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Hans E. Sørensen

Seks år er der gået siden første udgivelse 
af Fynslundmagasinet. Seks år med omtale 
efter omtale af vores dejlige område. Spæn-
dende artikler om vores foreninger, lokale 
firmaer og personlige portrætter og det skal 
blive ved. Nye ideer vil der helt sikkert kom-
me hen ad vejen, men vi mangler også dine 
gode ideer, kom med dem. Indtil dato har vi 
kunnet fylde det ene nr. ud efter det andet, 
for der er faktisk mange gode historier i vores 
område og jeg tror de stadig er der.

Men vi må ikke glemme at uden vor’es tro-
faste annoncører, var der intet Fynslundma-
gasin. Image Consult Aps ved Merete Due 
Pårup stiller en grafiker til rådighed til et 
symbolsk beløb. Derfor støt vores lokale an-
noncører, de støtter Fynslundmagasinet.

FLERE REPORTERE, TAK

I redaktionsgruppen er vi et team (se næst-
sidste side), der på frivillig basis gør en 
indsats for at vores magasin bliver optimalt 
læselig. Vi er selvfølgelig alle frivillige. Men 
vi kan bruge endnu flere, så hvis du har lyst 
kontakt undertegnede.

Og kom nu frem med de gode gamle histo-
rier, slægtsgårde, ”opfindelser”… ja der må 
være uanede ideer.

KIRKE- OG SKOLEBLAD

Flottere kirke- og skoleblad findes nok ikke. 
Altid fulgt op af mange billeder. Vi må her 
ikke glemme at det er Lejrskov/Jordrup kir-
ker, der betaler omdelingen, som 6. klasse på 
Fynslundskolen klarer med bravour. Det beta-
ler deres Bornholmer tur inden sommerferien 
står for døren.

Bestyrelsen i Egholt Vandværk:
Michael Hedegaard, Per Vejen-Jensen, Lars de Place Pedersen, Karsten L. Poulsen
Supl.: Rene Hviid, Torben Jensen

Bestyrelsen i Jordrup Vandværk:
Henrik K. Nielsen, Jacob Westberg, Jens Glibstrup, Henry Christensen

Supl.: Arne Pedersen

I tre år har de to vandværker flere gange talt om at 
få etableret en nødforsyning mellem de to vand-
værker. I øvrigt lige i Kolding Kommunes ånd, idet 
den gerne ser, at det sker flere steder.

I sommeren 2018 havde Egholt så en hændelse, 
der gjorde at de gerne ville have sat skub i tinge-
ne. På det tidspunkt var Jordrup imidlertid i gang 
med at udskifte vandmålere til nye elektroniske, 
så de syntes, de på det tidspunkt havde nok at 
se til.

MEN FORARBEJDET BEGYNDER

Lars og Henry de lokale vandeksperter fra Bravida 
og bestyrelsen i Egholt Vandværk ville dog gerne 
lave forarbejdet. De gik i gang med bl.a. først at 
se hvordan andre har løst opgaven med tegninger 
-  så de undgår stillestående og derved måske 
råd-bakterier – og andet træls i vandet. Forarbej-
det gik hurtigt og allerede i forsommeren 2019 
blev der indhentet tilbud på opgaven.

STOR VELVILJE FRA ALLE BERØRTE  
LODSEJERE
”Vi har over alt mødt en stor velvilje hos de lods-
ejere, der bliver berørt af gravearbejdet, det er 
ligesom alle, efterhånden gerne vil værne om - og 
beskytte vores drikkevand” fortæller formanden 
for Jordrup Vandværk Henrik Nielsen.
Jeg mødtes med de to bestyrelser ved Jordrup 
vandværk i høj stemning og måske også en smule 
stolthed over, at det er gået så hurtigt med forbe-
redelser og indhentning af tilbud så gravearbejdet 
kunne starte i uge 37. 

Prisen er kr. 250.000,- som de to vandværker selv-
følgelig selv har i kassen.

VIL DU VIDE MERE

Google Kolding kommunes - ”Vandforsynings- 
og grundvandsbeskyttelsesplan 2011-2021”

 KOM FREM AF 

BUSKEN
JORDRUP OG EGHOLT 

VANDVÆRKER SAMMEN OM 

NØDFORSYNING

FORSIDEN
Fire samjoder flytter ind på Hariager 1, i Ferup. 
Læs mere om hundene på side 22.
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KIRKEN

Nytårsaftensdag i Lejrskov kirke kl. 14 og i Jor-
drup Kirke kl. 15:30. Traditionen tro slutter vi året 
med en gudstjeneste og drikker et glas boblevin 
og spiser et stykke kransekage sammen bagefter. 
Kom og vær med til at markere årets afslutning.

Forundrings- 
parathed

Efterårets minikonfirmander opfører krybbespil til 
gudstjenesten 1. søndag i advent, 1. december kl. 
10:30. Fotoet viser sidste års minikonfirmander, 
klar til at optræde. Børnekorene medvirker også 
denne dag. 

Karen Søe Pedersen

Nytårsgudstjeneste

Krybbespil

Jørgen Carlsen

Så syng da!

Helene Ernst

ARRANGEMENTER

HUSK: 
LIGE STRAKS!Jørgen Carlsen har opfundet et ord: Forundrings-

parathed. Han vil i sit foredrag præsentere en 
række eksempler på forundringsparathed med 
baggrund i filosofi, litteratur og højskolens uni-
vers. En god højskolesang stimulerer vores for-
nemmelse for livets underforståede under. Den 
skaber forundringsparathed. Foredraget med Jør-
gen Carlsen finder sted den 7. november kl. 19:30 
i konfirmandstuen

Jørgen Carlsen er tidligere forstander for Testrup 
Højskole og nuværende formand for det udvalg, 
der redigerer den kommende udgave af Højskole-
sangbogen. Kaffe/te og kage 40 kr.

