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Hans E. Sørensen

Vi omtaler altid Fynslund området som et fan-
tastisk aktivt område med et hav af fritids-
aktiviteter i Fynslundhallen, Rideskolen og 
Spejderne. Vi har en utrolig flot friluftsscene 
– Mar`k`ant scenen, hvor der hvert år bliver 
arrangeret en Festival. Fynslund Boldklub ar-
rangerer hvert år i Kristi Himmelfartsferien 
den årlige Sportsfest, som er årets byfest. 
Jordrup Forsamlingshus er mester i at fylde 
huset med de ypperligste Dansktop kunstne-
re, Tørfisk og Dansk Schlagerparade m.fl. De 
sætter Jordrup på Danmarkskortet.

Vi har stået sammen om ”at sælge Jordrup” 
ved adskillige arrangementer. Sammenholdet 
har vist sig i den grad at være til stede med 
det sociale samvær i højsædet.

Men hvem er det egentlig, der er med til at 
skabe alt dette? Ja her må vi ikke glemme de 
små landsbyer, der har lige så stor andel i alle 
de aktiviteter, der gennem årene er sket i Fyn-
slundområdet, Landsbyer som jeg betragter 
som en del af Fynslundområdet, når vi taler 
om opbakning til det ene eller andet. De har 
deres store andele i, hvad der gennem årene 
er lavet – lige fra indsamlingen til Fynslund-
hallen i 80`erne, hvor alle de 19 eksisterende 
foreninger incl. de tre forsamlingshuse stod 
sammen - til det vi ser i dag.

Hvem - hvad - hvor er Fynslundområdet? Det 
er de byer, du ser på forsiden af Fynslundma-
gasinet – Egholt, Lejrskov, Knudsbøl, Kirsbøl, 
Jordrup, Fynslund, Ferup, Højrup, Uhre og Vrå 
– og de en naturlig del af skoledistriktet.

Foråret er kommet, lad os gå ud at nyde vores 
flotte natur.

Kalenderen sagde 6. januar. Det var en af de 
dage, der startede med lidt småregn, tåge og tæt 
skyloft. En typisk januar dag i 2019. Egentlig bur-
de jeg køre i motionscentret, men instinktet sag-
de, at en frisk travetur ad stien omkring Skærsø, 
ville give ekstra energi på en dag, hvor solen ikke 
kommer langt over horisonten.

Det var godt jeg fulgte mit instinkt, for Skærsø er 
en af de lokale naturperler i det fattige hede- og 
moseområde nordvest for Jordrup – og på trods 
af årstiden, var rundturen på små 4 km, fuld af 
oplevelser.

JANUAR BLUES

Der er sange om de danske kyster, om forårsvejr 
og sommervejr; men nutidens tågede og tunge 
vintervejr, gør sig næppe fortjent til en sang i Høj-
skolesangbogen. Det var, hvad jeg tænkte, da jeg 
gik fra P-pladsen på søens østside ud mod søen. 

Jeg fulgte stien venstre om søen og kom straks 
til bade stedet, der også kaldes stranden. Et bæn-
kesæt står tæt på søen og varsler, at det er klar, 
når solen får magt og badegæsterne atter tager 
aftenkaffen med ud til søen. Fra stranden fulgte 
jeg den fine sti, der med moskanter snor sig gen-
nem ellesumpen. Åh tænkte jeg – det virker helt 
eksotisk med de krogede træer og de mange små 
vandhuller.

Fra sumpen kommer man over på en lille slette 
med græs, lyng og enkeltstående birketræer – og 
fluks flyver mine tanker mod Lapland og finske 
søer. For det minder om de mere nordlige bred-
degrader. 

I kanten af stien ser jeg en rodvælter. Et træ som 
er væltet af vinden, fordi det var blevet så højt, 
at det overfladiske rodnet ikke længere kunne 
bære det. Dramatisk ser det ud og det har ligget 
her længe, for der er græs i hullet, hvor rødderne 
stod. Med tiden bliver det en lille biotop for insek-
ter og andre smådyr.

Nu går turen igennem en bevoksning med fyrre-
træer og her finder jeg spor efter både rådyr og 
krondyr. Et sted er der en lysning og nu falder jeg 
lidt i staver over det stille vand, hvor et par hvide 
svaner skiller sig ud fra de mange grålige farvenu-
ancer.

Bevoksningen skifter, og hist og pist har en eg 
etableret sig i den næringsfattige jord.

NATURPLEJE 

Nord for søen går stien gennem et skønt slette-
landskab med lyng, græs og enkeltstående ege-
træer. Området plejes på naturlig vis af kødkvæg, 
men det er tydeligt, at krondyr nu og da giver dem 
selskab, for tæt på søen findes i ellesumpen en 

såkaldt søleplads, hvor kronhjorte har fejet gevi-
ret på nogle træer. Jeg nyder dette lille fund og 
tænker på en aften, hvor jeg så en flok krondyr 
ikke langt herfra.

KOM IGEN TIL SOMMER

Da jeg kom tilbage til bilen, glædede jeg mig nok 
en gang over kommunens og borgergruppens 
vedligeholdelse af stedet. For Skærsø er et besøg 
værd både sommer og vinter – og når det bliver 
sommer, vil jeg tage både myggebalsam og ba-
deshorts med.

OM SKÆRSØEN

Den lille ovale sø ca. 3 km nordvest for Jordrup 
er Jyllands østligste hede sø. Søen er naturskønt 
beliggende ved skov og hede i det fredede områ-
de på ca. 49 ha. Der er mulighed for en vandretur 
på ca. 30-45 min. ad et stisystem rundt om søen, 
og Borgergruppen Jordrup fik i 2014 i samarbejde 
med Kolding kommune området ved Skærsø ryd-
det op og gjort indbydende. Siden har to frivillige 
opsynsmænd, Birgitte og Søren Jepsen, Knuds-
bølvej holdt øje med området, så det fremstår 
indbydende.

 SKÆRSØEN
EN NATURPERLE HELE ÅRET
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Fokus i arbejdet i de seneste år har været på at 
blive endnu skarpere og mere konkret på hvad det 
egentlig er vi gerne vil med området omkring Fyn-
slund Hallen. Og på baggrund af det arbejde der er 
lavet de seneste år v. diverse møder & i arbejds-
grupper fik vi primo 2018 vores vision plads.  En 
vision der fortæller hvad vi gerne vil. 

VISION: 

”At skabe og nytænke fremtidens bæredygtige 
Landsbyfællesskab”
”At Skabe aktive rammer til fælles og individuel 
udfoldelse”
”At inspirere og skabe lyst til fællesskabet for alle 
aldre i lokalsamfundet ”
”At skabe synergi mellem foreninger og mennesker”

I løbet af 2018 har arbejdet så rettet sig mod at få 
lavet en helhedsplan for hele området.  Med det 
formål at få konkretiseret hvilke fysiske rammer 
der skal til for at vi kan lykkedes. Hvad skal der ske 
med bygningsmassen?  Hvad skal der ske med vo-
res omkringliggende arealer? Hvordan får vi hele 
Fynslund- klyngen skole, hal og område kædet 
tættere sammen ligesom at vi får inddraget kirken 
i planen i forhold til deres ønsker og behov?  Men 
med mere fokus på område / indhold og mindre 
på mursten. 

Et vigtig og afgørende grundlag for planen har 
været de erfaringer og input som der er blevet 
arbejdet med de seneste 2 år i diverse arbejds-
grupper. Disse Input er blevet samlet og prioriteret 
til konkrete krav. 

”LANDSBYOASEN” 
Helhedsplanen ”Landsbyoasen” blev præsenteret 
på et møde den 23-1-2019 på Fynslund Skolen, 
hvor alle interesserede var indbudt. Idegrundlaget 
i planen/ strategien er at skabe. 

• Rammer med sammenhæng – imellem skole, 
hal & udendørsarealer  

• Rammer til mødesteder 
• Rammer til aktive fællesskaber  
• Rammer der er fleksible 
• Fokus på at udnytte de rammer det vi allerede har

Planen deler hele Fynslund klyngen op i områder 
og beskriver hvad der kunne være af muligheder 
i de enkelte områder for at skabe rammer der 
understøtter vores vision. Så der lægges op til 
at udviklingen og det vi gerne vil i samarbejdet 
Skole, Hal & Kirke splittes op i flere delområder 
– projekter – populært kan det siges at elefanten 
deles op i bidder.

Planen dækker over mange facetter og snitflader 
i mellem de involverede parter Skole, Hal & Kirke 
– og vil kræve et tæt samarbejde.  Et samarbejde 
som også kan være med til at løfte vores fælles 
kendskab. 

I skrivende øjeblik er planen til godkendelse i de 
involverede parters regi. Dernæst nedsættes der en 
styregruppe, der har til formål at arbejde videre med 
en projektplan og tidsrække for de næste skridt. 

KULTUR & IDRÆTSCENTER 
TIL LANDSBYOASE 

“Landsbyoasen”

Grønt

Hal

Naturhjørnet

Hjertets 
trænings- og 
legeområde

Landsby-rambla

Opvisningsbane

Ankomsten
Kiss and Ride

Skole og 
børnehave

Kobling på 
Troldhedestien

Cykelsti
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KIRKEN KIRKEN

Emil Dall Schmidt
Pauline Gosvig Pedersen
Malthe Eriksen

Magnus Bilde Levandovski
Kasper Grotkorp Busch
Magnus Møller Mørup 
Christian Pagh Blem Sørensen
Mia Mehlgaard Sørensen
Laura Nissen

Magnus Reinhardt Linaa Sjøgaard 
Mille Vinterberg Jensen 
Stephanie Beck Sørensen 
Cecillie Bennedsen
Marlene Straarup Jensen 
Thea Kloster Keseler

KONFIRMATION 
LEJRSKOV KIRKE 
D.17. MAJ 2019, KL. 10.00

KONFIRMATION 
JORDRUP K IRKE 
D.19. MAJ 2019, KL. 10.00

Mai Valentin Larsen
Mathilde Duve Ansager 
Leesa Mae Mateo Encio 
Gustav Skov Hansen
Jacob Buchwald Jørgensen
Mark Koch Ruge
Mia Ravn Szimnau
Josefine Bøgh Toft
Jonathan Madsen
Oscar John Molkjær Busch Frandsen 

KONFIRMAND
I N D S K R I V N I N G
For de kommende 8. klasses elever, der bor i 
Lejrskov og Jordrup sogne, og som gerne vil kon-
firmeres, er der indskrivning til konfirmationsfor-
beredelsen tirsdag den 28. maj kl. 19 i Lejrskov 
Præstegård. Jeg sender brev med indbydelse til 
dem, jeg har adresser på. Modtager man ikke no-
get brev, er man velkommen til bare at møde op.

Konfirmationen er en bekræftelse af dåben. Hvis 
en konfirmand ikke er døbt, er han/hun også me-
get velkommen. Så skal man blot døbes inden 
konfirmationen.

Eleverne bliver hentet i bus ved skolerne i Kolding 
og ved Kongsbjergskolen i Lunderskov. Bussen 
betales af menighedsrådet. Konfirmationsfor-
beredelsen finder sted torsdag efter skoletid og 
begynder den 29. august 2019.

Konfirmationerne i 2020 finder sted Bededag, fre-
dag den 8. maj kl.10 i Jordrup Kirke og søndag den 
10. maj kl. 10 i Lejrskov Kirke.

Hvis nogen ønsker at deltage i konfirmations-
forberedelsen ved en anden kirke, men gerne vil 
konfirmeres i Lejrskov eller Jordrup, vil jeg bede 
jer kontakte mig.

Livet er en vandring - med Gud og hinanden.
Turen er opdelt i to etaper med andagter i Simon 
Peters, Harte og Lejrskov kirker. Man er velkom-
men til kun at gå en del af turen. 

PROGRAM

8:00 indleder vi dagen med en god halv times 
morgenandagt i Simon Peters Kirke.

8:45 

Går vi de første 30 minutter i stilhed mod Harte 
Kirke (4,4 km.) til en andagt kl.10:00 - 10:30. Efter 
andagten i kirken er der kaffe, te og rundstykker i 
Harte kirkecenter. 

11:30

Drager vi ud på anden etape mod Lejrskov Kirke, 
7 km. Den første halve time er i stilhed. Vi håber, 
vejret er så godt, at vi kan fejre nadver ved en sø 
undervejs.

I Lejrskov er den store præstegårdshave til fri 
afbenyttelse for vandrere, der vil nyde medbragt 
mad og drikke. Konfirmandstuen er også åben. Der 
vil være kaffe, te og kage.

14:30-15.00 ANDAGT I LEJRSKOV KIRKE. 

