

Siden da er der kommet knald på farverne. 
De lyse farver afspejler hendes indre energi, 
humør og følelser. Billederne er abstrakte, 
og man kommer til at tænke på universet, 
eller en stjernehimmel.

Jo mere man ser på dem, jo flere ting dukker 
op – Fabeldyr, stjerneskud og blomster.  

Til daglig er Camilla kok ved Lemvigh Müller 
i Kolding. At male er hendes hobby, men ikke 
kun en måde at stresse af på. Hun drømmer 
om at kunne udstille sine malerier i virksom-
heder, så de når ud til et bredt publikum og 

mulige købere. Hun laver også malerier på 
bestilling, hvor køberen kan ønske hvilke far-
ver der skal bruges.

I løbet af sommeren har Kolding Storcenter 
udstillet kunst fra lokale kunstnere. Camilla 
var en af de kun 8 kunstnere, der blev ud-
valgt blandt 86 ansøgere! Hendes male-
rier har været udstillet på Storetorv i cirka 
2 måneder, og er blevet beundret af mange 
af Storcentrets kunder i løbet af sommeren. 
Hun har fået positiv respons og kontakt fra 
interesserede købere. Hun måtte ud og fyl-
de op med vistikort hele 3 gange.

Vil du se flere af hendes malerier, eller i 
kontakt med Camilla, så tjek ”Art by Camilla 
Hviid” på Facebook eller Instagram.Af
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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: 
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. 475,-

2 stk. 850,- 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
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Fodboldspillere i alderen fra 4 år til +60, lø-
ber glade rundt og spiller bold på banerne 
ved Fynslundhallen, som heldigvis nåede at 
blive grønne og bløde igen efter den lange 
knastørre sommer. Den nye multibane er 
alle begejstrede for. Den er især fantastisk 
til de mindste spillere, der kan være svære 
at holde styr på.

Foruden små fodboldtalenter er der faktisk 
også en hel del andet, der skal holdes styr 
på og som er en forudsætning for, at der kan 
tilbydes fodbold i Fynslund Boldklub!

Fodboldudvalget som i år fik 3 nye friske 
medlemmer har selvsagt haft travlt med at 
lære hinanden og ikke mindst alle de frivil-
lige fodboldtrænere, -ledere og forskellige 
hjælpere at kende. Foruden at få rede på 
den lange liste af opgaver der skal udføres i 
løbet af året og binde det hele sammen.  Én 
af de større opgaver er at sørge for der er 
frivillige hænder nok. 

BLANDT ANDET
Over 20 frivillige trænere og hjælpetrænere 
står parat 1-3 gange om ugen til træning og 
kampe for næsten 200 medlemmer fordelt på 
9 børne- og ungdomshold, samt 5 voksenhold. 

En kampfordeler der sørger for at få styr på 
spillertilladelser, aftale kampprogram og 
alle de ændringer der kommer undervejs. 
Der afvikles en 16-20 kampe pr. hold pr. år.

Kridtmanden som en gang om ugen tanker 
kridtmaskinen op og sørger for stregerne.

Frivillige lokale dommere/kampledere der 
af hjertens lyst kommer og styrer løjerne i 
vores hjemmekampe.

Hjælpere til opgaver som vask af tøj, vedli-
gehold og klargøring af boldrum, baner, mål 
og materialer.

Og så er der alle dem, som sørger for støtte-
kroner og sponsorer og at økonomien hænger 

sammen, så der er penge til ny multibane, 
spillertøj, bolde, net og alt det andet som skal 
bruges for at FB kan tilbyde super god mo-
tion, sjove fodboldoplevelser og et fantastisk 
fællesskab.

Vi bringer en artikel i starten af 2019, hvor 
vi får nogle af de frivillige til selv at fortælle 
om deres oplevelser og om deres motiver til 
at være trænere, ledere mv. og hvor vi også 
skriver lidt mere om fodboldudvalgets ar-
bejde og fremtidsplaner.