 Kom til en aften med fællessang med Helene Ei-
ler Ernst onsdag den 4. december kl. 19:30 i kon-
firmandstuen, Lejrskov. Niels Risbjerg Lai siger 
lidt om, hvad vi synger.

Sang er en herlig, livsbekræftende måde at være 
sammen på. Sang er kræs for hjerne og hjerte. 
Når vi synger, giver to plus to fem! Kom og syng 
med. Ost og rødvin 50 kr.

Nytårs- 
gudstjeneste Krybbespil

Hyldest til livet
Karen Søe Pedersen holder foredrag torsdag den 
3. oktober kl 19:30 i konfirmandstuen.  Vi skal 
synge fra Højskolesangbogen, salmebogen og 
”100 Salmer,” og Karen giver sangene et par ord 
med på vejen. Med hendes erfaringer som syge-
huspræst i Aalborg hører vi også om, hvad der 
siges og synges, når sygdom og ulykke rammer, 
og hyldesten til livet ser sværere ud. Kaffe/te og 
kage 40 kr.
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FIK DU 
SET DET, 
DU VILLE?

I skrivende stund er langt det meste af høsten ved 
at være i hus takket være nogle solrige dage her 
sidst i august. Majsmarkerne står stadig, men det 
er en anden sag. Efter høsten er der anledning til 
at sige tak for, hvad der kom i hus. Når vi siger tak 
for høstens afgrøder, siger vi tak for, at Gud giver 
os det, vi har brug for til livets opretholdelse. I Fa-
dervor beder vi om, at Gud vil give os vores dagli-
ge brød, og ved høsten siger vi tak, fordi vi får det.
Høsten bliver nogle gange brugt til at sammen-
ligne mennesker med afgrøder. Gud høster sine 
afgrøder, når tiden er inde. Der er frugter at høste, 
både i konkret og i overført forstand. Høst er for-
bundet med efterår, ophør og død. Når markerne 
er høstet, står kun stubbene tilbage. På den ene 
side er det godt, at frugter, mennesker og projek-
ter modnes. På den anden side er grænsen mel-
lem at være moden og overmoden hårfin. Og det 
sidste er ikke så ønskværdigt. Men høst er en del 
af livets cyklus og naturens gang. Det, der er sået, 
skal høstes. Det gælder i naturen, det gælder i 
livet, og det gælder mennesker.

Ved begravelser og bisættelser ønsker familien af 
og til en melodi af Kim Larsen, som hedder ”Om 
lidt bliver her stille.” Når et menneske dør, bliver 
der stille, og hvad sker der så? Sangen stiller et 
stort spørgsmål: ”Fik du set det, du ville? Fik du 
hørt din melodi?" - Fik vi det? Sådan kan vi spørge 

os selv og hinanden. Bagved det spørgsmål ligger 
et andet spørgsmål: Hvad er vores opgave i livet? 
Et svar kunne være: At være menneske er forbun-
det med den opgave at blive sig selv. Om der så 
findes sådan en fast kerne, der er dig selv, tror jeg 
nu ikke. Som mennesker er vi altid i bevægelse, 
så der er noget paradoksalt i, at du på den ene 
side skal være den, du er og på den anden side 
ikke kan vide det med sikkerhed. 

Til gengæld behøver livet ikke at se ud på nogen 
bestemt eller ideel måde, for at vi kan have det 
godt med os selv, med hinanden og med Gud. Vi 
behøver ikke være perfekte, enestående eller be-
rømte for at have et godt liv. 

Af og til kan man høre rådet: ”Giv slip på den, 
du burde være - og elsk den, du er!” Det lyder 
tilforladeligt, ikke mindst i en tid, hvor så mange 
halser afsted for at leve op til mere eller mindre 
umulige idealer for, hvad vi skal præstere, hvad vi 
skal veje, hvordan vi skal se ud, hvad vi skal gøre 
sammen med vores børn og meget mere.

Rådet lyder fint, indtil eftertanken melder sig: For 
hvad nu, hvis jeg er et dumt svin, som ingen kan 
holde ud? Skal jeg så også bare elske den, jeg er. 
Nej, selvfølgelig ikke. Og vi har med garanti alle 
sammen plads til forbedring.

”Du er god nok, som du er” - Det kan være godt 
at sige til den, der er ved at knække sammen over 
alt det, hun eller han synes er nødvendigt. Men 
skal sandheden frem, så er ingen af os jo perfek-
te. Hvad stiller vi så op? Er det fuldstændig lige 
meget, hvad vi gør, og hvordan vi opfører os? 

Jeg tror ikke, at det i Guds øjne handler om, hvor-
vidt du og jeg lykkes eller mislykkes. Anerkendel-
se hos Gud er ikke noget, vi skal gøre os fortjent 
til. Gud er Gud også for alle os, hvor manglerne 
står i kø. På den anden side gør det heller ikke 
spor, hvis vi synes, at vi er lykkedes meget godt 
med vores liv, og hvis vi i vores stille sind synes, 
vi har masser at komme med og glæde os over. 
Alle tiders! Det er bare ikke afgørende. I Guds hus 
får jeg lov til at slippe fri af omgivelsernes eller 
mit eget nådesløse blik på mig selv. Uanset om 
vi i andres eller egne øjne lykkes eller mislykkes, 
uanset om vi den dag, livet er slut, synes, at vi har 
noget at komme med, eller vi står tomhændede 
med hatten i hånden, så er det eneste, der tæller, 
ikke hvad vi har gjort, men hvad Gud har gjort for 
os i sin kærlighed. 