Deltagerne sørger selv for hjemtransporten fra 
Lejrskov Kirke. Præsterne Niels Risbjerg Lai og 
Michael Markussen vil lede kirkevandringen. Det 
er gratis at deltage. Tilmelding er ikke nødvendig. 

HUSK

Påklædning efter vejret, måske regntøj, madpak-
ke, drikkevarer og ikke mindst godt tilgået fodtøj. 

KIRKEVANDRING 
2. PINSEDAG 10. JUNI KL. 8 – 15

Tab for alt ikke lysten 
til at gå. Jeg går 
mig hver dag det 

daglige velbefindende 
til og går fra enhver

 sygdom. 
Jeg har gået mig 

mine bedste tanker til, 
og jeg kender ingen 

tanke så tung, 
at man jo ikke kan gå 

fra den.” 

Sådan skrev teologen og filosoffen 
Kierkegaard (1813-1855), som selv 

hele livet var glad for at gå.

At blive pilgrim 
er at gå en tur 

og afgøre sig for, 
at denne gåtur 
betyder noget.
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KONTAKT

DÅB:

Jordrup Kirke
Asta Lund Chabert 10. feb.
Waldemar Augustin 
Joensen Solgaarg Magnusson 10. mar.

Lejrskov Kirke
Leander Rønde Kramer

VIET

Jordrup Kirke
Belinda og Martin Joensen 
Solgaard Magnusson  10. okt.

BEGRAVEDE ELLER BISATTE:

Lejrskov Kirke 

Karla Dorthea Christensen Lindgaard 28. dec.
Frank Baltsersen  15. jan.
Karen Sofie Kirstine Kristensen   17. jan.
Bodil Teut   23. jan.
Hilda Nielsen   7. jan.

KIRKELIGE 
HANDLINGER 
SIDEN SIDST:

Sognepræst: Niels Risbjerg Lai
tlf. 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

KIRKEN

 PÅSKEBLOMST! 
HVAD V I L  DU  HER? 
I skrivende stund har vinteren stort set ikke bidt 
fra sig. Naturen er begyndt at forberede sig på 
forårets komme. Dagene tiltager med store skridt 
i længde, og vi kan nyde lyset før og senere. Der 
skal ikke megen varme til, før blomsterpragten 
smykker naturen på ny. Påskeliljerne kigger også 
snart frem, og de er et sikkert tegn på, at foråret 
er over os.

Salmen Påskeblomst! Hvad vil du her? skrev 
Grundtvig i 1817. Han er lige godt tredive år og 
midt i en af sine mange nedture. Han syntes ikke, 
at hans digtning slog an. Folk forstod ikke, hvad 
han ville. Han er overbevidst om, at han har et 
budskab til sine landsmænd, men han fandt ikke 
megen opbakning. Salmen om påskeliljen kan 
også ses som en parallel til H.C. Andersens selv-
biografiske eventyr: Den grimme ælling. 

Grundtvig havde et par år været kapellan, en 
slags hjælpepræst. Han havde også søgt embe-
de som præst, men ikke fået det. Efter afslaget 
drog han til København for at forsøge at ernære 
sig som digter i stedet for som præst. Når man er 
i nød, kan det måske hjælpe at synge en salme, og 
Grundtvig kunne endda skrive den selv.

Nu er der så én, der har sat en påskelilje på hans 
skrivepult, og det undrer ham. Han snakker med 

blomsten. Hvad i alverden vil du her? Bonde-
blomst. Der er jo ikke noget ved dig, ingen duft 
eller pragt. Ikke engang et smukt skær. Han tæn-
ker måske noget i retning af: Kunne der ikke blive 
til en rose? Hvem bliver glad for at få en påskelilje 
i gave, spørger han. Hvem vil trykke en påskelilje 
ømt til sit bryst, sådan som den elskede gør det, 
når den eneste ene har sendt en rose. På Grundt-
vigs tid blev påskeliljen betragtet som en simpel 
blomst. I datidens København agtede man byen 
og bykulturen og så ned på bondekulturen og det, 
der havde med landet at gøre. Det var yndet at 
råbe Mads Påskelilje efter en, der lige var kom-
met fra landet og ind til storbyen - med firetoget, 
som vi siger i dag. I dag er påskeliljen blevet en el-
sket blomst, og det er nok Grundtvigs fortjeneste. 

Salmen om påskeblomsten er først og fremmest 
skrevet i tvivl. Og tvivlen er et udgangspunkt, som 
de fleste mennesker kan sætte sig ind i. Er op-
standelsen virkelig sand? Stod Jesus op af gra-
ven? Er det sket, at et menneske først dør og siden 
bliver levende igen for altid at leve? Tredje vers er 
der, hvor Grundtvig især udtrykker sin tvivl. Her er 
ingen færdig og definitiv tro. Her er ingen skråsik-
ker fanatisme. Han er simpelthen på den. Hvad 
er livets mening? Hvor finder jeg indhold og sub-
stans? Han vedkender sig ærligt og redeligt sin 
tvivl. Han er så langt ude, at han sidder og snakker 

med en påskelilje. Skildringen af tvivlen er med til 
at gøre ham til en stor digter og troværdig forkyn-
der. Noget af det bedste, vi kan give hinanden, er 
ærlighed, også hvad angår vores tvivl og vanske-
ligheder. Der findes skråsikre folk, der siger til én, 
når man har det skidt: ”Tag nu og vær lidt glad, 
tag dig sammen og vær til stede”. Men den, der 
ikke er glad, er jo netop ikke nærværende, og kan 
ikke tage del i glæden. Filosoffen og teologen Sø-
ren Kierkegaard siger at glæde, det er i sandhed 
at være sig selv nærværende. At vedkende sig 
den man er, både de gode og dårlige sider.

Påskeliljen siger til den tvivlende Grundtvig: Hvis 
de døde ikke kan opstå, så har vi ikke noget at 
betyde. Påskeliljer har det sådan, at de dør, når de 
har blomstret. Men næste år kommer de igen og 
lyser på den mørke jord. Grundtvig sammenligner 
den ydmyge påskelilje med Kristus. Salmen tyde-
liggør den modsætning, at en mand, som ingen 
regnede for noget, viste sig at være den største af 
alle, verdens frelser. Påskeliljen er et symbol på, 
at Kristi opstandelse giver næring til håbet om de 
dødes opstandelse.

1 Påskeblomst! hvad vil du her?Bondeblomst fra landsbyhave
uden duft og pragt og skær!
hvem er du velkommen gave?
Hvem mon, tænker du, har lyst
dig at trykke ømt til bryst?
Mener du, en fugl tør vove
sang om dig i Danmarks skove?

2 Ej i liflig sommerluft
spired du på blomsterstade,
ej så fik du rosens duft,
ikke liljens sølverblade;
under vinterstorm og regn
sprang du frem i golde egn,
ved dit syn kun den sig fryder,
som har kær, hvad du betyder.

3 Påskeblomst! men er det sandt:Har vi noget at betyde?
Er vor prædiken ej tant?
Kan de døde graven bryde?
Stod han op, som ordet går?
Mon hans ord igen opstår?
Springer klart af gule lagen
livet frem med påskedagen?

4 Kan de døde ej opstå,
intet har vi at betyde,
visne må vi brat i vrå,
ingen have skal vi pryde;
glemmes skal vi under muld,
vil ej vokset underfuld
smelte, støbes i det dunkle
og som lys på graven funkle.

5 Påskeblomst! en dråbe stærk
drak jeg af dit gule bæger,
og som ved et underværk
den mig hæver, vederkvæger:
Hanegal og morgensang,
synes mig, af den udsprang;
vågnende jeg ser de døde
i en påske-morgenrøde.

6 Ja, jeg ved, du siger sandt:
Frelseren stod op af døde!
Det er hver langfredags pant
på en påske-morgenrøde:
Hvad er segl og sværd og skjoldmod den Herre kæk og bold?
Avner kun, når han vil ånde,
han, som svor os bod for vånde.
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Alt tømrer og snedkerarbejde
Nybygning, ombygning, totalentreprise

Stubdrupvej 135, 6000 Kolding
Mail: info@piihlogsoen.dk

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

DOXX ann2. 86x260.indd   1 15/07/10   11.45

Uhre Skovvej 6, 6064 Jordrup | 50 55 21 31 
www.doxx.dk | info@doxx.dk

Hundepension
hundesvømning
Hold- & enetræning
Adfærdskonsultation
Salg af hundefoder mv.

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 FYNSLUNDSKOLEN

Som nævnt i sidste udgave af Fynslundmagasinet, 
så gør Fynslundskolen og Børnehaven Spiren me-
get ud af den Åbne Skole. Vi vil gerne have så me-
get aktivitet ind og ud af huset som muligt. Og der 
foregår meget, som er led i den Åbne Skole. Sidst 
omtalte vi idrætsskoleprojektet som skolen er en 
del af, og samarbejdet med Dansk skoleidræt. 
Fynslundskolen og Børnehaven Spirens samarbej-
de med Kolding musikskole er også et fint eksem-
pel på hvordan den åbne skole kan fungere. 

De årligt tilbagevendende skolekoncerter med 
Sydjyllands Symfoniorkester for 4. klasserne er 
et andet eksempel på den Åbne Skole. Skolekon-
certerne handler i øvrigt i år om komponisten Carl 
Nielsen, og 4. klasserne er allerede i gang med 
at høre hans musik og arbejde med historien og 
med musikken.

Men også samarbejdet med Harteværket, og det 
nyligt overståede Edison-projekt er en del af Den 
Åbne Skole.       

Mandag den 7/1. 2019 havde 6e. og 6d. således 
besøg af to musikere fra komponistforeningen 
KODA. Vi startede dagen ud med en lille koncert, 
hvor de to musikere, Morten og Simon, gav et af 
deres egen-komponerede numre. Et godt og vel-
spillet nummer, der havde vikingen som tema. 
Herefter gik eleverne fra 6e. og 6d i gang med 
at skrive en tekst til deres nummer. Den kreative 

proces blev styret af Morten, og foregik ved hjælp 
af tegninger på whiteboardet og samtale og bra-
instorming med børnene. Alle ideer kunne bruges. 
Og børnene kom langt omkring. Fra motorcykler til 
gamle damer i rullestol. 

Snart havde eleverne fundet på både vers og om-
kvæd. Selvfølgelig under kyndig ledelse af de to 
musikere – Morten og Simon.

Udover at komponere musik med børnene, fortalte 
Morten og Simon også om KODA og det arbej-
de der gøres der, for musikeres og komponisters 
rettigheder. Det blev også til en snak om hvor, 
hvornår og hvordan vi rent faktisk bruger musik, 
og hvordan komponister og musikere aflønnes for 
deres arbejde.  

Men det der fyldte mest på dagen var den kreati-
ve, musikalske proces. På skolens hjemmeside kan 
man stadig høre resultatet af børnenes arbejde. Et 
ret flot produkt, ud fra den betragtning, at der intet 
var om morgenen da vi gik i gang. Hverken tekst 
eller melodi. Men det kom der, og resultatet kan 
som sagt stadig høres på Intra. Titlen på numme-
ret blev i øvrigt til ’Road trip’.

Dagen med Morten og Simon fra KODA var endnu 
en bekræftelse på værdien af den Åbne Skole, så 
vi håber at se dem tilbage næste år.

Vi fejrede fastelavn i børnehaven torsdag den 
7. marts, og vi havde en stor fest. Børnene 
kom flot udklædte, og alle glædede sig til at 
slå katten af tønden. De kommende skole-
børn slog katten af tønden sfo’en. 

Mens den mellemste børnegruppe samt de 
tre til fire årige var hjemme i børnehaven. Ef-
ter børnene havde brugt alle deres kræfter til 
at slå tønden ned, hyggede vi med en lækker 
fastelavnsbolle.

Børn skal hjælpes til en læsekultur, det er 
en af hovedkonklusionerne i undersøgelsen 
”Børns læsevaner 2017”

Undersøgelsen viser, at børns læsning af litteratur 
i høj grad afhænger af voksnes initiativ, fordi børn 
umiddelbart vælger andre fritidsaktiviteter som fx 
at være på de sociale medier. Siden 2010 er der 
sket et fald i tid brugt på læsning, der hovedsag-
ligt skyldes, at piger bruger mindre tid på læsning. 
Undersøgelsen viser også, at læselysten falder 
med alderen, og at den største ændring sker mel-
lem 5. og 6. klasse.

På Fynslundskolen har vi en læsepatrulje, som 
skal være med til at sparke og holde læselysten i 
gang. Der er 7 elever i læsepatruljen henholdsvis 
fra 5. og 6. klasse. De deltager bland andet i et 
kursus forløb ”spark læselysten i gang” på Kol-
ding Bibliotek. Her øver de sig i at blive dygtige 
til højtlæsning og lave gode anmeldelser inde på 
af de bøger de læser. Den sidste kursusgang på 
Kolding Bibliotek, som er i maj måned, skal læse-
patruljen møde forfatterne Nicole Boyle Rødtnes 
og Bjarke Schjødt Larsen.

