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KLUMMEN AKTUELT

Du sidder med 21. udgave af Fynslundmaga-
sinet. Der blev kigget lidt, da første udgave 
udkom for fem år siden. En utrolig flot kvalitet 
og præsentabel som de flotteste magasiner 
der kom ind ad døren, ja det ligefrem duftede 
fra trykkeriet endnu.

Men jo det var vores nye lokale magasin, der 
så dagens lys. Hvordan kunne det lade sig 
gøre at lave en så flot kvalitet? Normalt kom 
der en sort/hvid A5 folder rundt fra Lejrskov/
Jordrup kirker og Fynslundskolen.

Det var 4F – ”Fællesforum for foreningerne i 
Fynslundområdet”- der var ophavsmand til at 
få lavet et magasin, som også samtidig var et 
kirkeblad og et skoleblad.

Kvaliteten er gennem årene bibeholdt. Sam-
tidig var der en opbakning fra dag et fra alle 
lokale firmaer og foreninger. Uden dem ingen 
Fynslundmagasin. En stor tak.

Kirken og Fynslundskolen betaler for deres 
sider og ud over det betaler kirken husstands-
omdelingen. Det er 5. og 6. klasserne på skift, 
der har omdelt magasinet og de får hermed 
en god skilling til en årlig lejrskoletur eller 
andet. I er bare seje.

Det grafiske arbejde kan vi takke Merete Due 
Paarups firma, ImageConsult for. Der betales 
nemlig kun et meget lille symbolsk beløb for 
layout/det grafiske arbejde. En grafiker elev, 
for tiden Rasmus Warming, laver arbejdet. 
Skulle vi have betalt normal pris, så var Fyn-
slundmagasinet aldrig blevet en realitet. En 
stor tak til Merete.

Og vi fortsætter, så har du gode ideer, små 
som store historier, så kom med dem.A
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 FYNSLUND MAGASINET
FYLDER FEM

Hans E. Sørensen

PRISBELØNNET AF KOLDING KOMMUNE 2018

”- et veldisponeret og fint indpasset anlæg, 
der bidrager til landsbymiljøet som et vigtigt 
samlingspunkt”

Sådan beskrev bedømmelsesudvalget Jordrup By-
park, som var den ene prisvinder ud af tre, da Kol-
ding Kommunes Arkitekturpris blev uddelt på Ni-
colaj Scene den 1. oktober. Som altid var det et af 
højdepunkterne på ”Arkitekturens Dag i Kolding”.

Fem unge familier med børn ønskede sig en le-
geplads i midten af Jordrup. Ja sådan begyndte 
det for 5 år siden. Der skulle penge til så Kolding 
kommunes landsbypulje med landsbykoordinator 
landskabsarkitekt Rita Larsen i spidsen blev kon-
taktet og sammen med landskabsarkitekt Signe 
Moos blev ønsket om en legeplads, efter utallige 
møder gennem 4 år, til en Bypark. 

Anlægsarbejdet blev lavet af fa. Kjeld Larsen og 
Søn. Tømrerarbejdet blev udført af elever fra  
Hansenberg. 

Midlerne til den store opgave kom fra Kolding 
kommunes landsbypulje. De 20 medlemmer i Kon-
taktforum bakkede op om projektet. 

En stor tak til de øvrige 19 landsbyer.

Idèmagerne – arbejdsgruppen bag Jordrup Bypark 
er: Søren Vejen-Jensen, Anja Vesterholm, Vivi 
Frydensbjerg, Jakob Hviid og Hanne Jørgensen. 

Ønsket om en legeplads blev til en Bypark. En By-
park, der kom på Danmarkskortet. Kan vi forlange 
mere?

JORDRUP 
BYPARK
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AKTUELT

Så sker det 1-2-3 februar i Fynslund Hallen. 
Fynslundesport  FLE laver i samarbejde med 
community JKG  et LAN event.

Det har været under opsejling et stykke tid. Der 
har været tvivl i bestyrelsen, om e-sport var noget 
for os. Men det er en sport, som vokser eksplosivt, 
og vi vil gerne med på vognen. Som den forening, 
der servicerer lokalområdet med idræts- såvel 
som sociale oplevelser, må vi forsøge at følge med 

tiden. Her er et oplagt sted at få fat i nogle unge, 
som ikke alle har været i vores målgruppe. Første 
step bliver således et LAN event. Herfra må vi se, 
hvordan tingene udvikler sig. Er der interesse for 
en klub? Melder der sig nogle som instruktører? 
Skal vi holde flere LAN events? Det skal vi prøve 
at få styr på efterfølgende. LAN’et starter fredag 
og slutter søndag. Der vil blive opsat storskærm 
til livestreaming af kampe og turneringer (online 
som lokale). Vi har lejet Nerfguns, så der vil være 

en fysisk legeplads til dem, som har lyst til et af-
bræk. På musemåttestanden kan du få lavet din 
helt egen costummade musemåtte. Og så er der 
masser af plads ved bordene. Vores cafeteria har 
åbent en del af tiden og mad kan tilkøbes. Der vil 
løbende blive informeret på facebook. Og I kan gå 
ind på Fynslundesport.dk og spille med. Fynslun-
desport FLE og esport community JGK glæder sig 
til at se en masse spillelystne unge mennesker til 
nogle gode dage i Fynslund Hallen.

LAN EVENT
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KIRKEN

Lejlighedskoret ved Lejrskov & Jor-
drup Kirker genopstår i det nye år – nu 
som gospelkor! 

Organist Nikoline Dittmer Laursen styrer slagets 
gang til fire korprøver hhv. onsdag d. 9/1, d. 16/1, d. 
23/1 og d. 30/1, alle kl. 19 i Lejrskov Kirke. Vi holder 
koncert onsdag d. 6. februar kl. 19, hvor sangerinde 
Marie Juncher medvirker som solist. Marie er ved 
at afslutte sin uddannelse på Det Jyske Musikkon-
servatorium i Aarhus og synger bl.a. i gospelkoret 
Gunnertoft Gospel Singers. Vel mødt onsdag d. 9. 
januar 2019 til et brag af en gospelfest.

SYNG 
GOSPEL

ALLE er velkomne!

Torsdag den 24. januar kl. 19:30. Tidligere for-
mand for Etisk Råd, Jacob Birkler, kommer og 
beretter om arbejdet i rådet. Bioteknologi sætter 
os i stand til at skabe, fastholde og afslutte liv på 
en lang række nye måder. Men det, vi kan gøre, 
hænger ikke altid sammen med det, vi bør gøre. 

Foredraget fokuserer på de mange udfordringer, 
der opstår, når vi lægger livet og døden i menne-
skets hænder. Jacob Birkler har fokus på de man-
ge etiske dilemmaer, der melder sig ved livets 
begyndelse og afslutning.
Konfirmandstuen. Kaffebord 40 kr. 

JACOB BIRKLER
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KIRKEN

Evolutionsteorien stammer fra Charles Darwin, 
som i 1859 udgav bogen ”Om arternes oprindel-
se.” Her argumenterede han for, at alle livsformer, 
inklusive mennesket, har en fælles oprindelse i 
nogle ur-livsformer. Livet har udviklet sig over mil-
lioner af år og bliver ved med at udvikle sig ved, at 
arterne tilpasser sig omverdenen. I Bibelens Gam-
le Testamente kan man i Skabelsesberetningen 
læse, hvordan Gud skabte jorden, himlen og alt, 
som er der på. Er der en modsætning mellem de 
to, kunne man spørge? Af og til kommer den debat 
op til overfladen.

Naturligvis er der ingen modsætning mellem Ska-
belsesberetningen og evolutionsteorien! Det mener 
et stort flertal af Danmarks befolkning tilsyneladen-
de heller ikke. Ca. 80 % er medlem af folkekirken og 
ca. den samme mængde har tiltro til Darwins teori, 
ifølge meningsmålinger. Det behøver selvfølgelig 
ikke at være præcis de samme mennesker i begge 
grupper, men der må alligevel være et vist overlap!

Der er ingen grund til at vælge mellem troen på 
Gud som skaber og Darwins evolutionsteori. Vi 
ved godt, at Bibelens skabelsesberetninger ikke 
forsøger at give en naturvidenskabelig forklaring. 
Bibelen fortæller om Gud som Skaber og Frelser 
og Helligånd. Men den sandhed er ikke afhængig 
af naturvidenskabelige teorier, og de skabelsesbe-
retninger, der findes i Bibelen, er ikke naturviden-
skab, men fortællinger om Gud og om meningen 
med livet og verden.

Videnskab bygger på teorier, som kan bevises eller 
modbevises. Derfor er der heller ikke noget galt i 
at tvivle på, om evolutionsteorien er korrekt, eller 
om der er bedre teorier om livets opståen og ud-
vikling, hvis man kan argumentere for det. Men at 
gøre tro og viden til hinandens modsætninger, det 
er ødelæggende for begge dele.

Naturvidenskaben observerer og beskriver na-
turen, men den kommer ikke bag om naturen og 

besvarer spørgsmålet om, hvorfor verden er til, 
hvad liv egentlig er, og hvad der er godt og ondt. 
Menneskets erkendelse er begrænset – og der-
med også videnskabens. Om Gud havde en finger 
med i spillet i skabelsen, eller om Big Bang og 
menneskene opstod helt af sig selv, er en trossag. 
Darwin var ikke ateist og benægtede aldrig mu-
ligheden af, at der kunne være et guddommeligt 
ophav til evolutionen. 

I sin selvbiografi skrev han f.eks: ”Mysteriet om 
alle tings begyndelse er uløseligt for os.” I nogle 
af sine breve skrev han også: ”Det forekommer mig 
at være absurd at tvivle på, at en mand kan tro på 
Gud og samtidig tilslutte sig evolutionslæren.” og 
”Selv under mine største udsving har jeg aldrig væ-
ret ateist i den forstand, at jeg har benægtet Guds 
eksistens.”

I bogen om arternes oprindelse skrev han: ”Jeg 
ser ikke nogen gyldig grund til, at de anskuelser, 
der er fremsatte i dette bind, skulle støde nogens 
religiøse følelser.” I bogens sidste sætning giver 
Darwin sin egen tydning af evolutionen: ”Der er 
storhed i det syn på livet, at det, med dets forskel-
lige kræfter, af Skaberen oprindelig er bleven nog-
le få eller en enkelt form indblæst, og at, medens 
denne vor klode har rullet rundt efter tyngdens 
bestemte lov, have utallige Former, højst skønne 
og højst vidunderlige, fra en simpel begyndelse 
udviklet sig og udvikles endnu.” 

Efter Darwin kan Bibelen ikke længere benyttes 
som en håndbog i naturhistorie, geologi og biologi. 
Men har det nogensinde været meningen? Måske 
giver det mening at tænke, at Gud har skabt ver-
den til selvudvikling? At Gud i sin almagt overlader 
os et råderum? Vi mennesker hører hjemme i et 
skaberværk i udvikling, blandt mange forunderli-
ge skabninger. Tilværelsen drejer sig om andet og 
mere end os selv. Og verden er fuld af overraskel-
ser. Darwin åbnede uforvarende for en idé om, at 
Gud har skabt os til at leve, opleve og udvikle os. 

”I begyndelsen skabte Gud.” Lad verden blive til 
og lad den udvikle sig i al sin forskellighed. ”Gud 
sagde: Lad os skabe mennesker i vort billede, så 
de ligner os” Derfor er alle individer, på trods af 
udvendige forskelle, skabt i Guds billede og er der-
for lige meget værd. 