KIRKEN
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KIRKEN

KONTAKT

DÅB:

Jordrup Kirke
Emma Marie 
Havndrup Dittmann Bech 7. jul.
Johanne Kjær Thorsen 18. aug.

Lejrskov Kirke
Valdemar Andreas 
Schou Rasmussen  28. jul.
Olivia Lund Berg  31. aug.

VIEDE
Lejrskov kirke
Maria og Peter Barsøe Østergaard  22. jun.

BEGRAVEDE ELLER BISATTE:

Lejrskov Kirke 
Hans Brandenborg 14. jun.
Ulla Vibeke Hjort 18. jun.
Christian Jørgen Schmidt   26. jun.
Jordrup Kirke 
Ingelise Madsen 7. jun.
Ellen Kristensen 18. jul.
Seest Kirke 
Arno Johann Tarillon 26. jul.

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. Hjemmebesøg 
af præsten eller samtale i præstegården kan 
sagtens aftales.  Præsten har tavshedspligt.  

Graver: Ejner Bæk Petersen, 
tlf. 7555 6317 / 2127 7022
Mail: graver@lejrskov-jordrupkirker.dk

Menighedsrådsformand: Lene Brandenborg
tlf. 4036 9099. Mail: udsigten26@gmail.com

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

Asger Christensen fratræder sin post som formand for menighedsrådet 
efter valget til EU Parlamentet. Ny formand er Lene Brandenborg, 
som har siddet i rådet de sidste 3 år.

Lene Brandenborg

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

NY KONSTITUERING
MENIGHEDSRÅDET HAR FORETAGET 



10  // EFTERÅR 2019 //  FYNSLUND MAGASINET EFTERÅR 2019  //  FYNSLUND MAGASINET //  11 

FYNSLUNDSKOLEN
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

Sidste skoledag var, som vanligt, en dejlig dag, men også en lidt trist dag, for vi sagde farvel til to fantastiske 6. 
klasser. Og ja, vi (lærerne) fik lammebank i høvdingebold. Vi håber, at I kommer og besøger os engang imellem. 
At dagen var hyggelig kan vist tydeligt ses på billederne.

SIDSTE SKOLEDAG

FYNSLUNDSKOLEN

På Fynslundskolen er der morgensang hver mor-
gen kl. 8.00. Dog med undtagelse af fredage, hvor 
der er morgensang efter 10 frikvarteret. Så kan 
børnehaven også være med.

Vi synger 2 sange og om fredagen og når børne-
haven er der, synger vi 3 sange. Der er også plads 
til indslag, fx musiske indslag eller små skuespil 
fra de forskellige klasser og lærere.

Det er en god start på dagen og de små nystar-
tede 0. klasser følger hurtigt trop og nynner og 
synger med så godt de kan. Hvis man ikke kan 
teksten, kan man jo altid nynne og det smitter så 
frygteligt at se alle andre synge.

MORGENSANG 
ER GODT FOR SJÆL OG LEGEME

Fynslundskolens læsepatrulje er en gruppe ele-
ver fra 5., 6. årgang, der går til ’læsepatrulje’ på 
skolen. Læsepatruljemøderne er styret af skole-
bibliotekaren. Via forskellige aktiviteter skal læ-
sepatruljens medlemmer være rollemodeller for 
hinanden og for skolens yngre elever og inspirere 
til større læseglæde.

Læsepatruljen er, ud over møder og aktiviteter på 
skolen, også på Kolding Bibliotek tre gange i løbet 
af skoleåret. To gange kursus og tredje gang er 
der besøg af en forfatter. Sidste skoleårs læsepa-
trulje var så heldige at møde Nicole Boyle Rødt-
nes og hendes mand Bjarke Schjødt Larsen. 
Eleverne i en læsepatrulje kan fx:

• Være med til at udvælge nye bøger, der 
skal indkøbes til skolens bibliotek

• Interviewe 4. klasserne om læsevaner
• Skrive boganmeldelser på Biblio.dk
• Læse højt for de yngre klasser
• Være (med)vært ved forfatterbesøg  

& forberede spørgsmål
• Lave bogsudstillinger
• Lave konkurrencer
• Lave små indslag til morgensang

For at komme i betragtning til læsepatruljen, skri-
ver eleverne en ansøgning til bibliotekaren.
Konceptet LÆSEPATRULJEN er sat i værk for at 
styrke læselysten for elever i 5. 6. og 7. klasse. 

FYNSLUNDSKOLENS LÆSEPATRULJE



12  // EFTERÅR 2019 //  FYNSLUND MAGASINET EFTERÅR 2019  //  FYNSLUND MAGASINET //  13 

FYNSLUNDSKOLEN

HVA`BEHAR BAR 
OG DE 4 DØVE RØVERE

FYNSLUNDSKOLEN

Bibliotekets centrale placering, gode indretning med arbejdspladser og 
adgang til et ganske stort bogudvalg, gør det til et yndet arbejds- og op-
holdssted. Et sted hvor man kan læse, lave lektier, skrive, lave opgaver, 
højtlæsning, se film, lave teater, lave udstilling, holde foredrag og oplæg, 
få en snak med en ven eller en voksen, spille spil, lægge puslespil eller 
måske bare være i fred og ro med sig selv. 

Biblioteket er bemandet en stor del af skoledagen, så eleverne har mulig-
hed for at få hjælp til forskelligt, samt låne og aflevere bøger til enhver tid. 
Alle klasser har èn fast ugentlig bibliotekstime, hvor der blandt andet lånes 
og læses bøger, men der kan også være andet på programmet. Fx undervis-
ning i bibliotekskendskab, digital dannelse eller informationssøgning. Der 
er også tid til højtlæsning og i år har vi særlig fokus på booktalks.