Fodboldudvalget er glade for og stolte af de 
mange dygtige frivillige!  Men som altid er 
flere velkomne, så der ikke skal trækkes for 
meget på de samme. Der tilbydes i øvrigt 
gratis kurser til både trænere og kample-
dere. Kontakt fodboldformand Tommy Lau-
ritzen eller én af de andre i fodboldudvalget 
for en snak. Find kontaktoplysningerne på 
hjemmesiden eller på opslagstavlen i hallen.
Af Inge Marie Bertelsen

  FODBOLD 
FRA MARTS TIL OKTOBER
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JULEFROKOST 
I FYNSLUNDHALLEN
1. DEC. KL 18.30 - 02.00
Entre
Entre: kr. 275,-
Inkl. lækker julebuffet

Forfest
Dørene åbnes til forfest 
kl. 17.30

Billetkøb
Billetter købes i Fynslundhallen 
indtil d. 26. november 2018 eller 
ved en af vores ambassadører. 
Betales ved afhentning.

Kontakt
Bestil på tlf.: 40 25 63 95

LØRDAG D. 3 NOVEMBER 2018

Se mere på opslagstavlen i Fynslundhallen

FORÆLDRE/BARN 
BADMINTONSTÆVNE

SPIL OP & SPIS MED
Leg og boldspil i hallen for børn og barnlige sjæle fra kl. 15.30 
(tilmelding ikke nødvendig) 

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

TORSDAG DEN 15. NOVEMBER 2018

Madbestilling senest den 9. november i cafeteriet eller 
på mail kontor@fynslundhallen.dk



28  // EFTERÅR 2018 //  FYNSLUND MAGASINET

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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Mellem Jul og Nytår 2018 flyttede Steiniche 
Wine fra Højrup til Nordager i Kolding.

Her har Ole Steiniche Nielsen lejet sig ind 
hos Nordager Erhvervspark, der ejes af VICA 
A/S (udestuer, pavilloner og orangerier). 

Steiniche Wine var vokset fra de tidligere 
lokaler i Højrup. I Kolding har Ole, udover la-
ger, nu også eget kontor og showroom, samt 
adgang til mødelokaler og lounge-område 
som han deler med de andre firmaer. Her er 
gode rammer til at byde kunder og forret-
ningsforbindelser velkommen.

Når man træder ind i VICAs store udstillings-
område, er det som at gå ind i en hyggelig 

landsby med grønne planter, rislende vand, 
og stier der snor sig mellem de møblerede 
udestuer og orangerier. 

I den ene fløj i Nordager Erhvervspark ”bor” 
en række små firmaer, der lejer sig ind. Bl.a. 
også et andet Højrup-firma: Eversgreen ved 
Kaj Evers (planter og havedesign), hvilket 
giver en god synergi  i forhold til livsstil sam-
men med VICA og Steiniche Wine. Og som 
en side gevinst  har Ole fået sig nogle kolle-
gaer, han kan mødes med over en kop kaffe 
i ny og næ. Det har han savnet, efter mange 
år på landevejene som sælger.

Firmaet Steiniche Wine er cirka 6 år gam-
melt, selvom Ole så småt var begyndt at 

importere vin inden da. De seneste år har 
Steiniche Wine udviklet sig i en positiv ret-
ning og derfor har det været nødvendigt at 
flytte for at få mere plads og synlighed over 
for  kunderne. 

Steiniche Wine er i dag en-grosdelen af 
firmaet, med salg til vin- og specialforret-
ninger, hoteller og restauranter samt virk-
somheder. Dertil er kommet en web shop 
www.onvin.dk, der henvender sig til private 
kunder.

Ole håber, at flytningen kan være med til at 
fortsætte den positive udvikling og få byg-
get mere på, så der med tiden bliver flere 
kolleger.

STEINICHE WINE 
I NYE OMGIVELSER
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Weekenden den 11. og 12. august løb Ve-
teranudstilling & Kræmmermarked af stablen 
i de skønne omgivelser ved Landbomuseet 
Kolding. Efter ca. 3 mdr.́ s tørke kom der en 
del regn den weekend, men vejret til trods, 
blev arrangementet alligevel godt besøgt. 