Der holdes et månedligt møde på skolens biblio-
tek, hvor vi snakker om og laver forskellige aktivi-
teter på skolen, der kan fremme børnenes lyst til 
at læse endnu mere.

De unge har rigtig mange gode ideer. Her er nogle 
af dem:

• Der bliver lavet små sjove indslag om morgenen 
til morgensang. 

• Der bliver lavet quizzer, som omhandler bog og 
bibliotekskendskab. 

• De kan desuden være med til at vælge bøger, 
der skal købes til biblioteket 

• Interviewe 4. klasserne om læsevaner
• Anmelde bøger
• Lave udstillinger på biblioteket
• Læse højt for yngre klasser 

I november var læsepatruljen til Børnelitteraturfe-
stival i Århus. Her var vi på oplevelsesrundtur med 
højtlæsning i Århus by med forfatter Gunvor Ga-
ner Krejberg og vi overværerede uddeling af årets 
Orlapris. Vi så og hørte et interview med forfatter 
Kim Fupz Aakeson.

Måske er problemet med vores brug af mo-
biltelefoner m.m. meget større end først an-
taget. Der er ingen tvivl om, at dette problem 
om tilstedeværelse og nærvær eller mangel 
på samme omhandler alle aldre i et eller an-
det omfang og på et eller andet plan. 

Som Søren Schultz Jørgensen nævnte det 
i radioudsendelsen 4. division på P1 fredag 
den 8. marts, så er mobiltelefonen et rum, 
hvor vi kan være sammen med alle, både 
venner, arbejde, familien m.m. hele tiden 
uden at være tilstede fysisk. Og det er jo 
fedt, for vi har altid gang i et eller andet, 
fordi det er muligt. Vi slapper aldrig af, for vi 
skal lige bekræfte eller bekræftes i et eller 
andet. Mange har måske også taget arbej-
det med hjem, for det ligger jo i lommen eller 
lige ved siden af hånden på bordet. Det kræ-
ver disciplin ud over alle grænser at lade den 
telefon være på stand by for en stund, men 
vi kan da begynde at øve os i det små. Om 
ikke andet så for vores børns skyld. 
 
Diskussionerne om vores enorme brug, må-
ske overforbrug af mobiltelefoner er vidt-
rækkende og det er godt, hvis vi begynder 
at lytte til vores børn, når de siger, at nok er 
nok. Vi må træde i karakter og tage det til os, 
ikke bare denne uge hvor diskussionen for 
alvor er gået i luften, men også i morgen og 
i overmorgen og dagen efter den.

Det handler ikke om, at voksne skal tvinges 
til at sidde og se Disney Sjov sammen med 
barnet, hvis man ikke gider se det. Det er vel 
helt i orden at sige til sit barn, at det kan de 
se selv og at man laver noget andet imens. 
Men hvis man har lovet at se noget sammen 
med sit barn, så er det, at det gælder. Barnet 
lurer da lynhurtigt at man sidder og er dryp-
vis fraværende, fordi man lige skal tjekke 
noget på mobilen. Det ender også med, at 
børnene ikke gider at spørge om noget mere, 
når de skal spørge tre gange før de får et 
svar. Det holder op på et tidspunkt.  

Når nu børnene har givet sig i kast med at 
lave regler, som de ønsker, at de voksne skal 
overholde, så skal børnene jo også overhol-
de dem. Det er en ren win win. 

FASTELAVN 
ER MIT NAVN

A
f:

 L
en

e 
W

iu
f M

ei
er

A
f:

 H
an

ne
 H

ol
m

 J
oh

an
se

n

A
f:

 H
an

ne
 H

ol
m

 J
oh

an
se

n

A
f:

 C
la

us
 B

øt
ke

r

6. KLASSERNE 
K O M P O N E R E D E  M U S I K FYNSLUNDSKOLENS 

LÆSEPATRULJE

6 DOGMER 
FRA 2. KLASSE
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Mange mennesker mister meget af deres 
energi ved ydre påvirkninger, som bliver vores 
indre påvirkninger, hvorfor?

Når alt kommer til alt, så er alt ENERGI, og 
der er kamp om den!

Hvis vi alle havde vores egen energi hjemme, 
så ville verden se anderledes ud! Vi kender 
alle det, at det er nemmere, at have travlt med 
alle andre, at se efter deres fejl og svagheder.
Hvorfor gør vi det? Det gør vi fordi, vi får ener-
gi af det, men det holder ikke længe, da det er 
“stjålet” og ikke skabt af os selv i kærlighed.

Hvordan lærer vi, at bevare og skabe vores 
egen energi, uden at stjæle andres? Vi kunne 
starte med at stille os selv spørgsmål som fx 

“Hvem er jeg, og hvad er mine talenter, styr-
ker og svagheder”?
“Hvorfor reagerer jeg, som jeg gør?”
“Hvorfor tager jeg alt så personligt?”

Alt er dobbeltrettet, hvis vi vil være noget for 
andre, så er vi nødt til at blive noget for os 
selv først.

Vi må finde ind til os selv, og få givet os den 
rigtige “benzin-form”, give noget som bidra-
ger til os selv, noget som ikke tapper os.

Hvis vores lykke og glæde afhænger af an-
dres tilstand, vil vi aldrig kunne tilføre den 
optimale energi til os selv.

Lær at sige nej, uden at forklare sig selv. Lær at 
stå ved dig selv! Ved at sige nej til andre, siger 
du JA til dig selv. Bliver vi ikke ensomme så? 

Dem der elsker dig for den du er, vil være der, 
og dem som elsker dig for det du gør, er ikke 
værd at destruere dig selv for.

ALT ER 
ENERGI

Når man er fodboldtræner i Fynslund Boldklub 
tager man et ansvar for indlæring, udvikling og 
mental flytning af holdets unge. Det lyder som no-
get af en mundfuld. Men vi er så heldige at være 
bosat i et område, hvor vi har en række personer, 
der besidder rigtig mange færdigheder – både 
fodboldmæssigt og rent menneskeligt.

At vores frivillige trænere tager det ansvar er i sig 
selv utrolig flot. Som klub har vi også et ansvar 
for at være med til at give dem passende kom-
petencer og sørge for at de er motiveret og hele 
tiden udvikler sig. Med andre ord: vi kan ikke stille 
krav til dem, hvis vi ikke sørger for at klæde dem 
ordentlig på.

Derfor havde vi i år arrangeret en dag for fodbold-
trænerne, med fokus på deres opgave og rolle. 
Der var masser af inspiration og gode råd at hen-
te. Og ikke mindst – socialt samvær og vidensde-
ling på tværs af holdene.

Som inspirator og indlægsholder var vi så heldige 
at få en kompetent herre ved navn Rasmus Skib-
sted Sørensen. I dag er han på trods af sin unge 
alder projektleder for fodbolden i Skanderborg, 
samtidig med han er cheftræner for et 3F liga 
hold i Århus. Tidligere har han stået i spidsen for 
AGF talentudvikling i 7 år og 3 år som projektle-

der for selveste Manchester United Nordic Soccer 
School. Med andre ord – der var mange erfaringer 
og guldkorn han kunne dele ud af.

Dagens program kom vidt omkring fodboldkultu-
ren. Om rollen som træner, udfordringer på holdet 
og inspiration til lærerige øvelser. Der var også 
praktiske øvelser i en lille time udendørs, hvor 
nogle unge energiske fodboldspillere blev pisket 
rundt af Rasmus i sjove, lærerige øvelser, mens 
trænerne sugede til sig fra sidelinjen.

Dagens udbytte blev stort for alle trænerne der 
fik noter og billeder med i bagagen så de allerede 
nu har konkrete ideer til træningen samt tanker 
om hvilke ting, der kan integreres fast på deres 
hold – men også om det, der er rundt om holdet.

I fodboldafdelingen er vi også yderst tilfreds med 
dagen. Det er uden tvivl noget vi vil arbejde vi-
dere med. For at fortsætte udviklingen af vores 
trænere – så de kan fortsætte deres fremragende 
arbejde med vores unge fodboldspillere.

Kunne du også tænke dig at blive en del af en 
fodboldafdeling i udvikling så tøv ikke med at 
kontakte én fra bestyrelsen for en snak om hvilke 
muligheder der er, for et fremtidigt samarbejde.

TRÆNERNES 
DAG I 2019  VELKOMMEN 

GLADE TILFLYTTERE
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Den helt perfekte lokation. Sådan udtaler de 
nye ejere på Bølling Skovvej 9 – Aksel Ni-
colajsen og Pernille Petersen om deres nye 
hjem for fremtiden.

De har brugt lang tid på at køre rundt i lokal-
området, for at fornemme skole, børnehave, 
hallen, Brugsen og nabobyer m.m. Men det 
var her på Bølling Skovvej, de fandt ”stedet” 
med en god og stor grund, som de faldt for 
med det samme.

De flytter ind i det nuværende hus, alt i mens 
de bygger et nyt hus lidt længere tilbagetruk-
ken på grunden. Byggeriet forventes at starte 
op engang i løbet af foråret 2019.

Aksel og Pernille er flyttet hertil fra Hader-
slev. De har deres familier hhv i Silkeborg 
og Tønder, så Jordrup ligger dejligt centralt 
i forhold til dem.

Aksel arbejder som bygningskonstruktør/
sælger i Rødekro og Pernille arbejder som 
miljøingeniør i Kolding. Sammen har de søn-
nen Liam.

Det var et par glade tilflyttere, der blev over-
rasket med en velkomstkurv sponsoreret af 
Dagli` Brugsen Jordrup.

Det var med stor spænding, vi nærmede os vores 
første LAN Event. Vi nåede op på 52 deltagere, ho-
vedsageligt lokale og hovedsageligt drenge. An-
tallet var vi rigtig godt tilfredse med. Vi havde lejet 
udstyr, som blev opstillet meget professionelt, der 
var ligeledes lejet storskærm, nerfguns og lys. Fre-
dag kl. 17.00 grej. Da vi ved 19 tiden slukkede ly-
set og hallen kun var oplyst af storskærm, compu-
terskærme og grønt hyggelys, var der en stemning 
i, som stadig kan give gåsehud. Helt fantastisk 
småsnakkende, koncentrerede børn og unge, som 
spillede og hjalp hinanden med tricks og fiduser. 
Ind imellem afbrudt af en tur på nerfgun banen. 

DATOEN FOR NÆSTE EVENT KLAR
For nogle blev det morgen og hele lørdagen gik, 
før det blev tid til en lur. Nogle få blev hentet 
lørdag aften, hvor de måtte give op mere eller 

mindre omtågede efter mange timer uden søvn. 
Lørdag eftermiddag kiggede to af landets mest 
kendte Youtubere, Alexander Husum og Ique Mil-
ler til alles overraskelse forbi. Om aftenen blev 
der afholdt turneringer i Fortnite og csgo. Noget 
af det transmitteret på storskærmen. Ved 1.30 ti-
den gik de fleste i seng, nogle i deres gamerstol 
andre på madrasser rundt omkring i hallen. Søn-
dag var der aktivitet til ved 11 tiden. 

Jan var med i cafeteriet morgen, middag og af-
tensmad, så forplejningen var også på plads. Vi 
som frivillige og deltagerne havde nogle fanta-
stiske dage sammen. Jeg kan roligt sige, at alle 
involverede er indstillet på at gentage succesen, 
med nogle justeringer. Vi har allerede datoen for 
næste event klar: 23-24-25 januar 2020.

 SUCCESFULD
FYNSLUND LAN EVENT 
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Den 1 . 2. 3. februar 2019
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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

Det er ikke kun flere hundrede 
”lopper” der er samlet hos Gitte 
og Jens, Hovedgaden 41, Jor-
drup, søndag den 14. april, men 
også et stort udvalg af Økolo-
giske produkter, det meste fra 
egen avl.

Gå på udkig i laden på 800 m`2 
fyldt med nyt og gammelt. Der 
vil være over 1000 ”lopper”, 
stort som småt. 

Tag en tur rundt på gården og 
hils på får, katte, høns og hun-
den Mopsy. Trænges der til lidt 
at spise eller drikke, kan der 
købes økologisk brød og kaffe 
samt suppe med brød. Suppen 
er i øvrigt kogt på ben fra Vibe 
og Hans Rostgaards økokøer.

Loppemarked ideen startede 
Gitte og Jens sidste år sammen 
med venner og bekendte, som 
solgte ud af deres ting og sa-
ger. Det er succesen her, der har 
fået lysten til at fortsætte og nu 
med endnu flere loppesager og 
mere økologi.

ØKOLOGILAND

Der vil være økologi i alle ba-
ner – mel, boller, marmelade, 
jordskokker og æg - alt er fra 
egen avl.