Læringscentret bliver også anvendt til kulturelle indslag udefra. Vi havde 
eksempelvis besøg af forfatter Kenneth Bøgh Andersen, som var en del af 
en præmie 5. klasse vandt i konkurrencen ”Vinterbogen”, hvor det gjaldt 
om at læse flest bøger og lave anmeldelser. 
 
Med venlig hilsen
Hanne Holm Johansen
Pædagogisk Læringscenter

5. Klasse på Fynslundskolen har været flittige til at læse bøger på www.
ereolengo.dk og skrive anmeldelser, som de har uploaded på www.biblo.dk. 
Så flittige, at det udløste en præmie.

Præmien var et besøg af forfatter Kenneth Bøgh Andersen, som kom en 
formiddag og fortalte om sit liv som forfatter. Det gjorde han rigtig godt. 
Han var god til at fortælle og børnene var gode lyttere. De fik stillet mange 
relevante spørgsmål til ham. 

Det var altså bare så godt for børnene at se en forfatter i virkeligheden. 
For deres forestilling om, hvordan en forfatter er og ser ud, er noget støvet. 
Ifølge dem selv så forestiller de sig en ældre mand eller kvinde, som er lidt 
gammel og kedelig. 
Det synspunkt blev heldigvis gjort til skamme, for Kenneth Bøgh Andersen 
er hverken gammel, støvet eller kedelig, tværtimod er han sej.

FYNSLUNDSKOLENS DEJLIGE 

BIBLIOTEK
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FORFATTERBESØG
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Midt i sommerferien blev jeg pludselig rin-
get op af ukendt person: Det viste sig at 
være entreprenøren Michael Jessen fra 
Hede Danmark, som meddelte at ”den 5. 
august kl. 8 om morgenen ville gå i gang med 
at lave stien fra Kirsbøl til Ferup.  Han ville 
lige høre om alt var mærket af, ryddet og klar 
til at gå i gang. 

HOLD DA OP - NU SKER DET!

Det var en pudsig oplevelse, at få den kontante 
melding. Af to grunde. For det første fordi det er 
noget helt særligt, at se målstregen så tæt på, ef-
ter det mega langdistanceløb Troldhedestigruppen  
i overført har været igennem, inden stien kunne 
blive til virkelighed. For det andet havde jeg lovet 
rent praktisk at mærke stien endeligt af og være 
kontaktmand mellem entreprenøren og lodsejer-
ne.  Men jeg var ikke blevet helt klar. Så søndag 
den 4. august - midt i høsten - blev de sidste mær-
kepæle sat på plads, - og så var alt klar.

 5. AUGUST VAR GRAVKOEN KLAR
Solen tittede frem mellem skyerne denne flotte 
augustmorgen. Perfekt tørvejr til at udføre jordar-
bejde. Gravkoen og Michael Jessen klar til at gå 
i gang. Første job var gennemgang af stiforløbet 
og få afklaret hvordan regnvandet kunne drænes 
væk fra lave områder i våde perioder.  Resultatet 
af dette arbejder er helt afgørende for om stien 
bliver holdbar og farbar året rundt.  Håbet er at vi 
med gode råd fra lodsejerne fandt alle de kritiske 
steder og Michael fik etableret tilstrækkeligt med 
dræn og afløb. 

EN UGE OM DET GROVE 

Efter de indledende forberedelser gik det raskt der 
ud ad. Jeg mødtes med Michael morgen og aften 
og lidt på mobilen, så eventuelle tvivlsspørgsmål 
kunne afklares med det samme. Først blev mulden 
gravet af, og dernæst blev der udlagt knust tegl, 
som giver et fast underlag som samtidig dræner 
vand væk. Det gik den første uge med  -  og så 

var rå-stien faktisk etableret helt til Ferup private 
skovvej bag ved Skovlundgård.  Allerede i week-
enden kunne man gå en tur på stien og fornemme, 
hvordan den ville blive. Det lovede rigtig godt. 

EN UGE TIL FINPUDSNING. 

Stadig i næsten tørvejr blev toplaget lagt ud og 
tromlet til med mange tromlinger. Det var spæn-
dende. Ville stien blive hård nok til smalle cykel-
hjul. Flere lokale var ude at teste overfladen, og 
der kom tilbagemeldinger om at overfladen var for 
løs. Nogle regnbyger fik dog stien til at ”sætte sig” 
på mange strækninger, så vi forventer det ordner 
sig hen over efteråret. 

14 DAGE - SÅ VAR DE 2,7 KM STI ETABLERET. 

Efter to uger var arbejdet færdigt, og entreprenø-
ren kunne gå ”Afleveringstur” med Troldhedesti- 
foreningens formand Terry og Torsten fra Kolding 
kommune.  

TROLDHEDESTIEN
Ferup-Kirsbøl i mål 
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Trods lidt blandet og blæsende september-
vejr havde op mod 200 motionister fundet vej 
til indvielsen af de nye 3,7 km Troldhedesti, 
som løber fra Ferup til Kirsbøl, - nu direkte 
sti-forbundet med Kolding centrum. 

KOM FRA ALLE RETNINGER!

Det var rigtig glædeligt at se, hvordan lokalbe-
folkningen allerede havde taget den nye sti til sig, 
da de første gæster kom spadserende fra begge 
retninger. Kort efter tog det mere fart, da rigtig 
mange i alle aldre kom på cykler, mountainbikes 
og de mindste i klapvogne. Enkelte kom direkte 
ud af skoven, og glædede sig over at den nye sti 
giver perfekte muligheder for at kombinere ture på 
skovveje og stisystemet. Mange havde dog også 
valgt at tage bilen til Vrå Skov /Skovly, og så tage 
en motionstur derfra.  Andre, som var vokset op 
med Troldhedebanen som nabo, og et enkelt par 
havde taget turen helt fra Holstebro, for at se 
hvordan strækningen var blevet genskabt. Lidt 
charmerende, at folk så langt væk følger med på 
Jordrup fb, og så møder op sådan en dag. 