Darwins teori viste også, at mennesket har rov-
dyrklør lige neden under kulturens tynde fernis. Vi 
er på én gang styret af både følelser og rationelle 
tanker. Vi rummer både medfølelse og aggression, 
vi er både sociale og selviske individer. Menne-
skets liv ligger ikke fast på forhånd. Tværtimod er 
vi selv med i skabelsens proces. Vi er undervejs.
Livet er både prosaisk og hårdt, men resultatet er 
også poetisk, både når det gør ondt, og når det 
gør godt. Livet er en pakkeløsning med både glæ-
de og smerte. Kærligheden er en forudsætning for 
sorgen. Er man forbundet med den anden, er hans 
eller hendes død et dybt savn.

Kristen tro er tillid til, at Gud er den, som har vist 
sig i Jesus fra Nazaret, og som man derfor kan tro 
og håbe på er kærlighed. Man kan være overbe-
vist om, at det rigtige er at tage vare på den svage 
og at leve i kærlighed til sit medmenneske, uanset 
om man antager, at livet er udviklet gennem mil-
lioner af år eller blevet til som en færdig pakke. 
Man kan tro på Jesus Kristus, uanset hvordan man 
mener skabelsen er foregået. Videnskabelig er-
kendelse kan endda forstærke taknemmeligheden 
og glæden ved skaberværket. Som Brorson skrev i 
salmen ”Op, al den ting, som Gud har gjort:”
Hvad skal jeg sige? 
mine ord vil ikke meget sige:

o Gud! hvor er din visdom stor,
din godhed, kraft og rige!
Op, stemmer alle folk på jord
med frydetone sammen:
Halleluja, vor Gud er stor!
Og Himlen svare: Amen!

GUD OG
DARWIN?
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KIRKEN

Tirsdag den 19. februar kl. 19. Vi begynder med en kort gudstjeneste i Lejrskov Kirke og fortsætter i konfirmand-
stuen. Jan Lange fortæller om at være præst i en fængselskirke, som han har været det i 9 år på Møgelkær 
Statsfængsel. Temaer: Kristendommens forhold til “forbryderen.” Fortællinger fra virkeligheden i et fængsel. 
Har kirken en opgave i resocialiseringen? Kaffebord 40 kr.

JAN LANGE
TIDL. FÆNGSELSPRÆST

Lørdag den 30. marts kl. 09:30 – 15:00
I konfirmandstuen.

Efter kaffe og rundstykker prøver vi at tæn-
ke fremad. Hvad er dit bud på, hvor der er 
behov for fornyelse – og hvad der ikke skal 
laves om på. Og hvordan fører vi de gode 
idéer ud i livet?

Dagens ordstyrer er Erling Andersen, tidl. 
sognepræst og nu lektor ved Folkekirkens 
Uddannelses- og Videnscenter. Biskop Mari-
anne Christiansen kommer og holder oplæg 
undervejs. Vi håber, så mange som muligt har 
lyst til at deltage.

VISIONS

 DAG

Søndag den 31. marts kl. 10:30 i Lejrskov 
Kirke. Alle børn, der er døbt i 2013 og deres 
familier indbydes til dåbsjubilæum. Guds-
tjenesten står i dåbens tegn.

 DÅBS
JUBILÆUM

ALLE er velkomne!
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KONTAKT

DÅB:

Jordrup Kirke
Tilde Lildholdt Mortensen 11. nov.
 
BEGRAVEDE ELLER BISATTE:

Jordrup Kirke
Ella Kristensen 11. okt.

Lejrskov Kirke 

Peder Christian Jacobsen 18. okt.
Kathrine Holmgaard  29. nov.

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. Hjemmebe-
søg 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 Christensen
tlf. 2020 8169. Mail: asger@noerupgaard.dk

Kirkebil: Menighedsrådet refunderer ud-
gifter til taxa til gudstjenester og kirkelige 
handlinger for ældre og gangbesværede. 

LÆS MERE
www.lejrskov-jordrupkirker.dk

TEKST
Niels Risbjerg Lai

Anders Kofoed Pedersen holder foredraget: ”Alle har 
et liv, der er værd at leve”. Torsdag den 21. marts kl. 
19 i konfirmandstuen. Det er for konfirmander, deres 
forældre og alle andre interesserede. 

Er jeg god nok? JA! Vil svaret være. Vi er alle lige, 
det tror Anders på. Kom og få et kærligt spark bagi. 
Boller med pålæg 40 kr. for voksne og gratis for 
teenagere.

ALLE HAR ET LIV, DER ER 
VÆRD AT LEVE
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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



VINTER 2019  //  FYNSLUND MAGASINET //  9 

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

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,- 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

Det var tre elever fra Fynslundskolen -  Maja, Ca-
roline og Louise fra 6e. der havde udtænkt den 
flotte løsning, der udløste en utrolig flot 3. plads 
ved landsfinalen i Messecenter Fredericia. Ud-
valgt blandt 169 andre deltagere, og på landsplan 
har 17.000 elever deltaget i Edison. Til finalen i 
Fredericia deltog ca. 2000 elever.                                          

Sammen med deres dygtige lærere, Jeanette Fe-
stersen og Lisbeth Madsen, og med hjælp fra vel-
villige forældre, drog Fynslundskolens 2 6. klasser 
afsted til Fredericia den 15/11. for at være med i 
konkurrencen/Edison. 

Adgangsbilletten til finalen var en topplacering 
ved de kommunale mesterskaber, som var gået 
forud for landsfinalen. Klasserne var så heldige at 
få hele to hold blandt de 3 bedste i lokalfinalen på 
IBC i Kolding. En første plads til Maja, Caroline og 
Louise med ”A chance to sail greener” og en 3. 

plads til Mathias C, Julie og Manfred med projek-
tet SCT - Sol-celle-tasken.

Ud over de flotte placeringer, trofæer og diplomer 
er klasserne blevet 5000,- rigere, penge som skal 
bruges på noget sjovt.

HVAD ER EDISON?

Edison er en sjov og lærerig opfinderkonkurren-
ce for elever i 6. og 7. klasse, hvor eleverne skal 
igennem en innovativ læringsproces. Eleverne skal 
idégenerere og udvikle deres eget koncept, som de 
så til sidst skal fremvise på en stor messe. Formå-
let med Edison er at give eleverne mulighed for at 
arbejde med, og udvikle deres evne til entrepenør-
skab, idégenerering, opfindsomhed, kreativitet og 
innovation.

Fynslundskolen nåede finalen i november 2018 
med et projekt der omhandlede effektiv udnyttelse 

af bølgeenergi under sejlads. Udfordringen var at 
få de store tankskibe til at sejle mere grønt, spa-
re på brændstof og i det hele taget bidrage til en 
renere verden.

Dommerne i Edison sagde om Maja, Caroline og 
Louises projekt at: ”Det var en fantastisk god idé, 
grundigt gennemarbejdet og fremført af 3 meget 
engagerede piger”

Der var 2000 elever fra grundskolen og ungdoms-
uddannelserne, der deltog i konkurrencen med 
mange forskellige innovative fremtidsløsninger. 
 
Efter den flotte præstation i Fredericia vendte beg-
ge 6. klasser hjem til Fynslundskolen igen, hvor de 
blev modtaget af skoleleder Max Agger, som i da-
gens anledning havde sørget for børnechampagne 
og levende lys. En super hyggelig afslutning på en 
fantastisk dag og et godt forløb.

EDISON FINALE 2018
STOR PRÆSTATION AF ELEVER FRA FYNSLUNDSKOLEN
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FYNSLUNDSKOLEN

Hver torsdag samles de kommende skole-
børn i “Fritterklubben”. I “Fritterklubben” 
hygger vi os med at tage på udflugter, lave 
små skoleopgaver eller noget helt tredje.

Først i oktober deltog vi, som så mange andre 
børn i “Bag for en sag”. Vi lavede vores egen 
lille kagebod, hvor vi solgte kager til foræl-
dre, søskende og andre med en sød tand. 

Efter en cykeltur til Brugsen, hvor vi handle-
de ind tog vi tilbage til SFOen og bagte cup-
cakes og boller. Alt i mens dejen hævede, 
formåede børnene at lave flotte skilte som 
reklamerede for vores kagesalg.

Alt det lækre bagværk blev flot pyntet og 
solgt i vores lille butik i Spirehuset.

Overskuddet af salget har vi sendt til “Børns 
vilkår” - hvor vi håber, at pengene bringer 
lykke!

HERMED NYT FRA 
SPIREHUSET

På Fynslundskolen og Børnehaven Spiren er vi i 
gang med flere forskellige projekter, som alle har 
at gøre med motorik og bevægelse. Skoledelen 
er blandt andet med i idrætsskoleprojektet, som 
er et kommunalt projekt hvor 6 andre af Koldings 
skoler også er med. Idrætsskolekonceptet vægter, 
at eleverne i 0.-6. klasse udvikles motorisk. Børne-
ne skulle også gerne udvikle deres idrætsspecifik-
ke evner samt have gavn af indsatsen indlærings-
mæssigt og sundhedsmæssigt.

Fynslundskolen har i den forbindelse allerede haft 
besøg af flere forskellige idrætsforeninger fra 
Kolding kommune. Vi har spillet tennis, volleyball, 
håndbold, badminton og bowling. Vi har haft be-
søg af brydeklubben fra Kolding og senest har vi 
haft besøg af Henrik Katborg og Kaizen Karate Do 
fra Kolding. Alle foreningerne er på besøg 5 uger 
af gangen, og de besøger i de fleste tilfælde alle 
klassetrin. I foråret håber vi, foruden tennis, at få 
golf på programmet. Det er således foreningerne 
der stiller den idrætsspecifikke ekspertise til rå-
dighed i form af en uddannet instruktør, men vores 
idrætslærere er med i alle lektionerne.

Idrætsskoleprojektet er også et element i det vi 
kalder ’Åben skole’ som handler om at få et sam-
arbejde med institutioner, foreninger og private 
virksomheder. Det handler om at få skolen ud i 
samfundet, og samfundet ind i skolen. 

MOTORIKPROJEKT

Vi har med vores deltagelse i idrætsskoleprojektet 

forpligtet os til at have særligt fokus på at inddra-
ge bevægelse i skolens almene undervisning. Den 
forpligtigelse har vi taget på os i form af et større 
projekt. Udvikling kræver som bekendt handling 
og midler, og derfor har Fynslundskolen og Børne-
haven Spiren søgt om, og fået bevilliget, midler til 
et længerevarende projekt.

Vi samarbejder i første omgang med Dansk Skole-
idræt om et kursus for personalet. Et kursus som 
strækker sig frem til september måned 2019. Børne-
ne skulle gerne få glæde af personalets efteruddan-
nelse løbende. Generelt er det en god ide at under-
støtte udviklingen af børns motoriske færdigheder, 
ikke bare i idrætsfaget, men i alle fag og hverdagen 
generelt. Men hvordan gør man det på bedste vis?
Det er netop det konsulenterne fra Dansk Skole-
idræt skal være med til at afdække. På de forskel-
lige fotos kan man se hvordan det spændte af ved 
den anden kursusgang som blev afholdt på skolen.  

MOTIONSLØB 2018

Fredag den 12. oktober, lige inden efterårsferien, 
løb skolernes motionsdag af staben. Ruten i år gik 
fra hallen, ned langs boldbanen til Bagvejen. Ned af 
bagvejen til Fynslundvej og til venstre ned mod hal-
len igen. En runde var ca. en kilometer.  En god tradi-
tion som passer fint ind i Institutionens ønske om at 
have fokus på motorik, bevægelse og sundhed. 