Tag børnene med i Gittes ur-
tehave eller gå en guidet tur 
med Bondemand Jens, der vil 
fortælle om de økologiske af-
grøder der dyrkes. 

JENS ER ØKOLOGISK  
LANDMAND OM EN HALS
Biavler Klaus Frostholm kom-
mer med et bistade fyldt med 
bier bag en glasrude, så man 
kan se bierne arbejde derinde. 
Noget børnene nok vil synes er 
spændende. Bierne er i øvrigt 
fra Gitte og Jens’ gård.

Tag familie og venner med og få 
en hyggelig dag ud af det. Se og 
hør hvordan et økologisk land-
brug fungerer. 

OVER 1000 LOPPER 
OG ØKOLOGISKE PRODUKTER

stort 
Private holder 800 m2  

loPPemarked

Vi er 15 forskellige,  
som sælger ud af  

”ting og sager”
Du kan finde nyt og gammelt. Ting til dig, hjemmet og dyrene!

Tid og sTed; søndag d. 18.3 fra 10-13. Kærgård, 
Hovedgaden 41, 6064  Jordrup.

På gården kan du også hilse på heste, får,  
katte, høns og hunden Mopsy. 

Mulighed for at købe økologisk brød og kaffe.

Mvh  initiativtagerne 
Jens, gitte og Mette 

Mail gjh@mail.dk, mobil 2142 2627

Det var egentlig et besøg hos Gitte og Jens, 
der kun skulle dreje sig om loppemarkedet og 
selvfølgelig om deres økologiske landbrug. 
Men godt plantet ved kaffen med en lækker 
økobolle og hjemmelavet økologisk kage med 
lækre økologiske bær, viste Gitte nogle male-
rier frem. Flotte malerier især et med et abe-
ansigt utrolig naturtro.

Ja jeg vidste det ikke, men med Gitte i utrolig 
højt humør kunne jeg forstå, at hun faktisk har 
malet de sidste 10 år.

OPFORDRET TIL AT  
UDSTILLE I KOLDING

Hun er blevet opfordret til at udstille i Kolding 
til efteråret og den opfordring har givet hende 
mod på mere. Grundet nedsat arbejdstid er der 
derfor tid til mere.

Gitte startede med at gå på kursus i Kolding og 
det gør hun stadig. Bedøm selv billederne her i 
magasinet eller se dem på Loppemarkedet den 
14. april. 

GITTE TAGER
SPRINGET



Er du ung - eller ny jæger, vil Fynslund Jagtfor-
ening gerne invitere dig med i det lokale fælles-
skab, så du kan nyde godt af kammeratskabet og 
medlemmernes erfaring. 

Fynslund jagtforening har 52 medlemmer, hvoraf 
kun en mindre del er aktive. Derfor søges nye med-
lemmer, så der kan arrangeres flere aktiviteter.

Fynslund jagtforening er en lokalafdeling af Dan-
marks Jægerforbund og deltager aktivt i Kolding 
Jægerråd, som er en sammenslutning af alle 
jagtforeninger i Kolding Kommune. Det giver bl.a. 
mulighed for at deltage i sammenslutningens fæl-
lesjagter, der afholdes på nogle af kommunens 
naturskønne arealer. Både lokalt, regionalt og på 
landsplan arbejder jagtforeningen og Danmarks 
Jægerforbund med opgaver, som relaterer sig til 
jagt samt natur- og miljøbeskyttelse. 

JAGT OG KAMMERATSKAB

Jægere har en stor interesse i selve jagten og det 
at være ude i naturen; men det er vigtigt at under-
strege, at man som jæger udfylder en vigtig rolle 
i naturen ved at høste af overskuddet og ved at 
regulere de svage individer og dermed holde f.eks. 

vores bestand af rådyr sund. Som jæger er det so-
ciale samvær også utroligt vigtig-  og her spiller 
den lokale jagtforening en stor rolle i at kunne 
samle jægere i et område på kryds og tværs. Sidst, 
men ikke mindst så handler jagt om at bruge - og 
spise kødet og lave lækker mad. Det giver også os 
forældre en god og naturlig måde/mulighed for at 
forklare vores børn, hvor vores mad kommer fra, 
siger formand Thomas Toftgaard.

RÆVEJAGTEN ER ALTID EN OPLEVELSE

En af årets traditionelle aktiviteter er Rævejagten 
i januar. I år blev det til en enkelt sneppe, men 
ingen ræv, da Fynslund Jagtforening genoplivede 
den gamle tradition med at arrangere rævejagt.

- Vi så flere ræve, men vi fik desværre ikke nogen 
med hjem på tasken, siger Thomas Toftgaard, der 
er formand for jagtforeningen.

12 af medlemmerne greb muligheden for i regn-
vejr at gå på rævejagt. Ud over at spejde efter 
ræve, så gik man også efter snepper, og skulle 
man støde på en mårhund i Ferup Skov, så ville 
det kun være en gevinst.

For mens ræve ikke udgør noget problem, så ville 
jægere gerne have ram på mårhunden, der er en 
invasiv art uden fjender.

- Men vi så en masser rådyr og krondyr, og det 
er jo altid spændende. Det var alt i alt en rigtig 
god dag. Vejret var jo ikke det bedste, men det er 
ligesom, at du glemmer det, når du er ude i vejret. 
Alle jægere fik set en masse vildt og havde en god 
oplevelse, siger Thomas Toftgaard. 

Rævejagten blev afsluttet med en god portion 
smørrebrød i Fynslundhallen.

UNGE JÆGERE
HER ER ET GODT TILBUD

Her henvender du dig:For jægere som ønsker at være medlem, 

kan kasserer: Kent Hvorsbøl Kristiansen 

eller formand Thomas Toftgaard kontaktes. Foreningen har også en Facebook side 

hvor Fynslund Jagtforening vil annoncere 
aktiviteter og hændelser. 
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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

MASSER AF KØD 
FRA EGNE DYR

CAFÉ ARRANGEMENTER
450,-

ØL OG VIN

ULDSOKKER LAMMESKIND

DELIKATESSER

ÅBNINGSTIDER 
Fredag 15.00 - 17.00 
Lørdag 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

Oksekød, svinekød, uldgris, kødkanin 
samt bestilling af fjerkræ

Bacon/øl smagning
Eller et arrangement som lige jeres gruppe 

ønsker jer. Spørg for muligheder

Og den lokale gavekurv

Stort udvalg
af lækre sokker mm.

1 stk. 2 stk.

Krydderier, sennep, 
lakrids, mm.

GÅRDBUTIK & CAFÉ
EGHOLT STALDDØRSSALG

475,- 850,-

Andreas er den yngste søn af Annie og Peter Hind-
bo, der har drevet minkfarm i Fynslund i mange 
år. Det har aldrig lagt i kortene, at Andreas skulle 
overtage driften af gården, da han som 19-årig 
flyttede til Kolding med kæresten Nina, som han 
mødte på handelsskolen i Kolding. Han tog senere 
en tømreruddannelse og parret købte hus i Seest, 
som de renoverede. Men så startede tankerne om 
at overtage minkfarmen og siden 2011 har Nina 
og Andreas samarbejdet med Peter og Annie om 
et glidende generationsskifte. 

Parret blev gift hjemme i haven på Nørager i som-
meren 2015, da de vidste, at det ville blive deres 
kommende hjem. Da Andreas blev udlært tømrer 
en fredag i september 2012, startede han om 
mandagen på en minkfarm ved Hedensted, hvor 
han arbejdede i årene 2012/2013. Det var vigtigt 
for ham at komme ud og få viden fra et andet sted 
end fødegården. Det har krævet meget planlæg-

ning og møder med konsulenter og bankfolk for 
at gennemføre generationsskiftet, og i oktober 
2018 købte parret Nørager, hvor de flyttede ind 
med sønnen August. De er faldet godt til og føler 
sig hjemme, både på gården og i området, hvor 
de har bekendte og venner helt tilbage fra An-
dreas’ skoletid på Fynslund skolen. Nina arbejder 
som koordinator ved Business Kolding, hvor hun 
hovedsageligt arbejder med turisme og erhverv. 
August går i vuggestue inde i Kolding, men skal 
starte i Spirehuset til december.

ALLEREDE I GANG MED RENOVERING 

Parret spilder ikke tiden, og er allerede i gang 
med den helt store renovering af førstesalen, som 
kommer til at rumme fire værelser og et badevæ-
relse. Andreas laver det meste selv, men det er 
henlagt til aftentimerne, da dagene går med ar-
bejdet med minkene og eftermiddagene bruges 
sammen med Nina og August. Når der bliver tid til 

det, vil Andreas gerne starte til Oldboys fodbold i 
Fynslund Boldklub.

Januar og februar er nogle forholdsvis stille må-
neder på minkfarmen, men i marts skal minkene 
parres, hvorefter der kommer hvalpe i april/maj og 
i juni er der travlt med at lære hvalpene overgan-
gen fra mælk til foder og derefter sættes hvalpe-
ne i par i hallerne. I november og december er der 
travlt med at pelse.

Da jeg spørger til parrets tanker om en mulig 
motorvej, fortæller de, at de venter nyt i sagen i 
løbet af 2019, men at det ikke er noget de ligger 
søvnløse over. En uvished om en mulig motorvej 
skal ikke stå i vejen for deres planer og driften 
af minkfarmen fortsætter uagtet udfaldet af hær-
vejsmotorvejen.
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 NÆSTE GENERATION PÅ 
NØRAGER
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Efter flere års arbejde kan projektgruppen 
nu meddele, at den første etape af den nye 
Troldhedesti snart er en realitet. Stræknin-
gen mellem Ferup og Kirsbølvej forventes 
at blive en realitet efter landmændene, der 
bidrager med jord til projektet, har høsten i 
hus efter sommeren 2019.

Det har været et langt, sejt træk. Der er stadig 
langt til målet. Men vandrefolk, cyklister og natu-
relskere af enhver slags kan nu glæde sig til den 
første etape af den nye Troldhedesti. Vi regner 
med at anlægsarbejdet påbegyndes efter høst.

ETAPE 1: GENNEM NATUREN FRA 
KIRSBØLVEJ TIL FERUP 

Lodsejeraftalerne og økonomien er nu på plads til 
Etape 1. Når den første etape af den ny Troldhede-
sti er færdig, vil det være muligt at gå, cykle eller 
ride gennem naturen fra Kirsbølvej, tæt på Fyn-
slund, og helt til Ferup, hvorfra man kan fortsætte 
til Kolding ad den eksisterende natursti. Og selvom 
der endnu er langt til det endelige mål – en sti, der 
forbinder de to eksisterende stykker Troldhedesti 
– tager projektet hermed et kæmpe skridt fremad.

Kolding Kommune har haft den første etape i ud-
bud hos tre entreprenør virksomheder. To er nu 
valgt til at give endnu et bud. Aftalen forventes 
at være på plads inden længe, så arbejdet kan be-
gynde, så snart de berørte lodsejerne har høstet.   

ETAPE 2 & 3 ER STADIG  
PÅ TEGNEBRÆTTET
Projektet er afhængige af lodsejernes gunst. Den 
første etape er nu klar fordi de berørte lodsejere 
viser projektet og lokalsamfundet stor velvilje. 
Etaper 2 & 3 er stadig på tegnebrættet, da vi end-
nu ikke har fået accept fra alle lodsejerne.

Vi kæmper videre. Alle, der har lyst til at støtte 
projektet er velkomne til at blive medlem af for-
eningen ved at overfør kr. 50 til 9421-6278887683 
(Nordea). Husk at angive dit navn og e-mail!

FAKTA

• Projektfolkene bag den nye Troldhedesti ønsker 
at forbinde de to eksisterende stykker Troldhe-
desti (Kolding – Ferup, Hundsholt – Veerst) med 
en ny natursti gennem Fynslund.

• 
• Den ny stis rute følger ikke den gamle togbane 

direkte. I stedet for at skære igennem marker, 
følger den markskel og eksisterende grussti 
hvor muligt.

• 
• Stien skal være 3 m bred i alt, med 2.5 m som 

”kørebane” i grus. 
• Lodsejerne, der afgiver jord til projektet, giver 

brugsret til jorden i 10 år.
• 
• Kolding Kommune har bevilget kr 500.000 til 

projektet, hvoraf de 450.000 regnes at bruges 
på anlæg af Etape 1.

• OBS – Der gøres opmærksom på at de nye eta-
per af Troldhedestien ikke er åbnet endnu – og 
at de almindelige regler angående hvor man 
må gå i naturen og private jorde selvfølgelig 
gælder - også på den påtænkte rute. Alle bedes 
respektere dette.

NY TROLDHEDESTI
G Å R  I G A N G  E F T E R  H Ø S T

Her ses projektets 3 etaper. Den blå streg viser den oprindelige banes placering; den røde streg viser den nye natursti.