FOLK I ALLE ALDRE!

Det var også sjovt, at opleve at der var folk i alle 
aldre. Fra de midaldrende til ældre, som kunne hu-

ske Troldhedebanen i fuldt drift, som havde kørt 
med toget til Kolding. Andre havde været naboer 
til banen og holdt øje med den daglige drift. Ikke 
mindst, hen på eftermiddagen, når det var tid at 
cykle til stationen for at hente dagens udgave af 
Kolding Folkeblad. De lidt yngre nok mest kommet 
for at glæde sig over stiforbindelsen og motions-
mulighederne, mens de alleryngste bare nød turen 
i klapvognen eller på den første cykel, som kunne 
afprøves helt uden fare for den øvrige trafik. 

TALER OG KLIPNING AF SNORENE

Da alle var mødet frem var der en række taler:
Formand Terry Dunn fra Foreningen Troldhedesti-
en 2013 indledte med at glæde sig over at stien 
nu er en realitet, og takkede lodsejere og Kolding 
Kommune for opbakning til at projektet kunne 
gennemføres. 

Lodsejer Jørgen Andersen, Vrå, lagde især vægt 
på, at vi med lokalt, frivilligt initiativ og indsats, 
har kunnet skabe et flot stykke sti for ganske få 
midler. Lidt i modsætning til de mange mio. kr. 
som, Kolding Kommune har brugt på Troldhedesti-
en fra Centrum til Vester Nebel. Kommunalbesty-
relsesmedlem Merete Paarup glædede sig over at 
stien endelig var blevet etableret - ca. 7 år efter 

at ideen opstod. Særligt var der ros til ”Troldhe-
degruppen”, som havde holdt fast i ideen gennem 
alle årene. 

Til slut var Torsten Zink Sørensen fra Kolding Kom-
mune på podiet, og berettede om kommunens am-
bition om at forbinde Kolding med lokalsamfund 
gennem stisystemer. Her kommer Troldhedestiens 
forlængelse ind i billedet, som et væsentlig styk-
ke, for at forbinde Jordrup med Kolding. Desuden 
lagde han vægt på, at færdsel på stien giver stor 
mulighed for naturoplevelser undervejs. 

Endelig kunne snoren klippes af den lokale lods-
ejer Torben Fallesen fra Skovly, og stien var her-
med åbnet. 

De lokale spejdere havde sørget for kaffe og kage, 
så dagens motionister på den nye Troldhede sti 
kunne får en forfriskning og lidt energi til gåturen 
på stien. En rigtig hyggelig indvielse af det nye 
stykke Troldhedesti.

FOR TROLDHEDESTIENS ÅBNING DEN 15. SEPTEMBER
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fredag den 11.oktober – lørdag den 12. oktober

Masser af fodbold, natløb, konkurrencer,  sjov, hygge og spænding 
både ude og inde. Få mere at vide hos din fodboldtræner! 

HØSTFEST
ÅRETS SJOVESTE

LØRDAG D. 5. OKTOBER 2019 
KL 18:00 I FYNSLUNDHALLEN

billetter på fynslundhallen.dk

SIDSTE CHANCE

Fælles fodboldafslutning
for børn med overnatning i Fynslundhallen

LAN-PARTY I FYNSLUNDHALLEN
SUPER HYGGELIGT E-SPORT EVENT

Sæt     i kaldeneren og læs mere på vores 
hjemmeside: www.fynslundboldklub.dk

X

2020
7. januar
21. januar
4. februar
18. februar
3. marts
17. marts
31. marts
14. april
28. april

PRÆMIEWHIST
Så er tiden ind  til at spille præmiewhist igen. Der spilles i 
Toftegårdens Aktivitetscenter på følgende tirsdage kl. 19.00

2019
10. september
24. september
8. oktober
22. oktober
5. november
19. november
3. december
17. december

Entré kr. 50,- / Kaffe kr. 20,-
Vi mangler nye spillere så mød endelig op,

vi er amatører og alle kan være med.
FB’s støtteforening

KÆMPE INTERRESSE
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 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

SOMMERAFSLUTNING I

JORDRUP AKTIVITETSCENTER
Den 26. juni havde vi arrangeret sommeraf-
slutning til Tørskind Grusgrav. Der var atter 
stor tilslutning til vores arrangement, vi var 
25 afsted.  Vejret var dejligt, så der var vi 
også heldige.  Der blev grillet pølser og brød 
og selvfølgelig øl eller sodavand efter  eget 
ønske. Her skal nævnes at vi havde alletiders 
grillmestre Svend og Per, så vi kunne bare 

sidde og nyde at de tog det arbejde, medens 
nogen kunne gå en tur i området, andre kunne 
sidde og hygge sig i det fine vejr. Efter grill 
menu, dejlig hjemmebagt kage og kaffe. Alle 
var igen glade for turen, der var god stemning 
og som sagt vejret var med os, en rigtig dejlig 
eftermiddag.
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De sidste ca. otte år har vi budt nye husejere i Fyn-
slundområdet velkommen med en velkomstkurv. 
Det er vores lokale Jordrup Brugs, der sponserer 
kurven og fylder lækkerier i, og det er et super bi-
drag fra Brugsen til vores lokalsamfund.

Men hvordan opdager vi, at der er kommet nye til? 
Jo - en flok medborgere, har fra starten af denne 
ordning meldt sig som ansvarlige for at holde øje 
med bestemte steder i Fynslundområdet. Når nye 
har købt hus og flytter ind, bestiller de ansvarlige 
en kurv ved Susanne eller Hanne i Jordrup Brugs, 
henter og afleverer den personligt til vores nye 
medborgere/naboer.