Der var mange flotte traktorer, som blev 
præsenteret på veteranudstillingen, det 
skortede bestemt heller ikke på fine, smarte 
veteranbiler. Derudover blev der også vist 
motorcykler og knallerter. Der var heste-

vognskørsel for voksne, og en lille vogn med 
en pony foran bød på ture til de små. Børne-
ne skød bolde efter jordbærmanden, så de 
kunne gribe flødebolden, som kom gennem 
luften, hvis de ramte næsen. Andre børn 
slog søm i træstammer, det var populært. 
Flere børn fik lavet deres eget reb.

Kræmmermarkedet bød på en masse inte-
ressante tilbud fra meget fine træfigurer, tøj, 
planter hjemmemalet mel etc. Samtidig var 
der premiere på Landbomuseets nyeste tiltag 

- en salgsbod – som bød på hjemmelavede 
marmelader, gelé, syltede rødbeder, syltede 
røde tomater, agurkesalat, tobaksfrø, køk-
kenklude, grydelapper, bamser, is, øl og vand. 
Efter at det var første åbnings-weekend, må 
det siges at være en rimelig succes, som 
fremover vil være åben, når der er specielle 
arrangementer på Landbomuseet Kolding.

VETERANUDSTILLING 
& KRÆMMERMARKED
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Som de fleste nok har bemærket, så er der 
blevet plantet lave buske og småplanter, 
samt plantet forårsløg, i de opstillede beton-
rør, i granitarealerne på torvet, alt sammen 
udført af Borgergruppen.

Det sorte granit var jo efterhånden lidt ke-
delig at kigge på, så derfor måtte der ske 
noget, - der skulle være lidt mere at se på 
for øjet!

ANSØGTE LANDSBYPULJEN
I foråret ansøgte vi Landsbypuljen i Kolding 
kommune om et beløb til at foretage for-
skønnelse på torvet. Der blev bevilliget et 
dejligt beløb dertil, og efterfølgende gik Bor-
gergruppen i gang med at få et ønske om lav 
beplantning gennemført.

Vi ansøgte Jordrup Borger & forsamlingshus, 
om et beløb til indkøb af et par betonrør, og fik 
et beløb til hjælp, hvilket vi siger tak for.

Efterfølgende kontaktede vi så Bents plan-
ter (den gamle gartner) i Kolding, og fik ham 
til at lave en beplantningsplan for hele tor-
vet, hvilket vi synes er blevet rigtig godt. 
Bent og konen har alene stået for beplant-
ningen, hvilket er lykkedes rigtig fint.

AFVENTER FORÅRETS KOMME
Så afventer vi blot forårets komme, så vi kan 
se forårsblomsterne vise deres flotte pragt.

Desværre havde vi ikke forudset, at der ef-
terfølgende skulle blive så varm en sommer, 
så der måtte vandes, vandes og atter van-
des. Men vi tror det hele overlever - trods alt.

Må vi efterfølgende så bede til, at planterne 
kan få lov til at stå i fred, vi laver det jo for 
byens borgere, og håber at det må blive godt 
modtaget, uden ødelæggelser, for det bliver 
ikke erstattet, der er der ingen penge og 
vilje til.

DERFOR JORDRUP 
- HJÆLP OS MED AT BESKYTTE DET
Borgergruppen kan godt bruge et par ekstra 
hænder, så vil du være med til at sætte dit 
præg på byen? - så kontakt Vagn Toft på 
tlf.: 27 81 57 93
Mail: toft.vagn@gmail.com

 BORGERGRUPPEN 
ARBEJDER
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Inde i Jordrup skov bor der et par dygtige 
pony travkuske, der efterhånden er kendt 
for deres mange løb og flotte sejre rundt på 
travbanerne i Danmark og i Skandinavien.
Jeg har besluttet at besøge de to søstre 
Camilla og Cecilie Germann Jensen, for det 
er lige netop de to, det drejer sig om, for at 
høre hvordan det er gået i året 2018 indtil 
nu. Ligeledes har jeg hørt, at de har lavet et 
team, og hvad er nu det for noget?

Da jeg ankommer, er de i fuld gang med at 
træne på familiens egen 600 meter lange 
træningsbane. Camilla kører en af sine pony-
er og Cecilie en stor travhest. Det er jo også 
nyt! Nysgerrigheden bliver endnu mere vakt.