1
2

3

Det eneste stykke af den gamle Troldhedebane, 
der indgår i den ny Troldhedesti, er klar. 

Lodsejeren Torben Fallesen har netop fået 
ryddet det historiske banedige på hans jord 
for træer og busker, så den vil være parat 

til anlæg efter høst.A
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FYNSLUND 
K A L E N D E R  2 0 1 9

APRIL

6. hele dagen
Elevstævne Jordrup 
& Omegns Rideklub 

Jordrup & Omegns 
Rideklub

7. 10:30 - 11:30 Gudstjeneste  Jordrup Kirke

9. 09:30 - 11:00 Fællessang 
 Aktivitetscentret 
Toftegården

10. 09:30 - 10:15
Påske, teaterfore-
stilling 

 Fynslundskolen

10. 14:00 - 16:00
Foredrag Grethe fortæller om sin rejse til 
Tanzania og Zanzibar

11. 19:00 - 19:00
Påskebanko i Jordrup 
Forsamlingshus 

 Jordrup Forsamlingshus

13. - 22. Påskeferie  Fynslundskolen

14. 10:30 – 14:30 700 m2 loppemarked  Hovedgaden 41, Jordrup

14. 10:30 - 11:30
Gudstjeneste, 
Palmesøndag 

 Lejrskov Kirke

18. 19:00 - 20:00
Gudstjeneste, 
Skærtorsdag 

 Jordrup Kirke

19. 10:30 - 11:30
Gudstjeneste,
Langfredag 

 Lejrskov Kirke 

21. 09:00 - 10:00
Gudstjeneste, 
Påskedag 

 Jordrup Kirke 

21. 10:30 - 11:30
Gudstjeneste, 
Påskedag 

 Lejrskov Kirke 

23. 19:00 - 21:00 Bestyrelsesmøde 
 Fynslundskolen og 
Spiren 

24. 14:30 - 15:00 Gudstjeneste  Aktivitetscentret 
Toftegården

24. 19:00 - 21:00 Menighedsrådsmøde  Lejrskov Præstegård

27. 09:00 - 14:00
Ponygames træning 
for JORK’s medlemmer 

 Jordrup & Omegns 
Rideklub

28. 10:30 - 11:30 Gudstjeneste  Jordrup Kirke 

30. 18:30 - 20:00 FB: Opstart K R O L F Fynslundhallen 

MAJ
5. 10:30 - 11:30 Gudstjeneste  Lejrskov Kirke 

7. 09:30 - 11:00 Fællessang 
 Aktivitetscentret 
Toftegården 

12. 10:30 - 11:30 Gudstjeneste  Jordrup Kirke 

15. 19:00 - 21:00
Koncert- og udstil-
lingsaften 

 Fynslundskolen

17. 10:00 - 11:00
Konfirmationsguds-
tjeneste 

 Lejrskov Kirke 

19. 10:00 - 11:00
Konfirmationsguds-
tjeneste 

 Jordrup Kirke 

20. – 24.
6. klasserne til 
Bornholm 

 Fynslundskolen

22. 09:00 - 18:00
Heldagstur til Nibøl, 
Sild og Rømø 

Aktivitetscentret 
Toftegården

24. 17:00
Biltræf på ringridder-
pladsen 

 Vangevej 2, 
6064 Jordrup

25- 26. hele dagen
Ridestævne Jordrup 
& Omegns Rideklub 
dressur og spring 

 Jordrup & Omegns 
Rideklub

26. 10:30 - 11:30 Gudstjeneste  Lejrskov Kirke 

28. 19:00 - 20:30
Konfirmand
indskrivning, 
konfirmation 2020 

 Lejrskov Præstegård 

28. 19:00 - 21:00 Bestyrelsesmøde  Fynslundskolen 

29. 14:30 - 15:00 Gudstjeneste
 Aktivitetscentret 
Toftegården 

30. maj - 1. juni 
FYNSLUND SPORTS-
FEST 

 Fynslundhallen

30. 10:00 - 15:00
Fynslund Sportsfest 
/ Macron Børne Cup 
U6/U7 

 Fynslundhallen

30. 10:30 - 11:30
Gudstjeneste, Kristi 
Himmelfart 

 Jordrup Kirke 

30. 13:30 - 14:30 Sørens Safari Show  Fynslundhallen

31. Fridag Fynslundskolen

JUNI
2. 10:30 - 11:30 Gudstjeneste  Lejrskov Kirke 

4. 09:30 - 11:00 Fællessang 
 Aktivitetscentret Tofte-
gården

4. 19:00 - 21:00 Menighedsrådsmøde  Lejrskov Præstegård 

5. Grundlovsdag  Fynslundskolen

6. 19:00 - 19:00
Sommerbanko i Jor-
drup Forsamlingshus 

 Jordrup Forsamlingshus

8. 13.00
Ringridning på 
ringridderpladsen 

 Vangevej 2. 6064 
Jordrup

9. 09:00 - 10:00
Gudstjeneste, 
Pinsedag 

 Lejrskov Kirke 

9. 10:30 - 11:30
Gudstjeneste, 
Pinsedag 

 Jordrup Kirke

10. 08:00 - 15:00
Kirkevandring 2. 
Pinsedag 

 Start fra Simon Peters 
Kirske i Kolding

14. - 16. Hele dagen
Ridelejr for medlem-
mer af Jordrup & 
Omegns Rideklub 

Jordrup & Omegns 
Rideklub 

14. 18:30 - 18:30
The Rocking Ghosts 
i Jordrup Forsam-
lingshus 

 Jordrup Forsamlingshus 

16. 10:30 - 11:30 Gudstjeneste  Lejrskov Kirke 

 18. 19:00 - 21:00 Bestyrelsesmøde 
 Fynslundskolen og 
Børnehaven Spiren

23. 10:30 - 11:30 Gudstjeneste  Jordrup Kirke 

28. 08:00 - 14:00 Sidste skoledag  Fynslundskolen

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

JULI (FORELØBIG)

2. 09:30 - 11:00 Fællessang 
 Aktivitetscentret 
Toftegården

FASTE AKTIVITETER
Tirsdage  

kl. 8.30  Gymnastik 
 Aktivitetscentret 
Toftegården

kl. 9.30
 Kaffe, fællessang og 
hygge 

 Aktivitetscentret 
Toftegården

Onsdage

Kl. 9:00 
Hobby og andre 
kreativiteter efter 
behov 

 Aktivitetscentret 
Toftegården

Kl. 13:30 – 16:30 Kortspil
Aktivitetscentret 
Toftegården

Kl. 13.30 
Gåture ved skov og 
strand og smukke 
steder

Aktivitetscentret 
Toftegården

Lige uger

Kl. 19.00  Kreative Kvinder Fynslundhallen
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LOKALBRUGS din, min og voresER DER VARER, DU SYNES, VI MANGLER – SÅ SIG DET TIL HANNE
HELLE ELLER SUSANNE, OG VI KIGGER PÅ DET HURTIGST MULIGT. 

TILBUD
APRIL - JUNI

SMILEY
REGNSKAB

PR. 100G 10 STK. KUN

15 KR 8,95 KR 20 KR

Husk, at Brugsen er behjælpelig med at bestille varer hjem til forårets konfirmationer og fester. 
Ved større indkøb er der rabat at hente. Tag fat i en af vores fantastiske medarbejdere i Brugsen.

lokalbruGsens 
ÅbninGstider: 
Man – Søn:  08.00 – 20.00

postbutiks
ÅbninGstider: 
Man – Fre:   08.00 – 20.00

LokalBrugsen Jordrup
Hovedgaden 43
6064 Jordrup
Telefon: 7555 6122

KØB LOKALT

lokalbruGs
din, min og vores

ny tilbudsavis
 

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

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

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

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

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

Iceberg salat
1 stk. kun

6,95 kr.

Sun Lolly is
8-pak kun

9,95 kr.

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

6,95 kr.

smiley reGnskab
uge 1-14:

Sun Lolly is

sms SERVICE

gode
tibud

11 stk. 2 stk. 1 stk.

Tilbuddene gælder
maj-juni-juli måned. 
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UGE 50-6

8 stk.
2 stk.

Ugens 
brød

Bland-selv-slik
hver fre/lør.

Bland-selv-frugt

44,95 KR

Husk at bestille vinen 
til dine fester hos os. 
Vi tager altid uåbnede 
flasker retur.

Generalforsamlingen blev styret af en, som 
altid, veloplagt Hans Peter Andersen, der 
forinden også ledede Støtteforeningens og 
Fynslundhallens generalforsamlinger.

Overskriften kunne også være ”tak til alle de en-
gagerede frivillige i FB”. For det var nemlig ord, 
der gik igen i formandsberetningerne fra udvalg 
og hovedbestyrelse. Som det blev sagt, er de fri-
villige trænere og ledere nøglen til succes, sam-
tidig med at man ikke står alene med én idræts-
gren, men er en vifte af flere. Dermed er der råd 
til at tabe lidt på gyngerne, når man tjener på ka-
russellen. For mens det er gået ned i medlemstal 
for krolf, badminton og håndbold er det gået op i 
gymnastik, fodbold, indoor cycling og volley. Sam-
let set er tallet øget med 17 i forhold til forrige 
regnskabsår.

FLOT OVERSKUD OG POSITIV ENERGI

Økonomisk har det givet et overskud på ca. 57.000 
kr., så der er albuerum til at holde gang i alle ud-
valg og endda afprøve nye aktiviteter. Et eksempel 
på det er ”e-sport”, som man har snust lidt til først 
på året, hvor der blev arrangeret et ”lan-party”. I 
alt 52 børn og unge morede sig i en hel weekend 
med deres medbragte spilcomputere i den ene 
ende af Fynslundhallen, hvor der så var plads til 

fysisk leg i den anden. En succes der bliver genta-
get i januar 2020. Men ellers er der stadig masser 
af positiv energi i de traditionelle idrætsgrene 
både sportsligt og især socialt.

EFTERLYSER NYE IDEER TIL SPORTSFEST 
OG MAR`K`ANT FESTIVAL M.M.

Der er også godt gang i sponsor-, musik- og 
festudvalg som bidrager til den brede vifte med 
økonomisk støtte og festlige indslag som festival, 
sportsfest og julefrokost. De er alle med til at 
binde fællesskabet sammen. Julefrokosten 2018 
bliver i øvrigt den sidste af en lang række. Opbak-
ningen til den har været for nedadgående i flere 
år. Til gengæld er man i gang med planlægning 
af et nyt og spændende arrangement i efteråret. 
Musikudvalget drømmer om at kunne arrangere 
frokostjazz og lave ”crowdfunding”, så man kan 
få råd til at hyre musikere til festivalen. For selv-
om mange er flinke og spiller gratis på den flotte 
scene, varer det måske ikke ved. De tre udvalg 
er åbne for gode ideer til sponsorer, indslag til 
sportsfest, Mar’k`ant festival osv.

VALG TIL UDVALGENE 

Under punktet ”valg” var 25 på valg og hvoraf de 
16 ønskede genvalg. Tina Harbo Isaksen og Rober-
to K. Jensen er i øvrigt indtrådt i hhv. gymnastik/

fitness- og sponsorudvalg i løbet af 2018, efter 
bemyndigelse af sidste års generalforsamling. Der 
var udskiftning i fodboldudvalget da Claes Dons 
Johansen og Søren Jepsen blev afløst af Peter 
Schelde og Victor Jørgensen. I badminton er Den-
nis Jønsson stoppet og Nicklas Solgaard valgt ind 
sammen med et andet ungt og nyt medlem Theis 
Solgaard. Som suppleanter afløses Vivi Frydens-
bjerg af Michael Egstrøm i fodboldudvalget, Laila 
Rask af Mette B. Christensen i gymnastik/fitness, 
Klaus Jørgensen af Mette Knudsen i volley, Tue 
Collatz af Ebbe Jørgensen i sponsor og i musikud-
valget afløses Marianne Ernst af Ina Kilde. 

Stor tak til de afgående fra deres indsats gennem 
årene og velkommen til de nye som træder til og som 
boldklubben glæder sig at arbejde sammen med.

Der blev sluttet af med lækre othellolagkager 
og en god kop kaffe. Forplejningen stod hallens 
cafeterie for som altid. Og cafeterie-/halbestyrer 
Jan Moth Andersen fik velfortjent ros for den 
gode service og hjælp han også yder boldklubben 
i dagligdagen.

GENERALFORSAMLINGEN 
I FYNSLUND BOLDKLUB

 TUR TIL CLAY 
KERAMIK MUSEET
Onsdag den 20. januar havde vi en dejlig tur til CLAY 
keramikmuseet i Middelfart.
Der var 10 tilmeldt til arrangementet. Vi kørte fra 
Centret kl. 13.15 og var hjemme igen ved 16.30 tiden.