VI HOLDER ALLE ØJE MED NYE TILFLYTTERE

Vi hjælpes alle ad med at holde øje md nye tilflyt-
tere og giver et praj til en af de velkomstansvarlige.

Hvis oversigten ikke stemmer overens med virke-
ligheden, eller man gerne vil noteres for et områ-
de, der ikke er dækket, så kontakt Susanne eller 
Hanne i Brugsen.

Når de ansvarlige bestiller kurven, skal de oplyse, 
hvem de nye er med navn og adresse. Det er en 
måde at sikre, at Brugsen ikke får dobbeltbestil-
linger.

Her i august har der være fem kurve at dele ud. 
Herligt med nye folk i vores lokalsamfund. Alt det-
te skal selvfølgelig ikke afholde naboer og genbo-
er fra at tage kontakt og byde velkommen. Husk 
også at invitere nye med til vores lokale begiven-
heder. Det fremmer integrationen!

Dejligt igen at byde nye tilflyttere velkommen til 
vores område. På Herredsvejen nr. 8 i Egholt - er 
Lisbeth og Rene Petersen flyttet ind. Efter at have 
boet 24 år i traditionel villakvarter trængte de til 
at komme i landlige omgivelser og efter længere 
tids søgen faldt de for ejendommen på Herredsve-
jen. Udover at området er med en dejlig natur, er 
de overvældet over den modtagelse de har fået af 
naboer og omkringboende. De har været gift i 29 
år og har to voksne piger som bor i Kolding.

På Hovedgaden 9 i Jordrup – er Sofie Larsen og 
Karsten Grundahl flyttet ind med en utrolig dejlig 
hund. De flyttede allerede ind i februar, og utrolig 
glade for at bo i Jordrup.

På Hovedgaden 27 i Jordrup – er et ungt par fra 
Litauen med deres barn flyttet ind. Raminta Pad-
leckaite, Kestutis Kurbatovas og Guste Kurbato-
vaite er faldet utrolig godt til.

IGEN GLADE TILFLYTTERE

Herredsvejen 
Karen Vejen Jensen 

Lejrskov 
Anni Hindbo 

Borgergade  
Charlotte Jørgensen

Egholt  
Ingelise Ernst 

Hovedgaden  
Hanne Johansen 

Ferup 
Hans E. Sørensen

Knudsbøl  
Mette Rosendahl 

Vestermarksvej 
Annette Grøndahl

Bøllingvej 
Vibe Bundgård/Hans Rostgaard

FYNSLUND BYDER NYE TILFLYTTERE VELKOMMEN
DE ANSVARLIGE:
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TOGT 106 MED SKOLESKIBET DANMARK 
Den 11. marts stævnede skoleskibet Danmark ud 
med 80 nye kadetter og 15 besætningsmedlem-
mer. Bag os lå 2 måneders introforløb på søfarts-
skolen Martec i Frederikshavn med fysisk træning 
og værkstedsskole. 

Hvad ville de næste 3 måneder bringe? Ville vi 
kunne lære alle knob og de 219 rebender? Havde 
vi modet til at kravle til toppen af masten? Eller 
kunne vi klare at bo 40 mennesker i 1 rum i hæn-
gekøjer? Man kunne have sin tvivl. Vi kunne ikke 
forestille os, at vi ville lære alle de ting og meget 
mere over de næste 3 måneder. Et togt, der skulle 
tage os fra den nådesløse Nordsø til kuling i Nord-
atlanten, fra det caribiske paradis Dominica til Ir-
lands kyst og hjem igen. Togt nummer 106 med 
Skoleskibet Danmark skulle blive et sandt eventyr.

HÅRD KULING OG SØSYGE

Det startede ud med hård kuling i Nordsøen, hvor 
vi virkelig fik testet vores søben. Mange var sø-
syge og vi blev nødt til arbejde, selvom vi mest 
havde lyst at lægge os ned og sove. Jeg husker 
tydeligt, at midt i kaosset af folk, der brækkede 
sig og hård vind og bølger, der skyllede ind over 
siden, at en af vores besætningsmedlemmer råb-
te ud over dækket, at hvis man ville have en skole 
med fast grund under fødderne, at så skulle man 
have taget på landbrugsskole.

DAGE OG NÆTTER

Samtidig skulle vi vænne os til vagtplanen, som 
bød på arbejde nat og dag. Vi var delt i 4 hold 
på 20 personer, kaldet skifter og vagtplanen var 
delt ind 4 forskellige dage.  Hver dag bestod af 
undervisning og arbejde. Den ene dag var man 
i kabyssen eller på dækket og sætte sejl og 
den næste dag brugte man på at vedligeholde 
skibet, mens man lærte om sikkerhed ombord. En 
dag bestod af ren undervisning, mens en anden 
handlede om praktisk sømandskab. Sådan gik det 
fra 6:30 til 18 hver dag.

Og så var der nattevagterne. Hvert skifte havde en 
nattevagt hver nat fra 18-22, 22-2, 2-4 og fra 4-6, 
indtil et andet skifte tog over og havde dagvagten 
fra 6-18. Disse vagter blev kaldt sejlvagter, for det 
var det skifte, der stod for at sejle skibet. Under 

sejlvagten var der 5 faste pladser: en udkigspost, 
en rorgænger, en i maskinen, en der plottede 
vores position og en der holdt orden på dækket 
og virkede som kommunikation og afløser for de 
andre faste pladser. De resterende 15 hjalp på 
dækket og var oppe i masterne for at tage sejl 
ind og ud. Og sådan kørte skemaet i 3 måneder 
døgnet rundt, mens man skulle dele pladsen med 
79 andre mennesker. Der var for fedt.