Efter hestene er sat i stald, bliver der ro til 
at få den snak, jeg på mange områder er 
spændt på.

EN STOR TRAVHEST?
Jeg skulle have nysgerrigheden vakt med det 
samme omkring den store travhest. Og som 
jeg havde luret, har Cecilie købt sin egen sto-

re travhest for hendes konfirmationspenge.
Det er en rutineret 6-årig travhest, der hed-
der – Alfas Hot Soup – ja hvorfor ikke, det 
er da til at huske! Cecilie forklarer videre, at 
hun til foråret 2019 vil tage licens og dermed 
selv køre den til løb, når hun bliver 16 år, som 
er grænsen for at må begynde at køre med 
de store heste og mod de professionelle 
travkuske. Nu træner hun den selv og får 
professionelle til at køre i løb.

Den har allerede været ude i løb med nogle 
professionelle, bl.a. Birger Jørgensen på Bil-
lund Travbane, og den har det i sig, får jeg 
at vide.

”Hvad med dig Camilla, skal du også have 
en stor travhest på et tidspunkt”? Ingen tvivl 
om svaret - ”Ja da”.

TEAM CC HVAD ER DET?
Forklaringen fra de to søstre er ganske en-
kel; at når man har et team, er det lettere at 
få sponsorer.

”Har I så allerede fået nogle sponsorer”?
Det kan de svare bekræftende på. Cecilie 
har fået Firmaet  KRAFFT, og Camilla, Fir-
maet AVEVE - som begge er producenter af 
hestefoder, og det kan jo ikke passe bedre.

Så vi skal fremover holde øje med Team 
CC. Lige nu har Camilla og Cecilie tre po-
nyer hver, de kører travløb med, og det får 
mig hen til at høre om de mange løb, de har 
haft i år ind til dato. Hovedparten af løbene 
forgår på Billund Travbane, hvor de hører til 
– ”deres hjemmebane.”

27 LØB HVER I ÅR INDTIL DATO
Året igennem er der tæt løb mellem dem ved 
alle løbene på Billund Travbane. Som det er 
med alt, går det godt det ene år og måske 
mindre godt det andet år. Sådan også med 
Cecilie og Camilla.

Camilla havde et rigtig godt år med sejre 
sidste år og Cecilie mindre antal sejre. I år 
er det lige omvendt, ja faktisk det bedste år 
nogensinde for Cecilie.

TEAM CC RYKKER
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Herhjemme i Danmark er nogle af de stør-
ste løb om året: Danmarks Mesterskaberne 
(DM), DM-revanchen, Copenhagen Cup – og 
det største af alle, er årets Derby på Char-
lottenlund Travbane.

Cecilie: DM på Billund Travbane: Nr tre 
med ponyen Tysse – DM Revanchen på 
Fyns Væddeløbsbane: En sejr med Tysse, to 
sejre med MaxZimus og en fjerdeplads med 
Tysse. – Minisprintermesteren snuppede 
hun en andenplads. - Copenhagen Cup, som 
er det næststørste løb blev det til en tred-
jeplads med Tysse i selskab mod svenske 
deltagere – Dansk Trav Derby, som er året 
største løb på Charlottenlund Travbane i Kø-
benhavn, vandt Cecilie med Bentley Z.

Men det største løb i Skandinavien foregik i 
Sverige (Stockholm) på banen Solvalla. Løbet 
hedder ELITLOPPET.  Her blev det til en sy-
vendeplads for ekvipagen Tysse og Cecilie. Et 

flot løb og en stor oplevelse rigere med over 
35.000 tilskuere. I løbet var der deltagere fra 
hele Skandinavien. Cecilie var den eneste ud-
taget fra Danmark.

Camilla har i år været med til DM, hvor hun 
blev nr. tre med Celine og nr. to med Neith. 
Ved DM Revanchen blev det til en fjerde-
plads med Celine. Herudover var hun med i 
et af det store løb ”Minisprinteren” ligesom 
søsteren, hvor hun blev nr. fire.