Igen i år var der mange forældre og bedsteforæl-
dre der deltog. En god, solrig dag hvor efteråret 
viste sig fra sin bedste side – heldigvis. 

ÅBEN SKOLE
OG IDRÆTSSKOLEPROJEKT
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Knud Leth Nielsen smiler bredt og siger: ”Jeg har 
interesseret mig for vand, siden jeg som ung in-
geniørstuderende projekterede ledningsnettet til 
Egholt Vandværk. Det var dengang. I dag arbejder 
jeg med at udvikle og projektere især biologisk og 
mekanisk vandrensning i forbindelse med gen-
brug af vand ved fiskeopdræt på land.”

Entusiasmen lyser ud af Knud, der ejer ingeni-
ørfirmaet Aqua House i Egholt, og som fortæller 
os om en spændende branche, der arbejder med 
produktion af bæredygtigt fiskeopdræt.

Som ung bygningsingeniør fra Horsens Teknikum, 
blev Knud i 1986 ansat i et firma i Kolding, hvor 
man bl.a. arbejdede med vandrensning i forbin-
delse med genbrug af vand ved indendørs åleop-
dræt. Man projekterede systemer til biologisk- og 
mekanisk rensning af vandet for især ammonium-
kvælstof, men også for nitratkvælstof og fosfor, 
så vandet kunne genbruges. Det var starten på 
denne udvikling i Danmark.

PÅ EGNE BEN

Finanskrisen i 1992 betød imidlertid, at der i en 
periode ikke kunne lånes penge til nye projekter, 
men de eksisterende åleopdræt skulle køre vide-
re og det blev starten på ”Ingeniørfirmaet Knud 
Leth Nielsen”. Kunderne forblev loyale og især 
i udlandet kom nye og større projekter til. Fra 
1992 til omkring år 2000 ændrede kundegruppen 
sig lakseopdrættere på land i især Norge. Pro-
jekterne blev større og større, hvorfor firmaet i 

2004 omdannes til et aktieselskab under navnet 
”Aquahouse A/S”.

AQUAHOUSE

Aquahouse bygger løsningerne på 32 års erfaring 
og indsigt i recirkulerings-teknologiens betydning 
for såvel vandkvalitet som opdrætsøkonomien, 
når det gælder fisk. I perioden 2000-2015 blev der 
arbejdet intensivt med at forbedre processerne 
sammen med 2 tyske fiskeopdrættere. Man kan 
således sige, at 32 år i erhvervslivets skole, har 
givet spidskompetencer indenfor processer som:

 • Vurdering af økonomisk optimal recirkulerings-
grad af vandet

 • Dimensionering af vandbehandlingsanlæg
 • Konstruktion af vandbehandlingsanlæg
 • Energioptimering
 • Helhedsløsninger i forbindelse med fiskeopdræt

Et komplekst anlæg skal konstrueres korrekt, for 
at give den mest optimale drift og Knud har er-
faring med forskellige typer anlæg og rådgiver 
gerne omkring rør, filtre iltstyring, dosering, kar og 
tanke, armering mv.

Projekteringen kan omfatte hele systemet med 
dimensionering og produktion af meget store an-
læg, samt levering af produkter i forbindelse med 
anlæg og drift, eller det kan omfatte den del, der 
drejer sig om vandrensning, samt anlæg til mindre 
fiskeopdræt. I danske kroner drejer det sig ingeni-
ørarbejder på anlæg fra 0,5 – 50 millioner.

EN ENKELT MANDS EKSPERTISE GIVER 
MANGE DANSKE ARBEJDSPLADSER
Ekspertisen i praktisk vandrensning har betydet, 
at Aquahouse er udvalgt til at modtage støtte 
fra Innovationsfonden, til at fjerne kvælstof fra 
landbaseret lakseopdræt. Det er naturligvis en 
anerkendelse for firmaets ekspertise, der både 
kommer ingeniørfirmaet, som de mange danske 
samarbejdspartnere til gode.

FREMTIDEN

Knud arbejder allerede med fremtidens fiskeop-
dræt, der i stigende grad trækkes på land, og hvor 
man ser på forbruget af CO2, kvælstof og fosfor 
pr. kg fisk – præcis som man ser på forbruget af 
næringsstoffer og CO2 belastningen pr. produce-
ret kg svinekød eller pr. liter mælk. 

På de anlæg, hvor Aquahouse gennem de seneste 
år har leveret styring og overvågning, har Knud 
mulighed for online overvågning af vandrens-
ningsprocesserne, så fejl hurtigt kan lokaliseres.

Cirka 90 % af projekterne foregår i udlandet og da 
Knud forventer mange nye projekter i Østeuropa, 
er det en stor fordel, at han har fået en stabil sam-
arbejdspartner i Polen, der med tiden kan byde ind 
på nye projekter. 

Et par spændende timer har ført Hans Sørensen 
og mig ind i en ny verden og vi vil sende Knud en 
venlig tanke, næste gang vi spiser laks.

GLOBAL EKSPERTISE HOS

AQUA HOUSE
 I EGHOLT
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Når vand til fisk renses, er det meget store flows, hvor rensningen skal ske på måske 
10 minutter. Bakterier fyldes i nogle store tanke, hvor der er forskellige medier, hvor 

bakterierne kan sætte sig fast og gro. Her  lever nitrificerende bakterier af at omdanne 
det meget giftige ammonium-kvælstof fra fiskenes urin til det meget mindre giftige 

nitratkvælstof - hvorefter nitrat og slam omsættes ved hjælp af opslæmmede bakterier, 
der kan fjernes med en kemisk proces. Resultatet er næsten rent vand, med et 
nitratindhold under 100 mg pr. liter, som kan recirkuleres tilbage i fiskekarrene.

VANDRENSNING

59 år gammel og ejer af Aquahouse A/S. 
Uddannet bygningsingeniør fra Horsens Teknikum

Gift med Helle Bach Nielsen, der er leder af 
hjemmeplejen i Andst, Bække og Gesten. 

5 voksne børn: Mathias 30 år, Annelaura 28 år, Amalie 
27 år, Dorthea 23 år, Caroline 19 år. I skrivende stund 1 
barnebarn, men yderligere 2 er på vej ved årsskiftet.

KNUD LETH 
NIELSEN



14  // VINTER 2019 //  FYNSLUND MAGASINET

Hvordan kommer spejderne af sted med at 
skaffe lidt over kr. 60.000,- til en spejderlejr?

I efteråret 2017 blev grupperådet og spejderfor-
ældrene enige om, at byens spejdere skulle af-
sted på spejdertur til Manchester UK sommeren 
2018. Det var foranlediget af en invitation fra 
vores venskabsgruppe i UK. På et efterfølgende 
møde blev der lavet et forsigtig budget. Hvad vil 
det mon koste?

For at holde prisen nede pr. spejder blev alle enige 
om at søge hjælp fra fonde og sælge lodsedler mm.

Lodsedler og Juletræer er altid noget der arbejdes 
i og udbyttet er vigtigt, men dog ikke en guldgrube. 
Vi var derfor nødt til at tænke i nye baner, hvis vi 
skulle finde pengene i løbet af et halvt år.  Der kom 
mange gode forslag og de fleste fik vi sat i gang.

DE HELT STORE BIDRAG  
FRA FONDE OG FORENINGER

Vores helt store bidrag kom fra fonde og for-
eninger, der ville være med til at sende vores unge 
spejdere ud i verden og opleve livet og kultur fra 
andre egne.  Det gælder helt sikkert om at have 
den gode og sande historie og bruge lidt tid på at 
finde fonde og virksomheder, som vil støtte dette 
formål. Det koster tid at skrive og der bruges også 
tid på at finde de rigtig fonde. I processen lærer 
man også at et nej, bare betyder vi søger videre 
og at det er vigtigt for mange, at man er ærlige 
om budget og at der er flere der bidrager til turen.
Enkelte fonde afviste pga. forkert område de ikke 

ønsker at dække og andre kunne ikke give til alle 
ansøgere. Det bringer til gengæld blod på tanden, 
når det første bidrag tikker ind. Spejdergruppen 
har søgt flere steder og både nationale og lokale 
firmaer har givet tilskud til turen på en eller anden 
måde.

DEJLIGT NÅR MANGE  
HJÆLPER MED AT SØGE

Når sådan et projekt går i gang, er det dejligt at 
flere træder til og hjælper med at søge, så det 
ikke kun er en person, der står for det hele.  Vores 
grundhistorie blev kopieret og tilpasset formålet 
og rettet til i forhold til giveren og fonde. Vi søg-
te om udstyr, telt, penge og hjælp til transport. 
Nogen fonde giver kontanter, andre giver gaver. 
Selv om det var forældrene, der søgte fonde, har 
spejderne også været aktive hjælpere med salg 
af pølser, sokker, lodsedler og juletræer -  alle har 
bidraget til at samle ind.

EN STOR TAK SKAL LYDE TIL FØLGENDE  
- NÆVNT I TILFÆLDIG RÆKKEFØLGE:

NTG EAST/UK, Y Mens Club i Lunderskov og Kolding, 
Sct. Georgs Gilder 1. og 3. gruppe Kolding, Middelfart 
Sparekasse, Lokal Brugsen Jordrup og Super Brugsen 
Lunderskov, Jem & Fix, Hytten Granly, Hindbo Mink og 
Lejrskov Jordrup menighedsråd. Når de store bidrags-
ydere er nævnt her, mangler vi kun at sige tak til Bor-
gere i hele Jordrup - Fynslund området, som har taget 
imod spejdere, som vil sælge det ene eller andet. 

FLOT ARBEJDE
AF SPEJDERNE I JORDRUP
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Børn er nogle af de mest impulsive, åbenhjer-
tede, kreative og umiddelbare væsener der 
findes.

De er sendt ned til os fra universet, fordi vi 
skal lære noget af dem. Vi voksne tror, at vi 
skal lære dem en masse ting, men det er fak-
tisk dem, som lærer os noget om os selv, hvis 
vi ellers bare tør at erkende det.

I dag har vi travlt med at sætte mange “kli-
stermærker” på børnene. Universet sender 
nogle helt specielle børn ned til os i dette år 
tusinde, hvorfor mon? Er der noget vi ikke kan 
se, er der noget, vi skal lære at forstå?

Vi kender sikkert alle en “Pippi Langstrøm-
pe” eller en “Emil fra Lønneberg “ de er slet 
ikke så sjældne i nutidens hverdag, de har en 
enorm power og kreativitet med sig. Måske 
kommer de for at åbne op, for en anden virke-
lighed, end den som bor inde i os.

Børnene viser os, hvis vi voksne er på afveje. 
De reagerer, hvis vi ikke kan finde ud af, at 
sætte grænser og tage ansvar for os selv, de 
afspejler os voksne. Vi skal lære at resone-
re med vores børn, lære dem at kigge indad, 
lære dem at behandle andre som vi selv vil 
behandles.

Vi har selv været børn engang, mon vores 
åbenhed stadig bor i os? Turde vi, at byde det 
fremmede velkommen, eller er vi bange for, 
at noget skal forandre sig? De specielle børn 
er en gave, vi skal måske til at forandre vo-
res syn på mange ting, vores tanker og vores 
overbevisninger.

Hvis vi møder børnene på deres niveau, ved at 
lytte og tage børnene alvorligt, er vi med til at 
fremme det fantastiske, som bor i dem.