36 METER OPPE FRA MASTEN

Da vi forlod Nordsøen gennem Den engelske kanal 
og ud i Atlanterhavet, begav jeg mig til vejrs i ma-
sten for første gang iført min faldsikring. På vej op 
i masten er der to platforme hhv. 12 og 27 meter 
oppe, før man kravler til toppen 36 meter oppe. 

Det giver et sus i maven, når man kigger ned.  Man 
kan se flere kilometer med bare hav hele vejen 
rundt, og hvis man kigger godt efter, kan man se 
jordens krumning. 

Dag og nat kravlede vi rundt heroppe. I stille sol-
skinsvejr og i regnfulde og blæsende nætter. Men 
det var lige fedt hver gang. Jeg husker en nat sær-
ligt godt. Mens vi stod øverst oppe under en stjer-
neklar himmel, så vi delfiner, dækket af morild så 
de lyste op, mens de sprang omkring skibet. Og 
mens vi stod der og så det allerede smukke syn, 
brød en meteorit igennem og lyste hele himlen 

Man kan se flere 
kilometer med bare

hav hele vejen rundt, og 
hvis man kigger godt  

efter, kan man se 
jordens krumning.

Emil på 3 måneders togt med 

skoleskibet Danmark

Jordrup - Caribien 
tur/retur

op. Vi stod alle sammen bare der og måbede over, 
hvad det var vi så på, så fantastisk. 21 dage tog 
det at krydse Atlanterhavet, før vi kunne se land 
ved Caribien. 

DEN VILDESTE SEJLADS
Efter tre dages ophold i Caribien sejlede vi nord-
på til Bermuda. Bermuda er en utrolig flot ø med 
mange gode strande, flinke mennesker og gode øl. 
Men turen skulle til at gå hjemad og efter afgang 
fra Bermuda havde vi den vildeste sejlads på tu-
ren. Det var høj sol og hård kuling. Det gik op for 
os, at nu var vi på vej igen og om ikke så længe 
skulle vi se vores familier, så der var meget god 
stemning ombord. Og så kom blæsten, der tog 
os ud i det vildeste vejr på togtet. Dækket var en 
sø af bølger der skyllede ind over rælingen, og vi 
rullede, så det var svært at finde balancen. Men 
alle var i godt humør. Mens man står på dækket 
og arbejder det bedste man har lært eller man er 
i masten og pakker sejl, så havde man en følelse 
af nu blev det ikke bedre. Det er nok de dage, jeg 
vil huske bedst fra togtet. Vi skød afsted med hele 
13,5 knob kun med sejl og krydsede Atlanterhavet 
på kun 17 dage.

HJEMME IGEN

Efter en kort landlov i Irland og efter at have kryd-
set Nordsøen endnu en gang, så vi nu Danmarks 
kyst for første gang i to en halv måned. Det første 
vi så var Hanstholm klokken 5 om morgenen. Jeg 
har aldrig før været så glad for at se Danmark. Vi 

kastede anker ved Vedbæk og nu skulle skibet po-
leres, gøres rent så det skinnede, inden vi sejlede 
ind til København. 

Endelig kom dagen, da vi tog ankeret op og sej-
lede mod København. Under den 3 timers sejlads 
kom Danmarks andet skoleskib Georg Stage ud og 
sejlede ind sammen med os. Det var første gang 
i 20 år, at Danmark og Georg Stage sejlede sam-
men. Vi sejlede stille ind mod kajen og nu kunne 
vi se vores familie og venner, der stod smilende 
og vinkede på kajen. DR´s pigekor kom ombord og 
sang os hjem, før vi kunne gå i land og møde vores 
familie og venner for første gang i tre måneder. 
Fem dage senere var vi tilbage i Frederikshavn, 
hvor togtet var startet præcis 3 måneder tidligere.

IKKE MERE DEN SAMME

Frederikshavn lignede sig selv, men det gjorde vi 
ikke. Både udenpå og indeni var der sket noget. 

Nogen havde groet et skæg, nogen havde fået 
øreringe og en del havde fået tatoveringer af et 
anker, en bølge eller en svale. Indeni var man ble-
vet tolerant og utrolig god til at omgås mennesker 
i et tæt samarbejde. 

En gnist var tændt i de fleste efter mere eventyr 
og udbygning af al den viden, vi fik under togtet, 
og mange af os har fået jobs efterfølgende, inklu-
siv mig selv. Jeg har fået hyre både ved Esvagt på 
et beredskabsskib, som bl.a. redder skibe i nød og 
på det norske sejlskib Christian Radich med togter 
i Norge.

Den 11. juni var dagen, hvor vi fik vores diplom og 
endelig kunne kalde os skibsassistenter. 80 unge 
mennesker, som vores maskinmester beskrev med 
ordene ’brave young sailors’, som var klar til at 
sejle ud i de danske og internationale farvande.

OM SKOLESKIBET

Skoleskibet Danmark er en tremastet fuldrigger 
bygget i 1932 på Nakskov skibsværft som erstat-
ning for det forliste skoleskib København, som 
aldrig blev fundet. Dengang som nu var formålet 
med skibet at give unge mennesker en uddannel-
se som ubefaren skibsassistent/letmatros til søs. 
Længde: 77 m, Mastehøjde: 38,80 meter, Besæt-
ning: 16 fastansatte; 80 elever Maskine: 1 Frichs 
dieselmotor (600 HK) 

Frederikshavn lignede 
sig selv, men det 

gjorde vi ikke. Både 
udenpå  og indei var 

der sket noget. 
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I januar måned kom der nye beboere på Ha-
rager 1 i Ferup. Det er Malene og Ebbe og de-
res fire samojeder. Jeg kom på besøg for at 
høre mere om parrets store interesse for den 
smukke race, og blev mødt af en smilende Ma-
lene og de lækreste fire bamser! Kelly, Stella, 
Bullet og Maddie kom stille hen og snuste til 
mig og var straks klar til kæl og klap. Ude i ha-
ven blev jeg vist rundt og da vi satte os ved 
havebordet, lagde hundene sig i skyggen og 
tog en pause fra den varme sommersol.