Camillas bedste og sjoveste sejr i år var, da 
hun snuppede 1. pladsen fra sin søster lige 
på målstregen. At vinde over sin søster, er 
alligevel det bedste.

DET GODE HUMØR OG 
AFVEKSLING ER VIGTIGT….
Her er det ponyerne og hestene, der tænkes 
på. Derfor har de været nogle ture på Rømø 
og køre på stranden. Nogle sjove dage for 

alle og det mærkes, at ponyerne og de store 
heste kan lide det.

Ligeledes bliver der kørt på naboens stub-
mark efter høst.

VIDSTE DU AT
Cecilie er 14 år og går i 9. kl. på Realskolen 
i Kolding. Camilla er 11 år og går i 6. kl. på 
Fynslundskolen; herudover går hun til gym-
nastik i Fynslund Boldklub.

Travinteressen har de ikke fra nogen frem-
mede, idet far – Brian Møller Jensen også 
kører travløb, udover i det daglige at være 
Beslagsmed. Mor – Birgitte Germann Jo-
hansen er formand i Billund Pony Travklub 
samt landsformand for Pony Væddeløbs For-
bundet i Danmark.
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Mange har sikkert gættet det, når de 
læser overskriften, vi er selvfølgelig hos – 
RODEHJØRNET I EGHOLT.

Jeg har lavet en aftale med Niels Peter 
Kragelund for at høre om hans liv med 
Rodehjørnet og sagt med det samme, det 
blev et par timers spændende snak med et 
spændende menneske, som jeg ind i mellem 
havde svært ved at følge, for det var en 
yderst veloplagt Niels Peter, der fortalte på 
kryds og tværs om sit arbejdsliv fra start til 
nu med nedsat lungekapacitet grundet KOL. 
Det vender jeg tilbage til.

STARTEN PÅ HJØRNET I EGHOLT
Starten for Niels Peter i Egholt var i 1961 
-1965, hvor han var i lære i den daværende 
Brugs. Efter læretiden var han herefter væk i 
et år, men kom tilbage som kommis. 

Efter soldatertiden gik det slag i slag med 
gode sælgerjobs - først hos blomstergrosse-
rer Caspersen i Kolding - 5 år som salgschauf-
før hos GASA i Odense - 12 år hos Nydalon 
Strømpe Fa. i Rødovre og endelig blev det til 
14 år hos Philips, hvor han var fra 1983 - 1997.

Forinden alle de gode år med sælgerjobs 
havde Niels Peter købt ”butikken på hjørnet 
i Egholt” og havde den åbent til 1983, hvor 
den lukkes og det er her de 14 år hos Philips 
starter. Ved siden af jobbet starter han i 
1985 – Rodehjørnet – i starten dog kun med 
radio og tv.

1997 -”EN HOBBY BLIVER EN LEVEVEJ”
Fra 1997 beslutter Niels Peter, at det er 
slut med sælgerjobs og valgte at gøre – 

”sin hobby til en levevej”. Og så gik det 
stærkt; det boomede hurtigt med varer og 
især kendte mærkevarer, der kunne sælges 
billigt. Der blev opkøbt restvarer fra – 
Dansk Supermarked – Brugsen – Kvickly 
– OBS – Fona og Ekspert – og de må have 
været tilfredse med alt det Niels Peter 
kunne sælge, for han blev fast aftager af 
restvarer. Her udover blev der solgt næsten 
alt indenfor Elektronik plus tilbehør samt 
paraboler.

Senere gælder det container salg til Afrika 
til lande som – Ghana – Nigeria – Burkina 
Faso – Togo – Libanon. Ja man må sige, som 
årene gik, var der snart ikke den vare, der 
ikke kunne findes i Rodehjørnet. Næsten alt 
blev solgt gennem mund til mund metoden. 
Det er få penge der er brugt til PR omtale.
I de første gode år var der tre mand i 
butikken og herudover blev butik nr. to åbnet 
i Vejle – ”Rodehjørnet 2”, i Nyboesgade fra 
2001 – 2007, med åbent to dage om ugen. 