“Børn glemmer måske, hvad du har sagt til 
dem, men de vil aldrig glemme, hvad du fik 
dem til at føle”

TIDENS BØRN
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Alle kender ham i Jordrup og omegn, vellidt og 
altid i godt humør med et smil og en god replik.
Ja, så ved du næsten hvem det er, det kan selv-
følgelig ikke være andre end - Ivan Rizak. Jeg har 
hørt, han har været Danmarksmester i Judo i sine 
unge dage. Man er vel nysgerrig, så vi aftalte et 
fyraftensmøde hos Ivan. 

STARTEDE SOM 16 ÅRIG I FREDERICIA

Det blev en spændende snak, ikke mindst fordi 
Ivan diskede op med gamle avis klip med alver-
dens billeder og omtale af årene, fra han begynd-
te som 16 årig i Fredericia Judo Klub.

Fredericia Judo klub var en del af 1. division i 
mange år og blev flere gange danmarksmestre 

for hold. I 1979/80 blev Ivan både Jysk mester og 
Danmarksmester individuelt. En flot præstation.

Ivan blev ved med at være i Judo sporten til han 
var 50 år. Da Fynslundhallen åbnede efteråret 1992 
prøvede Fynslund Boldklub at få gang i Judo og her 
var læremesteren/træneren selvfølgelig Ivan.

AKTIV I MANGE SPORTSGRENE

Kommer man i Fynslundhallen og de tilknyttede 
fodboldbaner, vil man ofte ja endda meget ofte 
møde Ivan. Badminton og gymnastik om vinteren 
ligger fast. Fodbold er også fast hele sommeren 
på Oldboys niveau. Her har han været en fast 
bestanddel i 38 år og spiller stadig, for som Ivan 
siger - ”jeg har altid været i god fysisk form”.

Er der ting og sager der skal laves i Fynslund 
Boldklub, går man ikke forgæves til Ivan. Som op 
kridter af fodboldbanerne ses han i gang hver uge. 

FAKTA

I 35 år var Ivan karl hos Peter Haarup, heraf de 
sidste 10 år som fodermester. Herefter 15 år som 
greenkeeper ved Kolding Golfklub og lidt ved Birke-
mose Golfklub. Er i dag en yderst aktiv pensionist.

Ivan er 68 år og gift med Ellen. Sammen har de 
børnene – Tanja 40 år, Janni 37 år og Rune 35 år 
samt seks børnebørn. 

En hyggelig snak med et vellidt menneske.

IVAN RIZAK
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VAR DANMARKSMESTER I JUDO
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RIKKE VEJEN – HUMANISTISK TERAPI

Fra 1. januar starter Rikke Vejen-Jensen sin egen 
virksomhed. 

Rikke Vejen er uddannet kinesiolog / terapeut og 
hun har en stor interesse for det indre menneske 
– eller rettere det hele menneske. 

Hun arbejder med den forudsætning, at hvis vi bli-
ver bevidste om hvad der tynger os, så kan vi bed-
re slippe det, vi hænger fast i. Hun har fokus på 
at forløse fastkørte områder, såsom stress, angst, 
migræne, barnløshed, depression mm.
Hun arbejder med terapi, selvudvikling, og holder 
foredrag og kurser. Rikke er også clairvoyant. 

RIKKES VIGTIGE MØDE

Rikke kom til skade i en bilulykke i 2010, hvor 
hun pådrog sig et piskesmæld. Rikke søgte hjælp 
i både det etablerede system og det alternative. 
Hun møder Christian Weidenhof, som også er ki-
nesiolog og terapeut. Det første han siger er: ”Du 
bliver ikke min klient, du bliver min efterfølger”. 

Christian har klinik i Vejle og Rikke har fulgt ham 
i nu 8 år. Christian er nu 75 år og de vil arbejde 
sammen så længe de kan. Rikke håber og tror på, 
at hun på sigt kan afslutte sit deltidsjob ved Vejle 

Kommune og leve af at hjælpe mennesker med at 
vende kriser til indre styrke. 

BRUGER EGNE ERFARINGER

Rikke er selv vokset op i et belastet kvarter i Kol-
ding, hvor hendes far var syg hele hendes barn-
dom. Han dør som 43 årig. Der var mange udfor-
dringer, så hun ved hvad det vil sige, når det indre 
barn ikke får plads. 

Den viden bruger hun i dag i samtalerne, hvor hun 
vil hjælpe andre til at gøre det ubevidste bevidst, 
så de kan vise forståelse og tilgive.
Hun mener, at al sygdom har en årsag og når men-
nesket finder ud af hvor det stammer fra, sættes 
det fri og en inderlig indre glæde vil opstå. 

FRA SELVTILLID TIL SELVVÆRD

Rikke fortæller, at hun har forandret sig i den lan-
ge proces og hun fornemmer nogle i hendes om-
gangskreds undrer sig over, hvad hun har gang i. 
Hun har ikke længere behov for at få anerkendel-
se ved at gøre andre tilfredse. Hun ved, at glæden 
ved at give får hun kun, hvis hun giver uforbehol-
den. Det du sår, er det du får. 

Hun forklarer det sådan. Jeg kan ikke give dig en 
kop te, hvis jeg ikke har noget at give af.

Hun hviler i sig selv og er blevet et glad menne-
ske. Det er vigtigt for hende at vise andre respekt 
og møde dem med åbenhed. Alle har potentiale 
og talent og det gælder om at finde sit potentiale.
 
Når hun møder mennesker, der er i offerrollen, er 
det vigtigt for hende at hjælpe dem til at tage an-
svar for deres eget liv. 

BEDRE AT FOREBYGGE

Rikke er slet ikke i tvivl om, at krop og psyke hæn-
ger sammen. Hun har set med egne øjne, hvor me-
get tanker og følelser gør for vores fysiske krop.
Hun anbefaler, at vi skal lægge mærke til små 
signaler fra kroppen, inden man risikerer alvorlig 
sygdom. Der er mange små lamper der lyser, in-
den motoren brænder af. 

FAMILIEN ER VIGTIGST

Rikke er meget taknemmelig for sit liv og det sted 
hun er i livet. Hun er gift med Søren, der udvikler 
sit musiske potentiale ved at spille i flere bands, 
ved siden af arbejdet som afdelingschef i Eltel.

Børnene bliver større og trives, så Rikke har nu fri-
heden til at udvikle sine positive tanker og tilgang 
til livet. Så hun kan hjælpe andre med at genvinde 
ligevægten, så krise bliver vendt til noget positiv 
og nye muligheder kan byde sig til.

FRA KAOS TIL FRIHED
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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

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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LØR. D. 23 FEB 2018 KL. 14:00

FODBOLDOPSTART
HERRERSENIOR

FynslundEsport afholder LAN event i samarbejde med det danske community 
JKG. Dørene åbnes kl 17:30 den 1. feb. og eventet slutter den 3 kl. 13:00

1. - 3. februar 2019
LAN EVENT

Vi har
Storskærm til livestreaming, 
Nerfguns, god plads ved bordene, 
musemåttestand, masser af 
hygge,( 75 pladser.)

Pris
150 kr. - Mad kan tilkøbes. Vores 
cafeteria vil ligeledes have åbent 
noget af tiden.

Tilmelding
Du kan tilmelde dig på vores 
facebook Fynslund Esport - under 
Event!

Vores servere
Rust: Fynslundesport.dk 
Minecraft: Fynslundesport.dk

NY TRÆNER

FB’s nye træner Gert Ulrich glæder sig til 
at komme i gang og få et godt samarbejde 
med spillerne og klubben. Han har været 
træner i serie 3 som højeste niveau for hhv. 
Læborg, Askov og Gesten.  Bor i Askov, er 
gift med Jette, far til 2 og han arbejder 
som chauffør hos entreprenør Frisesdahl.

Hør mere om Gert, efter træning til en suppe og 
snak i Fynslundhallens Cafeteria

AFHOLDER KLUBMESTERSKAB FOR 
UNGDOM, SENIOR OG MOTIONISTER 

LØRDAG D. 16 MARTS KL. 09:30

Hvornår 
Lørdag d. 23. februar 2019
- Sæt       i kalenderen

For alle
Klubmesterskabet er for 
alle - også nybegyndere

FB´s seje gymnaster og dansere viser, 
hvad de har arbejdet med vinteren over! 

Gæsteoptræden af lokale hold. 

Vi glæder os til superstemning med 
fest, farver, faner og fællessang!

VI SES TIL EN SJOV DAG MED MASSER AF BADMINTON!

FYNSLUND 
BADMINTON 

GYMNASTIK
OPVISNING
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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

LOKALBRUGS din, min og voresER DER VARER, DU SYNES, VI MANGLER – SÅ SIG DET TIL HANNE, ANET-
TE ELLER ALLAN, OG VI KIGGER PÅ DET HURTIGST MULIGT. 

TILBUD
JANUAR - MARTS

SMILEY
REGNSKAB

30 STK. PR. KS. PR. 100G 2 STK. KUN

+ pant Spar op til 16,05 kr.Spar op til 5,00 kr.

110 KR 8,95 KR 16 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 1-49 

33 stk.
16 stk.

Tuborg/Carlsberg 
flaskeøl

Bland-selv-slik
hver fre/lør.

Arla mælk flere
varianter hver tirs.

2 STK.

39,95 KR

Bagerens Special,
rug eller franskbrød
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I år eksperimenterede Markant festival både 
med maden, lyset og et nyt barteam.

I år valgte festivalen at forsøge sig med en mad-
vogn udefra, som serverede både pandekager, 
pølser, snacks og fritter. Man kunne både få en 
madpandekage, en sød pandekage, men også 
gluten- og laktosefri pandekager kunne fås, takket 
være initiativ fra en af festivalens frivillige.. Festi-
valens eget frivilligteam trådte til og stod smilen-
de bad disken hele dagen. Det med at få en mad 
bod udefra til at komme på festivalen skulle lette 
vores madteam med indkøb, beregninger og tilbe-
redning af diverse mad og gøre det lettere at stå 
med den opgave lige midt i alt sommerferieræset. 
Vores madteam blomstrede til gengæld i kaffe/

kageboden hvor man kunne købe kaffe, is og flere 
slags kager, også glutenfri kager var en mulighed 
takket være en anden fra festivalens frivilligteam.

NY SMUK OG FLOT BELYSNING SKABTE 
DEN GODE FESTSTEMNING

Endnu en frivillig trådte til og bød ind med at 
eksperimentere lidt med lyset på og omkring sce-
nen. Dette resulterede i smukke belysninger af 
træerne i området bag stolerækkerne, hyggelig 
feststemning med kulørte lamper rundt om og bag 
ved scenen, samt spændende lys på scenen, som 
igen skabte et flot og levende billede på scenen 
og hjalp alle musikere på vej med at sprede den 
gode feststemning. 

Et nyt team til baren blev stablet på benene i år, 
allerede sidste år meldte teamet sig på banen og 
i år fik de mulighed for at vise hvad de kunne, og 
dette gjorde de med succes. Sublim service og 
lækre smil bag baren hvor man dagen igennem 
kunne hente sig kolde øl, ciders, sodavand, vand 
og snacks.