Vi fik en fin modtagelse med information om huset, 
og gik så rundt og så på alle herlighederne.Efter-
følgende fik vi kaffe med den skønneste lagkage. 
Vi havde en hyggelig eftermiddag.A
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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
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- CNC-drejning og fræsning

Ring til os for et uforpligtende
tilbud på Deres næste opgave

ApS

ApS

Ingas interesse for bridge gjorde, at hun meldte 
sig til et kursus i Kolding, OK klubben.

Sådan fortæller Bjarne Poulsen om starten på 
hans og Ingas store interesse for Bridge.

Jeg har besøgt dem for at få mere at vide om brid-
ge og hvorfor ikke netop spørge Bjarne og Inga, 
som vi tit har kunnet læse om i avisen, hvor de har 
været med i utallige bridge turneringer.

”Vi var lige gået på pension/efterløn i 2004/05 
og det var Anna Ravn som ledte kursuset, hvilket 
hun har gjort i de sidste mange år til nu. Hun har 
undervist hundredvis i bridge og bl.a. på grund af 
hende er Kolding blevet kendt som bridge by” 

”Kan alle lære at spille bridge?”
”Alle kan lære at spille” fortsætter Bjarne, ”det er 
som at komme i skole på ny, hvor noget nyt skal 
læres og som vi husker, var det ofte svært at for-
stå det hele med det samme. Det tager et par år 
på kursus at lære spillet godt og det er absolut at 
anbefale kurser frem for selvstudier”.

Kolding Bridgecenter har en undervisningsaf-
deling, hvortil man kan melde sig. Om dagen 

tilbydes pensionister deltagelse, om aftenen er-
hvervsaktive. Man kan selvfølgelig selv vælge. 
Undervisningen varetages af Karin Korup Jungdal 
tlf. 51930063.

ET LIV MED BRIDGE  
I KOLDING BRIDGECENTER

Jeg har bedt Bjarne og Inga fortælle om Kolding 
bridgecenter, hverdagen og turneringer året igen-
nem. Kolding Bridgecenter er medlem af Dansk 
Bridgeforbund, med ca. 25.000 medlemmer. Man 
mener, at omkring 200.000 personer i Danmark 
spiller bridge i varieret omfang. 

På andre lokaliteter i Kolding og Omegn spiller 
lige så mange, en del under mere private former. 
Inga og Bjarne spiller også bridge i Lunderskov 
Aktivitetscenter.

Mange spillere tager ud til turneringer i Midt- og 
Sydjylland. Disse foregår ofte i haller, hvor der 
ofte kan være 60-80 par. 

Den årlige turnering ”Sydbank Kolding Open” blev 
i år afholdt den 26. januar i Bridgecentret. Der 
deltog spillere fra hele regionen og en del udefra. 
Der var 60 par og turneringen tog en hel dag.

Den anden uge i juli afholder forbundet Bridgefe-
stival i Svendborg. Der deltager ca. 3500 spillere, 
kortere eller længere tid. Turneringen varer 4 dage.

”Er dig og Inga faste makkere”?
”Ja vi er par i bridge, men vi har også andre mak-
kere. Onsdag eftermiddag f.eks. spiller jeg med en 
nevø af ”fiffig Hans” øh!. Han hedder Kristian og 
bor i Egtved” forklarer Bjarne.

Der bliver også tid til at tage på bridgerejse en 
gang om året som regel til Malta. Her bliver der 
spillet hver dag, men der bliver også tid til at spille 
turist.

ER DU BLEVET NYSGERRIG?

Det er jeg, men først lige et indblik i reglerne og 
jeg må tilstå, at det skal jeg have på skrift, for at 
forstå dem lige med det samme. Men med regler-
ne på skrift og en snak omkring dem, så må det vel 
lykkes hen ad vejen.

Men at ridse reglerne op vil fylde adskillige si-
der, så jeg vil anbefale, at man går ind på www.
bridge.dk., hvor man får en oversigt over alle de 
muligheder, der er for begyndere og ligeledes et 
indblik i bridge verdenen.A
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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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Tina Damgaard byder velkommen i den hyggelige 
1. sals-lejlighed på Hovedgaden lige over for bus-
vendepladsen. Her bor hun med børnene Amalie 
på 12 år og tvillingerne Jasmin og Tristan på 7 år.

Tina er blevet lidt af en kendis efter hun to gange 
har været i flotte boligmagasiner. Første gang i 
det svenske Leva & Bo hvor der er en artikel med 
hende og hendes boligindretning i maj 2017. Der-
efter har hun været i magasinet Boligliv i septem-
ber/oktober i år hvor der i 8 sider med tekst og 
billeder er fortalt om Tinas boligindretning.

Begge gange er hun blevet spottet på Instagram 
hvor hun er aktiv med over 3.000 følgere. Hun po-
ster primært billeder af boligindretning og mad. 
Hun er vild med at tage billeder og derfor har hun 
også postet over 3500 billeder på sin profil.

ELSKER AT GÅ I GENBRUG

Hun elsker at gå i genbrug og har også flere gange 
gjort gode handler. En gang fandt hun en gammel 
Børge Mogensen, FDB stol i genbrugsbutikken i 
Bølling. Hun spottede med det samme stolen som 
stod til 300 kr. Da hun kom til kassen synes ekspe-

dienten at stolen var lidt vakkelvorn, så han synes 
at 300 kr. var for meget og foreslog om ikke de 
skulle sige 150 kr. i stedet for. Hun fik stolen med 
hjem, fiksede den og den står nu i fin stand og 
pynter i hjemmet.

Tina er også vild med grønt i sit hjem. Flere steder 
pryder grønne planter i vindueskarme, ophængt i 
reb i små runde potter eller i kurve på gulvet.
Somme tider kan hun godt få medlidenhed med 
en ting og tænke at hvis hun ikke tager den med 
hjem, så får den ting aldrig et nyt hjem.

SPRING UD I DET

Hun kan godt lide at de ting hun køber er unikke. 
Hun synes ikke man skal være så forskrækket i 
sin boligindretning. Det kan godt blive kedeligt 
hvis alle hjem er ens, med de samme moderigti-
ge møbler og vaser. Så hendes råd er at man skal 
springe ud i det, prøv at køb noget lidt anderle-
des, eksperimenter med farver og former. Hæng 
fx en collage med flere billeder sammen, hæng 
dem forskudt eller asymmetrisk, med forskellige 
afstande. 

Tinas råd når man skal hænge flere billeder op 
sammen:
Inden du slår en masse søm i væggen så forsøg 
dig ved at lægge det på gulvet på forskellige må-
der. Herefter kan du stille dig på en stol for at se 
det hele lidt fra oven. 

Tag gerne billeder af de forskellige muligheder og 
se billederne igennem inden du beslutter dig. 

Hvis du vil se mere, eller følge Tina på Instagram 
så hedder hun @Honnibee_lady

TINAS 5 LOPPETIPS

1. Lav en plan inden du tager af sted. Hvad vil du 
gerne have med hjem?

2. Kom tidligt, så er muligheden for at finde dine 
drømmekøb større.

3. Snak med folk i køen, hvis du er et nyt sted. De 
ved måske, hvor de bedste stande er.

4. Tag en stor bil med.
5. Tag selv poser og avispapir med til indpakning.
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En hyggelig stemning og en dejlig atmosfære er 
det, der med det samme møder en, da jeg træder 
ind i Marianne Pachai´s butik – ”Haugård Retro 
og Design”. Den stemningsfyldte forretning em-
mer af nyt og gammelt med et moderne tilsnit, 
koblet sammen med en Retro afdeling.

Jeg er på Fynslundvej 1, 6000 Kolding – ude på 
landet på vejen til Jordrup. Det er en butik af de 
sjældne, så vil man have en unik oplevelse tag en 
tur ud til Marianne.

Her vil man opleve en blanding af – brugskunst, 
Retro, tøj, delikatesser, vin,(som selvfølgelig kom-
mer fra vores lokale Espania Sense fra Mogens 
og Lone Olesen) olier, chokolade, pesto og meget 
meget andet.

ALLE VARER NØJE UDVALGT  
OG HAR EN HISTORIE

Skal der fortælles om alle de unikke varegrupper, 
der findes i butikken, kan det fylde utallige sider, 
så jeg har ladet Marianne fortælle om de sidste 
nyheder og tiltag i det hele taget.

”Fra hverdag til fest” – det samme tøj – men 
der er det ene mærke, som Marianne forhandler 
- nemlig Soulmate, som har firma i Herning. Et 
mærke som dækker en bred aldersgruppe, og som 
er meget varieret i sin udtogning. Der kommer  
nyt hver måned. Gå ind på  Soulmate.as og se det 
store udvalg. Marianne afholder flere Soulmate 
aftener om året, hvor sælgeren kommer og viser 
kollektionen frem. Hold øje med Facebook for til-
melding på Haugård Retro og Design.

Der afholdes også  Lady’s  Nights, hvor den enkel-
te kunde kan arrangere en aften med sine venner, 

kollegaer, familie eller afholde sin fødselsdag. På 
disse aftener får man lidt lækkert at spise og man 
hygger og shopper. Her skal kunden komme med 
min. 8 piger og der gives 10%. Gå ind på Haugård.
com og se mere om disse arrangementer.

Marianne har også et stort udvalg i smykker, tør-
klæder, bælter og sko. Et nyt sko mærke – ”ET AL” 
– er et Kolding firma, her har hun fået eneforhand-
ling. Det er ren læder og en unik god pasform.

Et andet sko mærke som er anbefalet af fysiotera-
peuter er mærket – ”WODEN” med bl.a. lufthuller 
i sålen. De skal prøves anbefaler Marianne.

BRUGSKUNST – HELE TIDEN NYHEDER

Som omtalt er alle varer nøje udvalgt og dermed 
også brugskunst. Der er løbende en udskiftning, 
da der bliver købt små partier hjem. Ligeledes er 
der et stort udvalg i puder, plaider, løse tæpper i 
smukke og afstemte farver.

Jeg kan mærke, at der er meget Marianne stadig 
har på hjertet, selvom jeg er ved at være rundt på 
gulvet af det store udvalg, der vises frem. Men 
det er utrolig spændende, for de fleste varer har 
jeg aldrig set. 

Helt unikke er Fair Trade artiklerne som er helt 
fantastiske flotte varer fra Ghana og Burkina Faso. 
Det drejer sig om fletkurve, i mange forskellige 
udformninger – læderæsker, i smukke farver   - 
messing figurer, som hver har sit eget udtryk. Alt 
produceres og importeres fra de to nævnte lande. 
Gå ind på www.hammershusfairtrade.dk og se 
hele udvalget og hvordan der arbejdes for bære-
dygtig udvikling og fattigdomsreduktion.

Vi er ved at være færdig med rundvisningen, men 
Marianne vil lige slutte af med – ”Olien fra Mors” 
– koldpresset raps, som er Danmarks svar på 
Sydeouropas Olivenolie. Kom og smag der er seks 
forskellige smagsvarianter. Nævnes skal også 
lige til slut - ”Min Yndlings Te” - som er et stort 
hit. Gå ind på www.minyndlingste.dk

RETRO AFDELINGEN

I 2014 lejede Marianne sine tilstødende lokaler 
ud til Helle og Bo. De ville gerne lave en afdeling 
med retro møbler og industriel design. Nu har de 
været i gang sammen med Marianne i fem år og 
det har været en kæmpe succes.

”Kombinationen af nyt og gammelt er fantastisk 
spændende at arbejde med, det giver mulighed 
for en anderledes unik indretning. Det ligger i ti-
den at folk gerne vil bo med et individuelt præg, 
og det har de virkelig mulighed for at finde i Retro 
afdelingen” siger Marianne.

Helle og Bo finder selv tingene både herhjemme 
og i udlandet; alt er håndplukket.

”Det er et spændende og succesfuldt samarbejde 
for os alle. Vi har faktisk ikke stødt på et lignende 
koncept andre steder” slutter Marianne.

MARKEDER

På Haugård afholdes der diverse markeder – 
Høstmarked og Julemarked. Disse markeder er et 
stort tilløbsstykke og mere end 800 gæster disse 
weekender. Haugård er ved at udtænke flere af 
disse hen over året.

SPÆNDENDE NYT 
I STEMNINGSFYLDT BUTIK

A
f H

an
s 

E.
 S

ør
en

se
n

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

Adresse:
Fynslundvej 1
6000 Kolding

Marianne Pachai
Tlf.: 20119289 - haugård.com

marianne@pachai.dk

Find os på Facebook

På Haugård finder du en spændende kollektion fra tøjmærket
Soulmate - det lækreste tøj til den moderigtige pige. Her er en 

afslappet atmosfære, altid tid til en kop kaffe og en snak. 
Endvidere har vi, foruden et spændende udvalg af unikt 

brugskunst som keramik, træ og glas - samt potter og planter, 
også delikatesser, sko,  sæber og skønne puder / plaider.