KOL KONSTATERES I 2007
Det var helbredet, der gjorde at Niels Peter 
ville afhænde sin Butik/ejendom, hvilket 
skete august 2016. Forinden havde den 
været til salg i godt to år. 

Efter salget i 2016 fortsættes med det 
samme varelager og kun ved egen hjælp. 
Der er i dag åbent hverdage kl. 19 – 21.00 
undtagen onsdag. Lørdag kl. 12 – 17.00.

Efter at KOL blev konstateret i 2007 går 
tempoet ned af bakke. Men ved at gå til en 
kinesisk akupunktør i Næstved fik han 10% 
mere luft.

”Hvordan har du det i dag?”
”Jeg har en nedsat lungekapacitet og hvis 
jeg har luft, kan jeg det hele; men mangler 
luften tager arbejdet 5 - 6 gange så lang tid. 
Men jeg vil gerne afhænde butikken inden 
længe”.

FORTSÆTTER DOG 
- MEN HELBREDET BESTEMMER
Niels Peter vil dog stadig finde varepartier 
– og der findes heldigvis mange. De distri-
bueres ud af landet og det hele foregår fra 
computeren og telefonen. Ligeledes kan de 
findes i Den Blå Avis på Nettet -  hver dag 
året rundt.

Hele sin tid med Rodehjørnet har Niels Peter 
været en trofast sponsor til Fynslund Bold-
klub, ja så ubetinget den største med bl.a. 
TV`er til bankospil ved Sportsfesten hvert 
år. Ligeledes har Fynslund Boldklub haft den 
glæde at have Niels Peter som en trofast og 
habil fodboldspiller i en menneskealder.

BOR I DAG I LEJRSKOV MISSIONSHUS
I 2002 købte Niels Peter Lejrskov Missions-
hus for i første omgang at bruge det til lager. 
Det er dog langt fra lager i dag. Et fuldstæn-
dig gennemmoderniseret Missionshus står i 
dag helt unikt. Indvendig holdt i Missionshu-
sets oprindelige stil. Helt fantastisk lavet og 
et utrolig flot hjem er det blevet til.

Niels Peter er 71 år og gift med Birgit. På billedet 
har yngste datter Lonnie sneget sig med.

Hvis vi ellers kan finde det..
VI HAR DET HELE
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Pris 2295 kr.
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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
OKTOBER, NOVEMBER, DECEMBER

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

30 STK. PR. KS. 500G PR. PK. 2 STK.

+ pant Spar op til 16,05 kr.

110 KR 35 KR 150 KR
MANGE TAK! Det er godt, at de lokale foreninger støtter op om Brugsen ved at handle ind til deres arrangementer 
her. Tak for det – senest til Mark’ant musikfestival, Rideskolen, Veterantræf, Ringridning og Forsamlingshuset.

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 1-32 

24 stk.
8 stk.

Tuborg/Carlsberg 
flaskeøl

Blå eller Guld 
Cirkelkaffe

Fynslund-
vinen

2 STK.

39,95 KR

Bagerens Special,
rug eller franskbrød
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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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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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KOMMER NY
K.A KLOAK

• 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

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
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Kristian Adsbøll og Trine Adsbøll står i dø-
ren og byder velkommen på Riisbøge 50, da 
jeg en torsdag efter fyraften kigger ind, for 
at lave et lille interview om familien og Kri-
stians firma KA Kloak og anlæg.

Den dejlige ejendom ved siden af smeden i 
Ferup, er omdrejningspunktet for både fami-
lien og firmaet. I forstuen sidder de 4 børn 
på 3, 4, 6 og 8 år og bygger togbaner, me-
dens de griner og hygger sig i eftermiddags-
solen. Man fornemmer roen og harmonien, 
der også kendetegner Kristian og Trine, selv 
om det vel egentlig er tæt på ulvetimen, når 
børnene kommer hjem fra skole og institu-
tioner og de voksne er færdige med aktivite-
terne udenfor hjemmet.