Markant festival takker for den gode opbakning til 
festivalen og takker alle som bidrog frivilligt op til 
og på dagen. Vi ser frem til et nyt og spændende 
år med planlægning af endnu en festival. 2019 
byder på mange nye frivillige kræfter i festival-
teamet hvilket Festivalgruppen ser meget frem til.
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NYE LÆKRE TILTAG OG FORSØG
MARKANT FESTIVAL 2018
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FYNSLUND 
K A L E N D E R  2 0 1 9

JANUAR

6. kl. 10:30 - 11:30
Helligtrekongers-
gudstjeneste

Lejrskov Kirke

9.  kl. 19 - 21 Gospelkor, øveaften Konfirmandstuen Lejrskov   

13.  kl. 10:30 - 11:30 Gudstjeneste Jordrup Kirke   

15. kl. 9:30 – 11 Fællessang
Aktivitetscentret 
Toftegården

15.  kl. 19 - 21 
Bestyrelsesmøde 
Fynslundhallen 

Fynslundhallen   

16.  kl. 14 - 17 Generalforsamling 
Aktivitetscentret 
Toftegården   

16.  kl. 19 - 21 Gospelkor, øveaften Konfirmandstuen Lejrskov

17. kl. 19 - 21:15 Nytårskur Fynslundhallen

19. kl. 10:30 - 11:15 Fællessang i kirken Lejrskov Kirke   

19. kl. 18.30 Dansk Slager Parade Jordrup Forsamlingshus

20.  kl. 10:30 - 11:30 Gudstjeneste Lejrskov Kirke   

22.  kl. 19 - 21 Bestyrelsesmøde Fynslundskolen og Spiren   

22.  19:30 - 21 FB: Bestyrelsesmøde Fynslundhallen   

23. - 29.  Besøgsuge Fynslundskolen

23.  kl. 19 - 21 Gospelkor, øveaften Konfirmandstuen Lejrskov   

23. kl. 19 - 21
Orienteringsmøde for 
kultur og idrætscenter 
vedr. helhedsplan 

Fynslundskolen

24. kl. 19:30 - 21:30
Jacob Birkler, 
foredrag 

Konfirmandstuen Lejrskov   

27. kl. 10:30 - 11:30
Gudstjeneste m. 
Spire- og Børnekoret 

Jordrup Kirke   

30. kl. 14:30 - 15 
Gudstjeneste, 
Toftegården 

Aktivitetscentret 
Toftegården

30. kl. 19 – 21 Gospelkor, øveaften Konfirmandstuen Lejrskov   

FEBRUAR
1. - 3. LAN Event Fynslundhallen

3. kl. 10:30 - 11:30 Gudstjeneste Lejrskov Kirke   

6. kl. 19 - 20 Gospelkorkoncert Lejrskov Kirke   

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

11.  - 15. Vinterferie Fynslundskolen og Spiren   

14. kl. 19.30 Generalforsamling Jordrup Forsamlingshus

17. kl. 09:00 - 10:00 Gudstjeneste Lejrskov Kirke   

19.  kl. 19 - 21 
Foredrag v. Jan Lange, 
tidl. fængselspræst 

Lejrskov Kirke- 
og konfirmandstue

19. kl. 09:30 – 11:00 Fællessang
Aktivitetscentret 
Toftegården

20. kl. 14 - 16 Foredrag
Aktivitetscentret 
Toftegården   

20. kl. 14:30 - 15 Gudstjeneste
Aktivitetscentret 
Toftegården   

23. 
FB: Klubmester-
skaber i badminton 

Fynslundhallen

23. kl. 10:30 - 11:15 Fællessang i kirken Lejrskov Kirke   

23. kl. 14 - 16:30
FB: Fodbold, opstart for 
herresenior 

Fynslundhallen   

24. kl. 10:30 - 11:30 Gudstjeneste Jordrup Kirke   

24. kl. 8:45 – 14
FB: Fodbold afholder 
Trænerens dag”

Fyndlundhallen

26. kl. 19 - 21 Bestyrelsesmøde Fynslundskolen og Spiren   

28. kl. 19 - 22 3 x Generalforsamling Fynslundhallen
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MARTS
1. kl. 18.00 Tørfisk Jordrup Forsamlingshus

3. kl. 10:30 - 11:30 Gudstjeneste Lejrskov Kirke   

7. kl. 19-21
Lejrskov Ringrider-
forening general-
forsamling

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

12. kl. 9:30 – 11 Fællessang
Aktivitetscentret
Toftegården

13. kl. 14 - 16 
Underholdning “Ensem-
ple 60” 

Aktivitetscentret 
Toftegården   

16. kl. 9.30 - 12
FB: Gymnastik-
afslutning 

Fynslundhallen   

17. kl. 09 - 10 Gudstjeneste Lejrskov Kirke   

19. kl. 19 - 21 Bestyrelsesmøde Fynslundskolen og Spiren   

21. kl. 19 - 21 
Alle har et liv, der er 
værd at leve, foredrag 

Konfirmandstuen 
Lejrskov

22. kl. 19:30 
Generalforsamling 
Jordrup Vandværk

Fynslundhallen

24. kl. 10:30 - 11:30 Gudstjeneste Jordrup Kirke   

24. kl. 13-16
FB: Fodbold afholder 
Kamplederkursus

Fynslundhallen

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

30. kl. 09:30 - 15 Visionsdag 
Konfirmandstuen 
Lejrskov   

31. kl. 10:30 - 11:30
Gudstjeneste, 
dåbsjubilæum 

Lejrskov Kirke   
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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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Det er tirsdag aften og det er præmiewhist aften 
på Toftegården og sådan er det hver anden tirs-
dag i perioden – 1. september til 1. maj. Det er 
Fynslund Boldklubs Støtteforening, der i over 30 
år har arrangeret præmiewhist. De første år på 
Fynslundskolen men ellers fast på Toftegården.

DET EMMER AF HYGGE

Men hvordan foregår en præmiewhist aften? Det 
har jeg besluttet at se nærmere på.

Jeg kommer en halv time før, for at se hvad be-
styrelsen disker op med og gør klar. Alle er i fuld 
sving i køkkenet med at lave kaffe og smøre en 
franskbrød med ost, for det er fast kutyme. Lidt ef-
ter lidt begynder spillerne at komme, for der startes 
nemlig præcis kl. 19.00 og aftenen slutter kl. 22.00. 
Der er højt humør i køkkenet og snart er de sidste 
spillere også dukket op. Højt humør og hygge - ja 
ingen tvivl det sociale samvær er i højsædet.

DER TRÆKKES BORD NR.

Efter der er betalt de sædvanlige kr. 50,- for at 
spille, trækkes der bord nr. Der sidder fire ved 
hvert bord og der er fast makker. Efter otte spil 
byttes der plads, så der bliver spillet 24 spil i hver 
halvleg. Herefter kaffepause og på ny trækkes der 
bord nr. og anden halvleg går i gang med 24 spil. 

Det hele lyder spændende, måske skulle jeg be-
gynde at spille præmiewhist? Det lyder utrolig 
hyggeligt og afstressende, selvom jeg ikke er 
i tvivl om at koncentrationen er i højsædet, når 
meldingerne lyder over bordene – grand, pas, 
solenolo og nolo. Jeg kan forstå, at mange af de 
tilstedeværende er kommet trofast gennem de 30 
år, der er spillet præmiewhist.

GOD ØKONOMI I FYNSLUND  
BOLDKLUBS STØTTEFORENING

Der betales som nævnt kr. 50,- per spiller. Heraf 
går halvdelen til præmier. Der er en 1. præmie pr. 

bord. Præmiewhist aftenerne genererer sæsonen 
igennem et pænt lille overskud. 
Generelt har Støtteforeningen gennem årene op-
bygget en solid økonomi ved utallige arrangemen-
ter. Det kommer alle Fynslund Boldklubs forskelli-
ge udvalg til gode. De kan hvert år søge midler til 
deres sport. Der støttes også til kursusser. 

Bestyrelsen vil dog gerne have flere med til præ-
miewhist udover de ca. 20, der møder op hver 
gang. Også få kvinder er mødt op gennem årene, 
i år dog kun én. 

BESTYRELSEN
Bent Alexandrowicz
Hans Nielsen
Knud Vejen-Jensen
Egon Nielsen

 PRÆMIEWHIST
PÅ TOFTEGÅRDEN
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- 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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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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ALLE FØDDERS VEN
Allerede ved trappen ned til Evas klinik i kælde-
ren står en hyggelig lanterne med levende lys og 
det samme gør sig gældende inde entreen, hvor 
der også står chokolade og kaffe klar. Eva byder 
hjerteligt velkommen og tager med det samme 
fusen på mig, ved at tilbyde mig en fod behand-
ling, mens vi snakker. ”Så ved du hvad det handler 
om”, siger hun og jeg takker selvfølgelig ja. Eva 
finder straks vand frem til fodbad og mens jeg kan 
sidde og slappe af i stolen og blive nusset om, 
fortæller hun om sit arbejde, som man kan høre 
hun er meget passioneret omkring.

LÆGE EKSAMINERET FODPLEJER

Eva var oprindeligt uddannet social- og sundheds-
hjælper, men efter 19 år i plejen og to diskuspro-
lapser, blev det tid til at sadle om. Det blev til en 
uddannelse som læge eksamineret fodplejer og 
det er nu seks år siden hun blev færdiguddan-
net. Siden 2013 har Eva haft selvstændig klinik 
i kælderen på Chr. Jensensvej 1, hvor hun udfø-

rer almindelige fod behandlinger, manicure og 
voksbehandling af underben. Det er et varierende 
arbejde, hvor hun både kører hjem til folk, der er 
dårligt gående eller sidder i kørestol. Har mange 
kunder i klinikken og holder ”Neglesjov for børn” 
til fx pigefødselsdage. Med alt det glimmer, lak 
og små figurer og sten hun viser frem til formålet, 
kan det kun være et hit!

ET DEJLIGT VARM FODBAD

Efter mit varme fodbad fjerner Eva hård hud med 
en skalpel og en kappesliber. Og heldigvis fortæl-
ler hun om alt hvad hun gør, så der er ikke noget 
at være bange for, selvom instrumenterne ligner 
noget man kan se ved tandlægen. Neglene bliver 
klippet og med en lille fin diamantsliber bliver de 
helt glatte. Efter et par sprøjt med Fenosalyl, som 
blødgører hård hud og fjerner støvet fra slibnin-
gen, kan hun rense omkring neglebåndene med 
”beaveren”.

Imens får vi både snakket om fortid og fremtid, 
hvor Eva blandt andet fortæller, at hende og 
manden Kaj har været gift i 35 år og boet i huset 
i Jordrup siden 1986. Eva er født og opvokset i 
Kolding, men da deres første barn blev født og de 
kiggede på hus i starten af 80’erne, faldt de for 
huset i Jordrup. Efterfølgende fik de to børn mere 
og nu er der også kommet fire børnebørn til, som 
hun fortæller om med varme i stemmen.

ET NYT MENNESKE

Jeg må desværre indse, at min behandling er ved 
at være færdig, da Eva finder negleolie og fod-
creme frem. De er af det tyske mærke Gewohl, 
som Eva bruger i klinikken og også forhandler. Be-
handlingen afsluttes med den dejligste fodmas-
sage. Det er ren forkælelse og jeg er lidt ærgerlig 
over, at vejret ikke indbyder til sandaler, så jeg kan 
vise mine flotte fødder frem! Til de nysgerrige kan 
jeg fortælle, at en behandling tager 45-60 min. og 
kun koster kr. 298,- og det kan varmt anbefales.A
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Det er en varm velkomst man får når man træ-
der ind i Jordrup Borger og Forsamlingshus, ikke 
nok med at huset fremstår nydeligt og i meget fin 
stand, så har de seneste mange opdateringer i hu-
set, som blandt andet nyt luft til luft varmepumpe 
anlæg bidraget til at huset nu er let at holde varmt 
og lækkert.

Jordrup Borger og Forsamlingshus er et smukt 
gammelt hus, som i mange år kun har summet af 
liv når Jordrups borgere inviterede til fest og for-
samling, men nu summer huset oftere af liv pga. 
en meget aktiv bestyrelse og mange festglade 
borgere i byen.