Se også vores flotte Retroafdeling. Masser af møbler, 
vitriner,  diverse lædersofaer, masser af skøre / skæve ting. 

Altsammen nænsomt restaureret. Laden bugner også af 
skønne oplæg - borde, bænke, sofaer samt industrielle

 lamper, sjove nips, skønne vaser og keramik fra ind- og udland.
VI glæder os til et besøg fra jer.
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FB FODBOLD PRÆSENTERER NYE TILTAG 
TIL SPORTSFESTEN D. 30. MAJ.
Det bliver som altid en Kr. Himmelfartsdag med 
masser af fodbold. FB inviterer nemlig klubber fra 
nær og fjern til ”Macron Børne Cup 2019”. Det 
bliver et hyggeligt og familievenligt stævne for 
børn i alderen 5 – 7 år. Som noget helt nyt afvikles 
der så dagen igennem turneringskampe med alle 
Fynslund Boldklubs øvrige hold - også i voksen-
rækkerne.

SØRENS SAFARI SHOW-  CIRKUS FOR 
BØRN OG BARNLIGE SJÆLE

På sportspladsen findes den altid populære hop-
peborg samt telt og boder som det kendes fra 
tidligere år. Midt på dagen er der et fejende flot 
indslag for alle børn og barnlige sjæle med ”Sø-
rens Safari Show”, som er en cirkusforestilling for 
hele familien.

Alle i Fynslund og omegn er velkomne hele dagen 
fra kl. 10, hvor man kan heppe på holdene, hygge 
omkring boderne og ovenikøbet få en gratis cirkus-
forestilling for fuld musik med sang og rytme.

FB SPORTSFEST I ØVRIGT

Der er stadig masser af arrangementer fra tors-
dag til og med lørdag, selvom enkelte aktiviteter 
er taget af plakaten. Torsdag er som før nævnt 

fodboldens dag med forskellige indslag. Fredag er 
der også fodbold, dog for de lidt mere modne fod-
boldspiller, idet hhv. oldboys og oldgirls arrangerer 
kampe med omegnsrivalerne.

BONDERØVSLØB - BEACHVOLLEY  
- PØLSER PÅ GRILLEN - HOPPEBORG

Så er der det nye populære ”bonderøvsløb” med 
spændende elementer fra crossfit som arrangeres 
af Gymnastik/Fitness. Her er der masser af udfor-
dringer der giver sved på panden og mudder under 
sålerne, hvis vi da ikke får en ny tørkeperiode! Vol-
ley arrangerer som altid en hyggelig beachvolley-
turnering for de unge, her er der ligeledes sved på 
panden, med strandsand mellem tæerne. Der er 
musik i teltet, pølser på grillen og hoppeborgen er 
åben for de yngste, så der er lidt for enhver smag. 

KANINHOP KONKURRENCE  
OG DEN STORE GRILLFEST

Lørdag formiddag er der traditionen tro gadefod-
boldturnering. En helt ny aktivitet for firbenede 
deltagere med lange ører kan opleves idet der 
bliver inviteret til ”kanin hopkonkurrence”. Det 
skal nok blive sjovt. Sidste års store succes ”kø-
restolsrugby” er også på plakaten og lørdag aften 
sluttes af med den store ”grillfest” hvor der bydes 
på lækker mad, god musik, kåring af årets talent 
og årets leder, samt masser af hygge.

FB’s festudvalg sørger som altid for at sammen-
sætte det spændende program. Sammen med en 
flok energiske frivillige står de også for at få sat 
telt, borde, bænke og stole op, passet boder og 
hoppeborg, smurt sandwich og grillet gris, samt 
alle de andre små og store opgaver der er ifm. fe-
sten, som er for hele Fynslund og omegn. Skulle 
der gå nogen rundt og have lyst til at give en hånd 
med, er de mere end velkomne. Selvom det kan 
være hårdt arbejde, er det også sjovt at være med 
til at få det hele til at lykkes.  FB glæder sig til end-
nu en gang at byde velkommen til 3 festlige dage.

Se det færdige program på boldklubbens hjem-
meside, facebook, opslag i LokalBrugsen og i Fyn-
slundhallen i ugerne op til festen.

 DET SKER VED 
FYNSLUND BOLDKLUBS SPORTSFEST
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STARTER TIRSDAG D. 30. APRIL 
Hver tirsdag kl. 18.30 spilles der krolf på banerne 
ved Fynslundhallen. 

Alle deltager på lige fod, uanset om man er garvet 
spiller eller helt nybegynder. Man behøver heller 
ikke at anskaffe sig udstyr, der kan lånes både 
kugler og køller.

Kontingentet kan vist ikke afskrække nogen og de 2 
første gange er gratis prøveaftener, så man kan se 
om det er noget man har lyst til at fortsætte med.

Frisk luft, hygge, godt humør og motion, tilsat en 
smule konkurrence, er de vigtigste ingredienser 
i krolf. Så det er bare at møde op, hvis man har 

lyst til en uhøjtidelig men fornøjelig sport. Har 
man spørgsmål, så kontakt Esther Meier på tlf. 
51904215.

Vel mødt til både nye og tidligere deltagere, vi 
glæder os til at komme i gang.

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

JENS H. PEDERSEN & SØN
Vognmandsforretning Aps

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

post@jenshpedersen.dk ∙ www.jenshpedersen.dk

SE HER!

JENS H. PEDERSEN & SØN
Vognmandsforretning ApS

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

Bøllingvej 4 | 6064 Jordrup 
Tlf. 60 21 22 30 | Online booking på 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

F. L. Byg
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Rengøring af dine køretøjer
Alle overflader har godt

af en god behandling

Et netværk af specialister rådgiver dig• 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
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JENS H. PEDERSEN & SØN
Vognmandsforretning ApS

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

Højtoften 13 · 6640 Lunderskov · Tlf. 23 32 09 88 · 23 39 22 18 · info@jeroso.dk

– et stærkt valg

• Industriens servicepartner

• Industriventilation og filtrering

• Service og vedligehold

• Montage og reparation

• Smedeopgaver

• Tømreropgaver

• Anlægsopgaver

• Jord og beton

VI LØSER BL.A. OPGAVER INDENFOR:

Vi er et lokalt stærkt team...

Vi har mange

års erfaring og

er specialister

indenfor industri-

ventilation,

proces og

filtrering...

Følg os
på Facebook
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Inde i de fantastisk dejlige omgivelser i Uhre Skov 
dukker DOXX Hundecenter op i lysningen. Utro-
lig hyggeligt ser det ud og yderst velordnet. Fire 
velopdragne Border Collier hilser mig velkommen 
inde fra hundeskoven. Jeg får senere lejlighed til 
at hilse nærmere på dem.

Jeg har aftalt et møde med Annette Høyer Bendt-
sen, som sammen med sin mand Klas Høyer 
Bendtsen ejer DOXX Hundecenter.

10 års med hundecenteret i Uhre Skov er emnet, 
og efter kaffen er skænket, vil jeg selvfølgelig 
høre om de 10 år, og det at drive et hundecenter 
med den viden og erfaring som Annette har.

DET BEGYNDTE VED  
VEJEN IDRÆTSCENTER

”Hvordan startede det hele Annette?”
En stresset tid som strategisk indkøber både hos 
Arla Foods i Viby og senere Danfoss var startskud-
det til tankerne om, at ”sådan her ønsker jeg ikke 
at leve mit liv. Der skal være en bedre sammen-
hæng imellem arbejdsliv og privatliv”.

Inden ny levevej blev valgt, brugte Klas og jeg 
mange aftener på at snakke om ”hvad kan vi i ste-
det for” og med en god forretningsplan under ar-
men og møde med banken, blev det pludselig mu-
ligt, at ideerne på tegnebrættet blev en realitet.

Egentlig blev DOXX hundecenter etableret i 2005 
med træning ved Vejen Idrætscenter, samt ad-
færdshjælp, hvor det er gået skævt hund og ejer 
imellem. I 2009 blev pensionen og svømmebadet 
så en realitet, og dermed blev ”hund” ændret fra 
fritidsbeskæftigelse til fuldtidsbeskæftigelse.

10 ÅR MED UDVIKLING 
OG SPECIALISERING

Annette fortæller endvidere at siden starten med 
hundepension for 10 år siden, har der været frem-
gang. En fremgang der har krævet år med hårdt 

arbejde. De første mange år hjalp Klas til, når han 
kom hjem fra arbejde samt i weekenderne - en-
ten med at lufte hunde eller med pedellignende 
opgaver, som jeg enten ikke magtede, eller havde 
tid til. Kian, vores dreng der nu er 13 år, er også 
vokset op med, at ”hvis vi alle tager en tørn”, så 
kan vi alle sammen hurtigere komme dertil, hvor 
vi kan slappe af og hygge sammen.

Efter nogle år blev der økonomisk overskud til at 
ansætte personale, og i dag er der to dyrepassere 
ansat og tre fleksjobbere.

Årene er blevet brug til videreuddannelse, samti-
dig med at en god fast kundegruppe både i pen-
sionen, samt svømmebadet er oparbejdet. Nye 
kunder kommer fortsat til og mine træningshold i 
Vejen er fyldte. Mange kender til Doxx Hundecen-
ter, og alt i alt fungere mund-til-mund-reklamen 
rigtig godt, og det er jo den bedste reklame over-
hoveder, når mine kunder gerne vil anbefale os til 
deres familie og venner.

I forhold til de produkter, som kan købes hos Doxx 
Hundecenter, så har der bl.a. været fokus på at 
videreformidle gode produkter til kunderne, pro-
dukter der også bruges til hundene i pensionen.

Dyrevelfærd er vigtig, og det udelukker en del pro-
duktionslande, hvor man ellers kan få billige varer 
fra. Desuden fokus på råvarerne og kvaliteten af 
produkterne. Desværre kan det, med den lovgiv-
ning der er omkring foder og godbidder til dyr, 
være rigtig svært at gennemskue. Når vi snakker 
godbidder, så forsøger jeg så vidt muligt, at holde 
mig til de naturlige og lufttørrede produkter og 
dertil har jeg ganske få blandingsprodukter. Mht. 
hundefoder så er der mulighed for at købe både 
”BARF” (råt foder) og tørkost.

10 år med hundepension og 14 år med trænings-
plads og adfærdshjælp er det blevet til. Med for-
årets mange helligdage og en sommerhøjsæson 

lige om hjørnet, kan det godt være, vi nøjes med 
at fejre det med, at jeg byder på kage til kursi-
sterne på træningsholdene og ekstra godbidder 
til pensionshundene. Det er jo trods alt denne 
gruppe af tobenede og firbenede, vi skylder tak 
for vores succes.

VI TROR PÅ….

Som udgangspunkt, så har jeg en holistisk tilgang 
til livet, og den helhedsbetragtning overfører jeg 
naturligvis til hundene. Uden at det er ”alt magt 
til hundene”, så går jeg langt for at forstå situa-
tioner mellem hund til hund eller hund til ejer, ud 
fra hundens perspektiv. Oftest er det jo også den, 
der er i den anden ende af snoren, det er ”galt” 
med, når samarbejdet mellem hund og ejer går op 
i en spids. Derfor er en vigtig del af min træning 
på hvalpe- og holdene generelt at der er teoriun-
dervisning til hele familien. For det handler om at 
lære at forstå din hunds sprog, og hvorfor den har 
en bestemt adfærd i forskellige situationer.

Jeg bliver ked af at se de familier, der absolut 
skal have en hund for at fremstå som kernefami-
lie med overskud, alligevel ikke magter hunden, 
især når hunden er ”teenager”. Langt de fleste 
racer har behov for træning gerne de første to år 
af hundens liv, for så er hunden kommet på den 
anden side, af de ”besværlige” udviklingsfaser. 
Hvis du som hundeejer tager ansvar, får viden og 
erfaring samt træner med din hund ud fra respekt 
og samarbejde, så er der stor sandsynlighed for at 
et unikt samarbejde opnås.

LUKSUS FOR HUNDENE

Der er 25 hundebokse, og til hver boks er der 
tilknyttet en overdækket udvendig boks. Der er 
zoneopdelt varme i gulvet i boksene, og dæmpet 
musik spiller hele dagen i pensionen for at beroli-
ge hundene. For at sikre mentalt vel stimulerede 
hunde i pensionen, bliver der fodret via søge-
øvelser eller aktiveringslegetøj. Godbidder bliver 
jævnt fordelt over hele dagen. Hundene bliver 

luftet under opsyn 30 minutter pr. gang i indheg-
net skov eller græsareal, hvor de nyder samværet 
med andre hunde.