GIK IKKE HELT FARS FODSPOR
Kristian stammer fra Harte, hvor hans far ar-
bejdede som daglig leder af kloakafdelingen 
i entreprenørfirmaet O. Adsbøll og Sønner 
A/S, men Kristian gik i starten en lidt anden 
vej, idet han blev uddannet som anlægsgart-
ner hos Kjeld Larsen & Søn i Kolding. Det gav 
ligeledes en god bagage af erfaring, idet fir-
maet løser en bred vifte af især haveopgaver 
i trekantsområdet. Men udlængslen trak og i 
2002 arbejdede Kristian et år i Australien. Da 
han kom hjem, startede han med kloakarbej-
de og i 2004 tog han kloakmestereksamen. 

Om det var varmen eller eventyret, der atter 
trak i den unge kloakmester, er usagt, men 
fakta er, at Kristian igen rejste til Australien 
i 2006, hvor han i et år primært arbejdede 
med landbrug og lidt tømrerarbejde. 

Efter 2. ophold i Australien blev Kristian 
ansat i O. Adsbøll og Sønner, hvor han især 
arbejdede på kontoret frem til 2012, hvor 
Kristian trængte til at prøve kræfter med at 
være selvstændig.

FØRSTE MAJ 2012
Dagen efter datteren Isabel blev født, star-
tede Kristian firmaet KA Kloak & anlæg Aps. 
Målet var, at han ville have et lille en-mands 
firma, men som tiden gik, udviklede firmaet 
sig stille og roligt og for tiden tæller firmaet 
3 ansatte og 3 vikarer.

Ca. 50 % af arbejdet er kloakarbejde, hvor 
firmaet har stor ekspertise. Heri tælles også 
forsikringsskader indenfor kloak. Den anden 
halvdel af tiden bruges især på anlægsarbej-
der med f.eks. udgravning til sokler og støb-
ning i samarbejde med murerfirmaer. Der er 
også opgaver på Genbrugspladser samt nu 
og da belægningsarbejde for private.

STABIL OG GOD KUNDEGRUPPE
Hvad er mere vigtig for et firma, end en god 
og stabil kundegruppe, både når der (som i 

øjeblikket) er stor travlhed, som i perioder, 
hvor væksten er mindre. Det har KA, og Kri-
stian værdsætter samarbejdet med de me-
get stabile vvs -, murer- og tømrerfirmaer, 
der både kan tage almindelige og meget sto-
re entrepriser. Lige i øjeblikke arbejder f.eks. 
2 mand i Åbenrå - og fire i Kolding kommune. 

VISIONEN FOR KA
Da jeg spørger til visionen for fremtiden, 
er Kristian klædeligt beskeden. Så tør han 
lidt op og forklarer, at i starten var det hans 
målsætning, at han aldrig ville have nogen 
ansat. Det har han ændret hen ad vejen og 
på sigt kunne det måske være godt at have 
yderligere 1-2 fastansatte. 

TID TIL FAMILIEN
Fire børn mellem 3 og 8 år tager også tid 
og fra virksomhedens start i 2012 og frem 
til 2016, gik næsten alt Trine ’s tid med bør-
nene. Trine er oprindeligt uddannet frisør, 
men i 2016 valgte hun at læse videre på IBC, 
for at uddanne sig med henblik på et job i 
offentlig administration. Ja tillykke, for den 
3. september starter Trine i et job hos ATP 
i Haderslev. Travle mennesker, tænker jeg: 
Selvstændig, pendlerjob og fire børn. Men 
det skal nok gå, for alle virker nærværende 
– og så bor de på en dejlig gård i Ferup, hvor 
familien trives.

KA KLOAK & AN LÆG
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Bøllingvej 4 | 6064 Jordrup 

Tlf. 60 21 22 30 | salonhauge.dk 

Johanne Hauge | 4-årig uddannet frisør 
Anvender allergivenlige hårprodukter og farver. 

Efter endt klipning og man booker til næste klipning, 
får man 10% rabat

Afleverer man tom emballage fra ORGANIC HÅRSPA 
købt hos mig, får man 10% rabat ved næste køb”
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INDHOLD OG INPUT: 

Hvis du har input/ forslag til det næste maga-
sin, der udkommer primo januar 2019, bedes det 
være os i hænde senest den 1. december 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

Claus Bøtker, 
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?

Jens Lund Pedersen, 
reporter
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