Formand for Jordrup Borger og Forsamlingshus, 
Karen Margrethe trådte ind i bestyrelsen for 5 år 
siden. Hun kom ind i bestyrelsen til en pengekas-
se som var helt i bund og har siden da, sammen 
med bestyrelsen, kæmpet for at få stablet lidt ka-
pital på benene til at opgradere og vedligeholde 
det gamle og hyggelige forsamlingshus. Foruden 
de mange traditionelle arrangementer som Jule-
træsfest, 4 årlige bankoarrangementer og Spis-
med arrangementer, har bestyrelsen også lagt et 
stort arbejde i at arrangere koncerter og foredrag. 
Faktisk har deres store arbejde inspireret andre 
forsamlingshuse i nabobyerne til at følge lidt i 
deres fodspor. Flere har henvendt sig for at få lidt 
sparring til at opnå samme succes.

JORDRUP FORSAMLINGSHUS ER 
KOMMET PÅ DANMARKSKORTET
Ikke nok med at arrangementer som Tørfisk og 
Kandis har skabt et flot overskud til forsamlings-
huset, så har disse og lignede arrangementer 
været med til at sætte Jordrup Borger og forsam-
lingshus på Danmarkskortet. Flere kommer lang-
vejs fra for at deltage i arrangementerne og ytrer 
ønske om at komme tilbage.

De seneste 5 år har skabt nok overskud til at forny 
huset med nye køkkenskabe, ny opvaskemaskine, 
nye vinduer, nyt flot lærred til foredrag, opgrade-
ring af backstageområdet, nye borde og stole, nyt 
komfur, ny kaffemaskine, nye LED lamper, nyt be-
stik og helt nyt og ens stel. Et stel som ikke bare 
har været sådan lige til at skaffe. Der er nemlig 
tale om et jernporcelæns stel af Inger Grøndal 
kaldet egetræ som ikke produceres længere. Be-
styrelsen har derfor været på jagt i hele landet 
efter dette smukke stel og mangler nu kun lidt 
kopper og desserttallerkner, men kan prale af at 
have til 200 personer i alt andet. Stellet er ikke 
bare smukt men det er også praktisk idet der er 
jern i porcelænet hvilket gør det mere solidt, i til-
fælde af at man skulle tabe en tallerken.

De forsøger hele tiden at følge med når det kom-
mer til markedsføring. De sørger for at annoncere 
deres arrangementer i diverse lokalaviser, på fa-
cebook og med plakater og flyers i de omkringlig-
gende byer. Fornyeligt er de begyndt at benytte 
Netavisen Kolding, som de håber på giver lidt 

ekstra markedsføring. Men med udsolgte arran-
gementer og flotte overskud må det siges at de 
gør et godt stykke arbejde i forvejen.

FLERE FRIVILLIGE ER TRÅDT TIL

Sammenholdet i bestyrelsen og de mange succes-
er har også skabt et godt fundament for frivillig-
hed og denne er vokset det seneste år, hvor flere 
frivillige er trådt til. De har lige afholdt deres før-
ste frivilligfest hvor mange af de frivillige mødtes 
og hyggede sig. Karen Magrethe fortæller, at der 
stadig er plads til flere frivillige, hvis man vil være 
med til at afvikle nogle af de mange arrangemen-
ter, som allerede nu er på programmet for 2019.

DANSK SLAGER PARADE

På Jordrup Borger og Forsamlingshus hjemmeside 
eller facebookside kan man finde en kalender over 
de kommende arrangementer, som bestyrelsen 
har planlagt i 2019. Her kan blandt andet nævnes: 
koncert med Dansk Slager Parade, Tørfisk, The 
Rocking Ghosts, Bo Young og Kandis halloween-
fest. Men arrangementerne og drømmene stopper 
ikke her, for der er både store drømme om flere 
forbedringer i huset og drømme om country ar-
rangementer, flere foredrag som Thomas Evers og 
Spis-med revyer.

På hjemmesiden kan man desuden finde priser og 
informationer om støttemedlemskab til huset og 
priser og muligheder for leje af huset til den næ-
ste store fest eller arrangement man kunne have 
lyst til at holde.

SAMLER FOLKET TIL FEST, FÆLLESSKAB OG FOREDRAG
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Karen Margrethe Christensen

Kasserer 
Carl F. Hansen

Frivillige
Bodil Kristensen
Karen Hansen
Vagn Kristoffersen
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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

Få en GRATIS  prøvebehandling. Måske vi 
kan hjælpe dig videre på det liv du ønsker. 

- Når kroppen udtrykker fx. 
smer te, stress, allergi...

Kontakt
Dæmningen 52 | 7100 Vejle |alternativeklinik.dk

Tlf. 3135 9472 |mail@alternative-klinik.dk

- Fri for smer te og stress!

O
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 Hvad vil du 
 bruge resten 
 af  dit liv på?

...

...
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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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Der er sket noget inden for de sidste to år i Lejrs-
kov Forsamlingshus. Hvad foregår der? Skal der 
festes som i de gode gamle dage igen? Eller er der 
sket noget helt andet?

At der er sket noget helt andet, får jeg ved selv-
syn at se og høre af de nye ejere i et par timer en 
lørdag formiddag. Jeg bliver budt velkommen med 
kaffe og kage og det smittende gode humør fra de 
nye indehavere – Ditte Krag og Jan Skjøtt - gør 
med det samme lørdagen hyggelig og spændende.
De ejer engros firmaet -”PRYDLIG”, som nu har 
hjemmebase i Lejrskov Forsamlingshus og det bli-
ver jeg snart forvisset om på en rundvisning i og 
under en kop kaffe i ”et nyt forsamlingshus. .

RENOVERET MEN HOLDT  
I DEN GAMLE STIL

Det bliver gjort mig helt klart, at forsamlingshuset 
er renoveret med det for øje at holde den gam-
le stil indenfor og udenfor. I den store sal bugner 
det med varer, nymalet og nu med en stor port på 
langsiden. Toilettet er nyt, men stadig i den gam-
le stil. Den lille sal er indrettet til kontor, malet 
og med nye gulve. Det er her der hygges omkring 
et hypermoderne og stort kontorbord. Baggangen 
er med de gamle vægfliser og det er her der er 
showroom.

Jeg er imponeret over at være i et over 100 årigt 
gammelt forsamlingshus, der er blevet renoveret 
men holdt i den oprindelige stil.

ENEFORHANDLING I DANMARK

Jan Skjøtt har været inden for handel i over 25 år, 
de sidste mange år som varehuschef hos Metro i 
både København, Århus og Kolding.

Beslutningen med at starte som selvstændig, op-
stod for få år siden på en af deres utallige ferier 
til Frankrig, da de i en butik så et stort sortiment 
af metaldåser i mange forskellige former og stør-
relser med motiver fra 1940`erne. De faldt pladask 
for det og starten som selvstændig var besluttet. 
Der gik ikke længe inden de fik forhandlet med 
firmaet Natives som laver dåserne og med enefor-
handling i Danmark turde de godt starte ud, hvilket 
skete i 2015 i Taulov.

Den franske virksomhed Natives blev skabt i 1998, 
hvor det i begyndelsen mest var et sortiment af 
smykker. I 2009 udvikledes der et helt nyt sorti-
ment dedikeret til brug i hjemmet. Det er disse 
produkter der har gjort Natives til et succesfuldt 
brand i hele verden.

METALDÅSER I MANGE  
FORSKELLIGE FORMER

Det er metaldåser i mange forskellige former og 
størrelser til opbevaring af eksempelvis pasta, 
kager, krydderier, slik, kattemad og meget mere.

Motiverne på alle dåserne går igen på andre pro-
dukter og stilen er inspireret af franske og ameri-
kanske retro reklamer fra 1940`erne med et strejf 
af humor. Sortimentet har også et stort udvalg af 
servietter, metalbakker, dækkeservietter, krus og 
glas. Det sidste nye er en serie af sæber fremstil-
let i Provence efter Savon de Marseilles traditi-
onelle opskrift. De lækre sæber med forskellige 
spændende dufte, der bliver leveret i en fin lille 
metaldåse, er blevet en kæmpe succes og efter-
følgende er der kommet en serie af duftpinde og 
duft lys.

STORT KUNDEUNDERLAG

Efter starten i Taulov i 2015 blev der hurtigt for lidt 
plads og dermed blev det Lejrskov forsamlingshus 
som de købte i efteråret 2016.

Jan sælger sortimentet i hele Danmark til alle typer 
forretninger – brugskunst, gavebutikker, specialfor-
retninger – te og kaffe samt mange andre. Det er 
kun specialforretninger - ikke kæder og supermar-
keder. Og så er der selvfølgelig Nethandelen.

DEN GULE HYLDE

Der er ikke privat handel fra forsamlingshuset, Til 
gengæld kan man købe det hele på nettet og mere 
til. Det er blot at besøge -  www.dengulehylde.dk 
– og der finder man de hyggelige indslag til boli-
gen fra køkken til badeværelse m.m. Der er fast 
fragtpris, men -”Den gule hylde” - betaler fragten 
ved ordrer over kr. 500,00.

VÆRDIKODE

Til alle der læser Fynslundmagasinet er der i peri-
oden den 1. januar til den 31. marts en værdikode 
– FYNSLUND – som indtastes ved køb, hvorved 
der opnås 15% rabat.

FAKTA

Ditte og Jan bor i Drejens, sammen har de sønnen 
Knud på 2 år.
Ditte klarer alt det administrative men er samtidig 
lægesekretær på Vejle Sygehus.
Adresse: Fa. ”Prydlig”
Lejrskovvej 61,
6064 Jordrup
Tlf.  6058 5550
Mail: info@dengulehylde.dk
Nethandel:  www.dengulehylde.dk

NYT LIV I LEJRSKOV
FORSAMLINGSHUS
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I vores fantastiske samfund har vi mange velkø-
rende foreninger. Som oftest drevet af frivillige 
kræfter, båret på sammenhold og vilje. Et fanta-
stisk aktiv for lokalområdet og noget vi skal være 
stolte af – men også værne om. Det er et trækpla-
ster for vores skønne område, akkurat som natur, 
beliggenhed, afstand til by eller E45.
Fynslund Boldklubs fodboldafdeling med ca. 250 
aktive spillere og omkring 40 frivillige er en af 
disse foreninger og der er masser af aktivitet året 
rundt. Artiklen her sætter fokus på nogle af de fri-
villige der holder Fynslund fodbold godt kørende.

De ca. 20 frivillige fodboldtrænere gør året igen-
nem en kæmpe indsats. Med stort ansvar og 
mange alsidige opgaver. 2 af trænerne giver her 
et lille indblik i deres trænerliv vha. følgende 5 
spørgsmål: 
• Hvor længe har du været træner i Fynslund?
• Hvad fik dig til at blive træner i sin tid?
• Hvad får du ud af det at være frivillig?
• Hvad vil du sige til dem der endnu ikke er frivil-

lig, men overvejer det?
• Hvad giver klubben dig igen for din indsats?

VICTOR JØRGENSEN,  
TRÆNER FOR U16 DRENGE:

”Jeg har været træner siden foråret 2018, så det 
er jo ikke så lang tid. Jeg så et opslag på vores 
lokale Facebook gruppe, om at der manglede en 
træner for holdet. Da jeg så det første gang, gik 
jeg faktisk hurtigt væk fra det igen, fordi jeg har 
en travl hverdag. Men efter et par dage kom jeg til 
at tænke på opslaget igen og at det egentlig kun-
ne være sjovt at prøve. Jeg tænkte meget i hvil-
ke systemer og taktikker man kunne prøve. Jeg 
kontaktede Tommy Lauritzen og vi fik en nærmere 
snak og så var alt egentlig på plads.