SVØMMEBADET

Som de fleste mennesker er også hunde glade 
for at bade og med et luksussvømmebassin hos 
DOXX Hundecenter, kan det næsten ikke blive 
mere wellnessagtigt.

”Svømning er en sund, sjov og skånsom måde at 
aktivere og motionere hunde på. Samtidig med at 
det optræner muskler og konditionen. 15 minutter 
daglig svømning giver det samme som en times 
løbetræning” fortæller Annette. Hundesvømning 
er for den ganske almindelige hundeejer, der 
ønsker anden form for samarbejde med hunden, 
hvor hunden bliver træt både mental og fysisk. 
Svømning er også godt for overvægtige hunde, 
der skal tabe sig på en skånsom måde, hunde 
der skal genoptræne efter operation, eller undgå 

operation og har man en jagthund, kan man træne 
den om vinteren med vandrapportering”

GODKENDELSE FRA  
FØDEVARESTYRELSEN

Hvis man passer 4 eller flere hunde, er man un-
derlagt lovgivningen om pasning af hunde. I 2018 
blev loven ændret, så Fødevarestyrelsen nu kom-
mer på uanmeldt besøg en gang om året. Har man 
en hundepension, skal der desuden være en fast 
dyrlæge tilknyttet pensionen, som kontrollerer 
stedet 2 gange om året. Fødevarestyrelsen har 
oprettet en hjemmeside www.findhundesmiley.dk 
hvor hundeejere kan finde en liste for de af myn-
dighederne godkendte hundepensioner.

 Vil man se pensionen, er der åbent 4 gange om 
året, hvor man kan komme og se stedet og evt. 
stille spørgsmål. Tilmelding dog nødvendig på 
info@doxx.dk Læs mere på www.doxx.dk

FAKTA

Annette er eksamineret hundeadfærdsspecialist 
og træningsinstruktør og hun stræber efter at 
være optimeret med den nyeste viden om hunde. 
Der er fokus på løbende efteruddannelse og 
det er blevet til en del kurser i både Danmark, 
Tyskland, Sverige og Norge. Sidst tilkommen er 
kursus i rehabilitering, samt uddannelse som 
Osteopat og Homøopat.

Hun er gift med Klas der er miljøingeniør og sam-
men har de sønnen Kian der er 13 år

NB!

Klas er godt i gang med opstart af firmaet – Out-
Zin. Det drejer sig om udelivet med kajakture, 
mountainbike (MTB), træklatring samt udlejning 
af udstyr m.m. Her i magasinet vil vi selvfølgelig 
følge starten på det nye firma

 10 ÅR MED
HUNDEPENSION
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”Jeg har altid været vild med maskiner, men min 
far ville have, at jeg skulle tage en uddannelse før 
jeg kunne køre hjemme.” Det fortæller Søren en 
vinterdag i deres hyggelige køkken, hvor både han 
og Tina fortæller om deres hverdag og livshistorie. 

Derfor blev Søren Hvolbøll Pedersen uddannet me-
kaniker, inden han startede i familiens firma. Her 
har han ofte glæde af sin viden og færdigheder. 

Mange af os har nok hentet sand eller grus på 
deres hent-selv plads ved gården og smidt penge 
i postkassen. Hvem er ejerne, hvad er historien og 
hvilke opgaver udfører de?

HISTORIE

Jens H. Pedersen & Søn Vognmandsforretning 
blev grundlagt af Endrup Pedersen i 1937. Endrup 
kørte bl.a. med mælk og tørv og al anden forefal-
dende vognmandskørsel.

I 1962 overtog sønnen Jens H. Pedersen. Mæl-
keturene blev skiftet ud med diverse entreprenør 
opgaver som kørsel af asfalt og granitskærver. Bo-
dil (Søren´s mor) var også chauffør i mange år. Det 
var sjældent dengang. I dag er der flere kvindelige 
chauffører i faget.

I 1985 startede Søren som chauffør og i 1990 som 
medejer. I 2001 overtog Søren vognmandsforret-
ningen, som i år kan fejre 82 års fødselsdag. 

OPGAVER

Vognmandsforretningen udfører en bred vifte af 
opgaver. Hovedvægten er kørsel af asfalt, entre-
prenørkørsel, kørsel for lokale landmænd og hånd-

værkere og en stor skare af privatkunder.
Det kan være behov for diverse transport og løfte-
opgaver, og firmaet sætter en ære i at overholde 
aftalte betingelser og leveringstider samt at leve-
re en god service. 

DE TILBYDER

Levering af sand og grus
Entreprenørkørsel
Etablering / vedligeholdelse af skovveje
Reparationer af privatvej med udlægger
Flytning af maskiner på 18 tons blokvogn
Kørsel med 20ton /m. kran
Trægrab og jordskovl
Mulighed for selv at afhente materialer med trailer.

Firmaet har 3 ansatte og 4 lastbiler. Det er gode 
stabile folk, som alle kan udføre de mange for-
skellige opgaver og er meget fleksible i forhold til 
høj og lav sæson.

Søren og Tina værdsætter deres tålmodighed og 
fleksibilitet rigtig meget, for det er svært at finde 
kvalificeret arbejdskraft.

Det er en fordel, at de er lokal kendte og selv har 
kundekontakt, for så bliver opgaverne lettere løst. 
Firmaet havde på et tidspunkt 7 biler og flere folk, 
men det fungerer bedre, som det er nu.

Tina passer kontor, regnskaber, mm. Det har hun 
gjort siden 1988. Efter 2. barn stoppede hun på 
Kolding Herreds Landbrugsforening og arbejder 
fuld tid i firmaet. De nyder begge det selvstændige 
liv, og den frihed der er - i perioder.

MILJØ

Søren fortæller, at der er strikse regler for ren 
og uren jord. Han er meget opmærksom på at 
følge lovgivningen. Fx er jorden indenfor de fleste 
byskilte klassificeret som uren, dette gælder dog 
ikke Jordrup. 

Derudover er der køre-hviletidsregler, som også 
kan være en udfordring, da de ofte flytter grej til 
opgaver. Det skal gøres både før og efter fx asfalt-
arbejderne møder på arbejde, så det er derfor, det 
er godt at have fleksible medarbejdere. 

FREMTIDEN

Der er ingen forventninger eller forpligtelser til at 
børnene skal overtage. Begge børnene har uddan-
net sig til andre erhverv.

Derudover er det svært at finde kvalificeret ar-
bejdskraft, da mange unge prioriterer familien. 
Tina og Søren har dog ingen planer om at stoppe. 
De er glade for deres hverdag og stolte af deres 
veletablerede vognmandsforretning, der kan være 
mere fleksibel og udføre mere forskellige opgaver 
end mange større firmaer. 

FAKTA

Søren er uddannet mekaniker og overtog firmaet 
i 2001.
Gift med Tina, uddannet på kontor og ordner regn-
skab mm i forretningen.
2 børn: Katrine på 25 år. Hun er uddannet SSA og 
de har 2 børn.
Lasse er 22 år. Han er ved at uddanne sig til ma-
skinmester.

JENS H. PEDERSEN & SØN
VOGNMANDSFORRETN ING  APS
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I januar i år er det 20 år siden Jørgen Bach Sch-
midt gik på pension. Jeg er taget en tur til Askov 
for at få en snak om de mange år som skoleleder 
på Fynslundskolen og ikke mindst tiden efter som 
pensionist. Det blev et møde i første omgang med 
Jørgen Bach Schmidt alene, idet Edit var ude at 
handle. Men kaffen med boller og kager stod klar 
og jeg må sige, at det var et møde, jeg var utro-
lig spændt på. Og det blev spændende med en 
utrolig oplagt pensionist, der var i teten med det 
samme, og hvor jeg mærkede livsglæden i den 
grad skinne igennem. 

”Jeg synger hver morgen under bruseren af glæde 
og taknemmelighed for at få endnu en dag – og at 
vi stadig er to til at dele den. Vi har et godt hel-
bred og et godt liv med en dejlig stor familie – 4 
børn, 13 børnebørn og 3 oldebørn” – Jørgen er 81 
år, hvilket hverken kan ses eller høres.

STARTEN PÅ FYNSLUNDSKOLEN

Tiden på Fynslundskolen der startede i 1962, ser 
Jørgen tilbage på med stor glæde, hvor han sam-
men med Edith fik lov at udfolde sig under gode 
vilkår med gode forældre, herlige børn og gode 
kollegaer.

”Opbygningsfasen var spændende, da vi gik fra 
landsbyordnet skolevæsen til købstadsordnet sko-
levæsen med 8. -10. klasse og eksamen. Sogne-
rådet viste os stor tillid og bevilgede os alle nød-
vendige midler, - for det vidste de unge lærere vist 
mest om”.

”Du har været med i hele udviklingen af Fynslund-
området”
”Udviklingen af Fynslundområdet med Fynslund  
Boldklub, spejdere, og Fynslundhallen, samt bør-
nehave og fritidshjem har været forrygende” – 
kommer det begejstret fra Jørgen.

Jeg snupper lige en bolle til og lidt mere kaffe, 
for nu glæder jeg til at høre om pensionistlivet i 
Askov.

KULTURLIVET, KIRKELIVET OG  
FRIVILLIG I DANSK FLYGTNINGEHJÆLP

”I bor utroligt dejligt i jeres hus lige ud til mar-
ker og skov midt i en lille klynge huse, det oser af 
sammenhold!!”
”Vi bor i andelsboligforeningen ”Lones Have” 
med gode naboer, hvor vi har fælles morgensang 
hver 14. dag, holder fødselsdage sammen og pas-
ser idet hele taget godt på hinanden. Ja vi trives 
her i Askov med et rigt kultur- og kirkeliv.”

Jørgen har arbejdet som frivillig i Dansk Flygtnin-
gehjælp, været formand for ”HUSET i Kolding”, da 
det blev etableret og startede en gruppe i Vejen.
 ”Det har været et meget berigende arbejde, som 
også har omfattet foredrag og kurser for nye fri-
villige i Kolding, Odense, Aarhus og Aalborg” for-
tæller Jørgen oplagt videre.

”Mit seneste arbejde med flygtninge har været 
som ”bedstefar” for unge asylsøgere, indkvarteret 
på tidligere plejehjem, fra Syrien og Eritrea. Men 
nu har jeg pensioneret mig selv, da jeg rundede 
de 80 år.”

REJST I DET MESTE AF EUROPA

At rejse er at leve og det må vi sige at Edit og 
Jørgen har gjort.

”Vi har rejst et par gange om året, sidste år på 
15 dages højskole i det klassiske Grækenland – vi 
mangler vist bare at besøge Albanien og Irland i 
Europa”.

Med Østeuropæisk Børnehjælp har Jørgen delta-
get i 3 hjælpeture med indsamlet udstyr til hospi-

taler, skoler og mødrehjælp til de meget fattige 
områder i det nordøstlige hjørne af Rumænien.
Højskoleophold har været en stor del af pensio-
nistlivet - OG DE HAR VÆRET AKTIVE… bl.a. ved 
at være aktive i Foreningen Norden og Grænse-
foreningen og samtidig prøver de at følge med i 
litteraturen, så på den måde har Edit og Jørgen 
et dejligt liv.

Jørgen har deltaget i arkæologiske udgravninger 
i lokalområdet, hvor jernalder og bronzealderhuse 
er blevet opdaget. 

EDIT AKTIV MED LITTERATUR

Edit og Jørgen arbejdede næsten alle årene sam-
men på Fynslundskolen. Edit var også på Kongs-
bjergskolen og sluttede af på Forbundsskolen.
Fire eftermiddage læser hun op i 2 timer i ”Fa-
milie og Samfund”. Hver 14. dag er hun med i en 
litteraturkreds.

Et spændende projekt er næsten færdigt – en 100 
siders kogebog med opskrifter. ”Mæt og glad af 
mormors mad”. Det er dog ikke meningen at den 
skal sælges i forretninger, bogen er faktisk kun til 
børnebørnene. Mon Edit kan overtales?

En utrolig aktiv tilværelse for Edit og Jørgen men 
hvor der også meget ofte bliver slappet af i som-
merhuset på Kegnæs, hvor de nyder udsigten over 
Sønderborg bugt og tit sammen med familien. 

Det var for mig en inspirerende formiddag at be-
søge Edit og Jørgen, hvor jeg mærkede en fanta-
stisk tilgang til pensionist livet – at være positiv, 
samvær, hjælpsomhed, et rigt kulturliv og aktiv ud 
over alle grænser. Tak!

 ET AKTIVT 
PENSIONISTLIV

A
f H

an
s 

E.
 S

ør
en

se
n



FORÅR 2019  //  FYNSLUND MAGASINET //  43 

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

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.

PindsvineboStærekasseMejsekasse

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

Priser fra 

65,- 
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