Jeg får et STORT smil på læben! Den følelse jeg 
har i kroppen når jeg skal op og træne U16, det 
er så glad en følelse, at jeg ikke er et sekund i 
tvivl om, at jeg tager mindst et år mere og gerne 
flere. Jeg vil sige, at man skal springe ud i det, tag 
chancen hvis du får den! Man kan altid prøve det 

og komme ind i det. Men synes man ikke det er 
noget for én, så kan man jo springe fra igen. Jeg 
har ikke et eneste sekund fortrudt, at jeg er ble-
vet frivillig. Jeg får en masse socialt af klubben 
og en masse nye gode bekendtskaber/venskaber. 
Nu er jeg ”kun” 19 år - det vil derfor sige, at de 
drenge jeg træner er ca. 3-4 år yngre end mig. Så 
vi snakker også om meget andet end fodbold. Jeg 
håber derfor, at drengene for det første ser mig 
som deres træner, men i allerstørste grad også 
deres ven”!

RIKKE VEJEN-JENSEN,  
TRÆNER FOR U13 DRENGE:

”Jeg har været træner ca. 5-6 år. Der manglede 
trænere til min søns fodboldhold. Jeg har selv 
spillet meget fodbold hele mit liv indtil mit knæ 
blev ødelagt og haft nogle passionerede trænere 
i min tid. Jeg ved, hvad det vil sige, at have en til 
at få det bedste frem i en. Jeg har spillet på U-16 
og U-18 landsholdet, og var det ikke for frivillige 
trænere, så havde jeg ikke fået den store oplevel-
se at spille på de hold.

Det kan ikke købes for penge eller andet. Den 
kontakt man får med børnene er så værdifuld. 
Jeg tror overordnet på, at man får hvis man giver, 
altså karma-loven… Når man giver andre noget 
uforbeholdent, får man automatisk så meget til-
bage. At være med til at bidrage til et menneskes 
liv er en gave. Jeg elsker, at se mennesker udvikle 
sig, uanset om det er i fodbold eller andet. Glæ-
den ved at give, er større end at modtage. Jeg 
arbejder meget med mit hold, ikke kun forståel-
sen for og dygtiggørelsen i fodbold, men også i 
udvikling som menneske. Der er mange ting, jeg 
håber, at ”mine drenge” tager med sig. Respekt, 
omsorg og medansvar til hinanden. Jeg prøver at 
få det allerbedste frem i den enkelte, så de tror 
mere på sig selv. Det jeg gerne vil lære dem helt 
ind i hjertet er AT SKABE - det giver inderlig glæ-
de! At være sammen om noget, gør at man føler 
sig som en del af noget og det er vigtigt for alle 
mennesker. For mig er det virkelig en gave, at se 
disse skønne unger udvikle sig.

Det råd jeg vil give er, der er ikke nogen menne-
sker, der er perfekte, det er faktisk det uperfekte 
der er perfekt. Hvorfor siger jeg dette, det gør 
jeg fordi vi mennesker er bange for at vi ikke slår 
til, eller hvad andre siger/tænker mm. Man skal 
turde være åben og se hvad dagen bringer. Man 
behøver ikke at være verdensmester i den ting 
man skal være træner i, men børnene skal mærke 
de kan regne med dig, og den energi du lægger 
i tingene.  Glæden er så stor ved at bidrage, jeg 
lover at der kommer så meget tilbage til en selv. 
Da jeg selv spillede fodbold, spillede jeg i to sto-
re klubber. Der var sammenholdet ikke så stærkt 
som det er i FB. Vi er en lille klub med plads til 
alle. Tingene er ikke så komplicerede, vi snakker 
bare om det og prøver at løse tingene i fælles-
skab. Jeg føler, vi tager hinanden alvorligt og at 
der en god tone overfor hinanden. Der bliver holdt 
en årlig hjælperfest, hvor vi plejer at hygge med 
god mad og drikke”.

HOLDLEDERE

På enkelte ungdomshold og alle seniorhold er 
der tilknyttet en holdleder. Typisk en person med 
overblik som får de praktiske ting til at fungere, så 
træneren kan holde fokus på holdet. En uvurderlig 
rolle som både trænere og spillere værdsætter. 
Derudover har vi en lille håndfuld unge hjælpe-
trænere som også er en stor hjælp og som børne-
spillerne ser op til.

DOMMERE

Det er kun i seniorrækker der er påsat ”sorte” dom-
mere fra dommerunionen. Resterende kampe som 
spilles hjemme, skal vi selv sørge for lokale kamp-
ledere til. I klubben har vi en god håndfuld passi-
onerede spillere/trænere/forældre som har taget 
en stor tørn i mange år her. Det er et område med 
stor fokus på fra udvalget, da vi har behov for at 
udvide netop denne gruppe. Derfor er der planlagt 
et DBU Ungdomskampleder-kursus den 24. marts 
næste år som afholdes i klubben. Det er for alle 
interesserede forældre, trænere og andre ildsjæle.  
Vi håber meget på der kommer nogle ud af busken, 
som tør tage den udfordring op og tage en tørn med 

Om frivillighed i
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kampene for børnenes skyld. Jo flere vi kan finde 
des ”lettere” bliver opgaven for alle parter. Er du 
interesseret i at høre mere så tag fat i én af vores 
”dommeransvarlige” i klubben. Hvorfor og hvad får 
du ud af det? Keld Solgaard, som er en af de passi-
onerede mennesker der ofte er ude med fløjten på 
vores anlæg, giver her sine svar:

Q: HVOR LÆNGE HAR DU VÆRET  
KAMPLEDER I KLUBBEN? 
A: 20-25 år!

Q: HVAD FIK DIG TIL AT 
SIGE JA TIL DEN ROLLE? 
A: Jeg tog dommerkort i 1990 og så havde jeg 
spillet fodbold i Fynslund fra jeg var 5 år.

Q: HVAD KRÆVER DET AT 
VÆRE KAMPLEDER?
A: At man har interessen og forståelsen for fod-
bold, samt nogenlunde kender reglerne.

Q: HVORDAN KLÆDTE KLUBBEN DIG PÅ TIL 
AT KUNNE UDFØRE OPGAVEN? 
A: Klubben har ikke klædt mig på – det var min 
egen interesse.

Q: HVAD GIVER DET DIG AT BIDRAGE SOM 
FRIVILLIG I KLUBBEN? 
A: Jeg hjælper klubben der hvor jeg har min kom-
petence og interesse, for mig er det vigtig at der 
stadig kan spilles fodbold i Fynslund

Q: HVAD VIL DU SIGE TIL DEM DER OVER-
VEJER AT HJÆLPE I SAMME ROLLE, MEN 
ENDNU IKKE HAR MELDT SIG? 
A: Start med at dømme de yngste (3-7 år) for der 
oplever man sjældent brok/skæld ud. Men det er 
altid en god ide at tage dommerkort.

Derudover er der kampfordeler, kridtmand, tøjva-
skere, hjælpere til afslutningsfester og fodbold-
maraton samt andre der bidrager med stort og 
småt så tingene fungerer.

Endelig er der selve udvalget som også er lutter 
frivillige. Vi har ansvaret for at alting hænger 
sammen - også økonomisk. Vi er formand (under-
tegnede), kasserer Mette Kramer, sekretær Søren 
Jepsen, 2 menige medlemmer Claes Dons og Ro-
berto K. Jensen og aktiv suppleant Vivi Frydens-
bjerg. Vi har forsøgt at dele de mange forskellige 
opgaver mellem os, så kræfterne bruges bedst 
mulig.  

Med andre ord kan vi bruge alle der har lyst til 
at bidrage med at dømme, hjælpe til frivilligfest, 
stå i bod til sportsfest eller træne – ingen opga-
ver er vigtigere end andre. Men det at vi løfter i 
fællesskab er nøglen. Så spørg dig selv, hvor vil 
du bidrage for at vi kan beholde det utrolig høje 
niveau i vores forening! Har du lyst, så tag endelig 
fat i én fra udvalget eller klubbens frivilligansvar-
lig Helle Mørup. Kontaktoplysninger kan findes 
på vores hjemmeside og på opslagstavlen i Fyn-
slundhallen. Vi vil tage godt imod og som vores 
friske træner Victor Jørgensen siger: ”man kan 
altid prøve det”!

Rikke  Vej en - J ensen

Tommy Lauritzen

V ictor  J ørgensenKe ld  So lgaard
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Fynslund jagtforening (tidligere Lunderskov 
og omegns jagtforening) har i 2018 skiftet 
navn, da hovedparten af medlemmerne bor i 
Fynslund området og jagtforeningen vil gerne 
associeres med dette område.

Fynslund Jagtforening er en lokalafdeling af 
Danmarks Jægerforbund og deltager aktivt i 
Kolding Jægerråd, som er en sammenslutning 
af alle jagtforeningerne i Kolding kommune.

HUSK DATOEN  
- RÆVEJAGT DEN 27. JANUAR 2019

Der er start og slut ved Fynslundhallen og det 
er kun for medlemmer. 

I næste nr. af Fynslundmagasinet der udkom-
mer den 1. april, vil man kunne læse et indgå-
ende portræt af den populære forening.

F Y NSLUND JAGTFORENING 

AFHOLDER 
RÆVEJAGT 2018 har været et begivenhedsrigt år på Landbo-

museet. Ganske vist er der nærmest en fast plan 
for årets arrangementer. De rykker sig kun lidt på 
datoerne og besøgstallet svinger med vejret.

Men Museet er blevet husejer, idet bestyrelsen fik 
og greb en mulighed for at købe nabohuset Brøds-
gårdsvej nr. 40. Det er nu udlejet til Mette, der tid-
ligere har boet i stuehuset og som tager del i Mu-
seets liv. Stuehusets lejlighed er genudlejet. Dog 
har museet inddraget storstuen til udstilling. Der er 
mange tanker og planer om dens anvendelse.

I et par år er der blevet arbejdet med en helheds-
plan for området omkring gården og dens nærme-
ste omgivelser. Der har været afholdt mange mø-
der og work-shops for at få de rigtige ideer frem. 
Nu foreligger planen og det bliver spændende i 
2019 at tage stilling til, hvilke der kan udføres.

Kommunen har bevilget et beløb til etablering af 
haveanlæg, så nu går snakken om højbede, køk-

kenurter, placering og om der er nok frivillige, der 
vil være med i denne nye aktivitet. Har nogen af 
jer læsere lyst til det, så meld jer gerne til én i 
bestyrelsen. Planerne vil blive lagt i foråret.

I 2019 vil der være mulighed for at leje Stalden 
hele året og ikke kun i museets sæson. Stalden 
er den fint renoverede ruin af en svinestald, der 
er et rigtig godt lokale til større og mindre fester. 
Sidst var der omkring 80 borgere og hjælpere fra 
byens plejehjem til julefest med risengrød, jule-
fortælling og julesange.

Krolfspillerne blev i den dejlige sommer mere og 
mere ærgerlige over banernes tilstand. De er nu 
ved mange hænders og maskiners hjælp blevet 
renoveret, så næste sæson er sikret.

Bestyrelsen ønsker alle et godt nytår og på gensyn 
på Brødsgård, på hjemmesiden eller på facebook.
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Pris 3295 kr.
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Vidste du at vi har en VM og EM dommer 
i Jordrup? Nu sidder du måske og tænker 
”Kim Milton eller Peter Mikkelsen”? Men 
nej der er ikke tale om fodbold, men noget 
så usædvanligt og spændende som ”VM i 
traktor!” Hvad er nu det for noget? Læs Per 
Hedetoft’s beretning her.

HVAD ER EUROSKILLS OG WORLDSKILLS? 
HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE EKSPERT?

3 dage med fuld knald på akkuratesse, faglig 
stolthed, sikkerhed, arbejdsmiljø, tæt på 1.300 
deltagere, i 51 faglige kategorier fra op til 60 
deltagerlande og op mod 80.000 tilmeldte besø-
gende tilskuere i forbindelse med WorldSkills Abu 
Dhabi 2018.

Der er mange dygtige faglærte unge mennesker 
rundt om i verdenen! Meningen med EuroSkills og 
WorldSkills er til dels at vise, hvem er disse unge 
mennesker, hvor dygtige de egentligt er, og sam-
tidigt prøve at promovere de faglige uddannelser 
over for omverdenen. Så uddannelserne derved 
måske også er med i bevidstheden og måske kan 
inspirere, når der skal vælges uddannelsesretning 
for fremtiden i slutningen af folkeskolen.

Det er nemlig ikke kun i Danmark det kan være 
svært at tiltrække unge mennesker til de ellers at-
traktive faglige uddannelser. På trods af løn under 
uddannelserne, mangel på dygtige faglærte = lav 
arbejdsløshed, samt gode karriere muligheder.

Til gengæld er de unge mennesker, som allerede 
har valgt deres faglige uddannelsesretning meget 
stolte over deres uddannelser og de vil hellere end 
gerne vise deres faglige kunnen frem for offentlig-
heden, samtidigt med, at de konkurrerer med del-
tagere fra andre lande. Rent fagligt får deltagerne 
prøvet dem selv af - selve konkurrencedelen, store 
mængder publikum, og tidsbegrænsninger, læg-

ger et ret stort psykisk pres på deltagerne. Alt i alt 
en kæmpe oplevelse for alle deltagerne.
Mange af deltagerne har været igennem et træ-
ningsforløb op til konkurrencerne, hvor de har 
prøvet på at blive klar til at kunne håndtere opga-
verne helt perfekt, selvom der måske kommer op 
mod 90 - 100.000 besøgende tilskuere i løbet af 
konkurrencedagene.

Selve konkurrencen for landbrugsmaskine-meka-
nikere går ud på at alle deltagere efter et rotati-
onsskema kommer igennem de samme 3 timers 
opgaver. Opgaverne består af fejlfinding, udmå-
ling, service og reparation af overemnerne: ”hy-
draulik anlæg”, ”transmission”, ”motor”, ”el-an-
læg” og ”elektronik-anlæg”.

MED PÅ ”DANMARKS  
VIGTIGSTE LANDSHOLD”.

Jeg er til dagligt ansat i branche- og arbejdsgiver-
foreningen ”Dansk Maskinhandlerforening”, hvor 
vi har en del fokus på det med at tiltrække og hol-
de på dygtige unge i landbrugsmaskine branchen. 
En branche, hvor de unge tager en meget alsidig 
uddannelse som gør dem i stand til at løse proble-
mer og opgaver af meget forskellig karakter in-
den for: Motor(diesel og benzin), transmissioner, 
hydraulik, el, elektronik, aircondition, GPS/RTK, 
robot/droneteknologi, vandværk, tørreanlæg, 
diverse maskiner + smedearbejde og som derfor 
også er ret attraktive for mange andre brancher.

Dansk Maskinhandlerforening har i samarbejde 
med Erhvervsskolerne i Aars, Dansk Metal og 3F 
valgt, udover at holde en national konkurrence 
kaldet ”Danmarks Bedste Lærling –Landbrugsma-
skinmekaniker”(DBL), så skal Danmark også være 
repræsenteret ved disse internationale konkur-
rencer. Dette kræver, at der betales for deltagelse 
og træning af deltagere, rejseomkostninger mm. 
Samtidigt med, at der sendes en deltager til en 

faglig konkurrence, så forpligtiger hvert land sig 
også til at sende en fagligt kvalificeret dommer, 
som skal bestå nogle prøver for at få adgang til, 
at måtte dømme deltagerne ved EuroSkills og 
WorldSkills.

DANSK DELTAGERE MED HELT FREMME

Jeg er blevet godkendt som dommer til disse kon-
kurrencer og har været så heldig at være med på 
”Danmarks vigtigste landshold” som EuroSkills 
dommer i Spa(Belgien), Lille(Frankrig), Gøte-
borg(Sverige), WorldSkills dommer i Abu Dhabi 
(Forende Arabiske Emirater). Jeg har i september 
2018 været med til EuroSkills i Budapest(Ungarn) 
og skal næste år til WorldSkills i Kazan i Rusland.
Vores danske deltagere i kategorierne ”Agricul-
tural mechanic” i Gøteborg - Anders Ebbekær 
Pedersen ved Brdr. Holst Sørensen i Ribe vandt 
GULD ved 2016 EuroSkills i Gøteborg, og Søren 
Lykke Døssing ved Grundvad Maskinhandel vandt 
BRONZE i kategorien ”Heavy vehicle maintenean-
ce” ved 2017 WorldSkills i Abu Dhabi. To MEGA 
flotte præstationer af de to fantastiske unge 
mænd!

Dermed tog deltageren som denne gang hedder 
Ronni Larsen, han arbejder til dagligt ved Nord-
vestjysk Traktorservice A/S, med til Budapest 
for at prøve om han kunne forsvare det danske 
EuroSkills mesterskab, som nu hedder ”Heavy 
Vehicle Technology”.  Ronni kæmpede bravt og 
dygtigt, men han måtte desværre erkende, at han 
var oppe imod 13 andre ret dygtige mekanikere, 
idet han fik tilkæmpet sig en flot femteplads, 
samt en ”Medaillon of Excellence” som gives til 
de konkurrencedeltagere, der opnår mere end 700 
af 800 mulige point. I Budapest deltog 525 unge 
under 25 år, de kom fra 26 nationer, og der blev 
konkurreret i 37 fag.

INTERNATIONAL 
TOPDOMMER
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HURLUMHEJ
FUGLE OG FODERHUSE
udføres i lærketræ-natur-ligvis

Vi udfører også efter opgave. 
Alle typer fuglehuse, stære kollektiver, 
pindsvineskjul, andehuse, uglekasser, 
foderhuse, altankasser, insekthoteller, 
bare spørg, så finder vi en løsning.

www.hurlumhej.nu | Tlf.: 27 81 57 93 | E-mail: toft.vagn@gmail.com

Priser fra 

60,- 
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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

INDHOLD OG INPUT: 

Hvis du har input/ forslag til det næste magasin, 
der udkommer primo april 2019, bedes det være 
os i hænde senest den 1. marts 2019.

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 in-
te-resseret i at få en annonce med, så kon-
takt 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
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FYNSLUNDHØJT  TIL HIMLEN OG BENENE PÅ JORDEN

EFTERÅR 2013

FYNSLUND
HØJT  TIL HIMLEN OG BENENE PÅ JORDEN

V I N T E R  2 0 1 4

FYNSLUND
HØJT  TIL HIMLEN OG BENENE PÅ JORDEN

M A J - J U L I  2 0 1 4

FYNSLUND
HØJT  TIL HIMLEN OG BENENE PÅ JORDEN

A U G U S T- O K T O B E R  2 0 1 4

GÅTUR PÅ TROLDHEDESTIEN D. 10. MAJ 2014

FYNSLUNDHØJT  TIL HIMLEN OG BENENE PÅ JORDEN

AUGUST - OKTOBER 2015

Egholt – Lejrskov – Knudsbøl – Kirsbøl – Jordrup – Fynslund - Ferup – Højrup – Uhre - Vrå

FYNSLUND
HØJT  TIL HIMLEN OG BENENE PÅ JORDEN

MAJ - JULI 2015

Egholt – Lejrskov – Knudsbøl – Kirsbøl – Jordrup – Fynslund - Ferup – Højrup – Uhre - Vrå

FYNSLUNDHØJT  TIL HIMLEN OG BENENE PÅ JORDEN

NOvEMBER - JaNUaR 2015/16

Egholt – Lejrskov – Knudsbøl – Kirsbøl – Jordrup – Fynslund - Ferup – Højrup – Uhre - vrå

FYNSLUND
HØJT  TIL HIMLEN OG BENENE PÅ JORDEN

F E B R U A R  -  A P R I L  2 0 1 5

Egholt – Lejrskov – Knudsbøl – Kirsbøl – Jordrup – Fynslund - Ferup – Højrup – Uhre - Vrå

FYNSLUNDHØJT  TIL HIMLEN OG BENENE PÅ JORDEN

N O V E M B E R  2 0 1 4  -  J A N U A R  2 0 1 5

Egholt – Lejrskov – Knudsbøl – Kirsbøl – Jordrup – Fynslund - Ferup – Højrup – Uhre - VråFYNSLUND
HØJT  TIL HIMLEN OG BENENE PÅ JORDEN

AUGUST - OkTOBER 2016

Egholt – Lejrskov – knudsbøl – kirsbøl – Jordrup – Fynslund - Ferup – Højrup – Uhre - Vrå

FYNSLUND
HØJT  TIL HIMLEN OG BENENE PÅ JORDEN

FEBRUaR-aPRIL 2016

Egholt – Lejrskov – Knudsbøl – Kirsbøl – Jordrup – Fynslund - Ferup – Højrup – Uhre - Vrå

fynslund
Højt  til Himle n oG benene pÅ jorden

maj - juli 2016

egholt – lejrskov – knudsbøl – kirsbøl – jordrup – fynslund - ferup – Højrup – uhre - vråFYNSLUND
HØJT  TIL HIMLEN OG BENENE PÅ JORDEN

NOvEMBER 2016 - FEBRUaR 2017

Egholt – Lejrskov – Knudsbøl – Kirsbøl – Jordrup – Fynslund - Ferup – Højrup – Uhre - vrå

FYNSLUND
HØJT  TIL HIMLEN OG BENENE PÅ JORDEN

SOMMER 2017

EGHOLT  LEJRSKOV  KNUDSBØL  KIRSBØL  JORDRUP  FYNSLUND  FERUP  HØJRUP  UHRE  VRÅ

FYNSLUND
HØJT  TIL HIMLEN OG BENENE PÅ JORDEN

FORÅR 2017

Egholt  lEjrskov  knudsbøl  kirsbøl  jordrup  Fynslund  FErup  højrup  uhrE  vrå

FYNSLUND
HØJT  TIL HIMLEN OG BENENE PÅ JORDEN

VINTER 2018

EGHOLT  LEJRSKOV  KNUDSBØL  KIRSBØL  JORDRUP  FYNSLUND  FERUP  HØJRUP  UHRE  VRÅ

FYNSLUNDHØJT  TIL HIMLEN OG BENENE PÅ JORDEN

FORÅR 2018

EGHOLT  LEJRSKOV  KNUDSBØL  KIRSBØL  JORDRUP  FYNSLUND  FERUP  HØJRUP  UHRE  VRÅ

FYNSLUND
HØJT  TIL HIMLEN OG BENENE PÅ JORDEN

SOMMER 2018

EGHOLT  LEJRSKOV  KNUDSBØL  KIRSBØL  JORDRUP  FYNSLUND  FERUP  HØJRUP  UHRE  VRÅ

FYNSLUND
HØJT  TIL HIMLEN OG BENENE PÅ JORDEN

EFTERÅR 2018

EGHOLT  LEJRSKOV  KNUDSBØL  KIRSBØL  JORDRUP  FYNSLUND  FERUP  HØJRUP  UHRE  VRÅ