DREAM DOG OG KENNEL ACAIZA

Malene har firmaet Dream Dog der laver liner og 
tilbehør til udstillinger, samt Kennel Acaiza, hvor 
hun er registreret som opdrætter ved Dansk Ken-
nel Klub. Malene har haft to kuld hvalpe og for-
søger lige for tiden at få lavet et kuld mere, men 
det gik desværre ikke som forventet. Tæven Kelly 
har været i Schweiz, men det gav ingen hvalpe, 
så nu venter Malene og Ebbe spændte på næste 
løbetid, hvor der skal finde en omparring sted, 
der forhåbentligt giver hvalpe til februar 2020. 
Man kan allerede nu blive skrevet på venteliste 
til kommende hvalpe, som koster kr.13000. Det er 

Malene og Ebbe der vælger, hvilke hvalpe der skal 
hjem til hvilke familier. Familiens sammensætning 
og temperament skal matche med hvalpens, og 
parret gør meget ud af at forberede familierne på, 
hvad det indebærer at få en sød lille uldtot – som 
også bider hul i ting, kræver pelspleje, er højlydt 
og har brug for fysiske hensyn de første mange 
uger. I de otte uger, hvor hvalpene bor hos dem, 
finder en stor socialisering sted, for at ruste hval-
pene til livet uden for det trygge hjem. De fleste 
af hvalpene er solgt som familiehunde til danske 
familier, men en enkelt flyttede til Tyskland og en 
anden til Ungarn – begge for at blive udstillings-
hunde. Malene har også fået forespørgsler fra 
Estland og Grønland, fra nogle der har set hendes 
hunde på udstillinger.

HAR VUNDET ALVERDENS TITLER

Malene går meget op i racestandarden for samo-
jeder og ønsker at forbedre racen. Det gør hun 
blandt andet ved at gå til udstillinger med sine 
egne hunde og derefter parre dem med hunde, der 
også klarer sig flot til udstillinger, og som – vig-
tigst af alt – komplimenterer deres tæve. På den 
måde kan man finde en hund med tilsvarende gode 

træk og temperament, og tilsammen kan der kom-
me gode hvalpe ud af det. Da jeg spørger, hvad 
en god hvalp er, forklarer Malene, at det vigtig-
ste er, at de er sunde og raske. Derudover kigger 
de efter om hvalpen har harmoniske bevægelser, 
gode ører og øjne og flere andre kriterier, som igen 
følger racestandarden. Og Malene ved da også, 
hvad hun snakker om – jeg har set trofærummet! 
Parrets hunde har vundet alverdens titler, senest 
blev Bullet Best in Show 2 i Rotterdam; dvs. nr.2 
ud af ca.2000 hunde. I august blev Bullet også 
Dansk Junior Champion og Kelly vandt Internati-
onal Champion. Udstillingerne er en hobby, som 
både Malene, Ebbe og hundene synes er sjove. 
Det var også til udstilling, at Malene og Ebbe 
mødte hinanden i sin tid. Ebbe er ringsekretær 
ved udstillinger for Dansk Kennel Klub, og har nu 
ringtræning hjemme på matriklen, hvor der både 
er en indendørs træningshal og et aflukket stykke 
af haven der kan tages i brug.

Herfra skal lyde et held og lykke med vinterens 
projekt, som forhåbentligt bringer et nyt kuld uld-
totter til Harager!

 Samojeder indtager 
Harager 1 i Ferup4

Ebbe er systemkoordinator på Sanistål og styrer deres EDB-systemer på centrallageret i Billund.Malene læser ernæring og sundhed i Haderslev og bliver klinisk diætist når hun er færdig til 2022
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OKTOBER
1. 19:30 - 22:00 FB: Bestyrelsesmøde Fynslundhallen

3. 19:30 - 21:30
Karen Søe Pedersen 
“Hyldest til livet”

Lejrskov Præstegård

5. 18:00 - ?
Årets sjoveste 
høstfest

Fynslundhallen

6. 10:30 - 11:30 Gudstjeneste Lejrskov Kirke

Hele dagen Elevstævne
Jordrup & Omegns 
Rideskole

8. 09:30 - 11:00 Fællessang 
Aktivitetscentret  
Toftegården

11. Hele dagen Motionsdag Fynslundskolen

13. 09:00 - 10:00 Gudstjeneste  Jordrup Kirke

14. - 18. Efterårsferie Fynslundskolen

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

27. 10:30 - 11:30 Gudstjeneste  Jordrup Kirke 

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

29. 19:00 - 21:00 Bestyrelsesmøde 
 Fynslundskolen og 
Børnehaven Spiren 

29. 19:00 - 21:00 Menighedsrådsmøde Konfirmandstuen Lejrskov  

NOVEMBER
1. 18:30 KANDIS Jordrup Forsamlingshus

3. 10:30 - 11:30
Allehelgen- 
gudstjeneste 

 Jordrup Kirke 

3. 14:00 - 15:00
Allehelgen- 
gudstjeneste  

 Lejrskov Kirke 

5. 9:30-11:00 Fællessang
Aktivitetscentret  
Toftegården

7. 19:30 - 21:30
Jørgen Carlsen, 
foredrag 

Lejrskov Præstegård

9. 14:00 - 17:00 Arkivernes dag
Aktivitetscentret  
Toftegården

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

16. Hele dagen Julearrangement
jordrup & Omegns 
Rideklub

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

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

20. 19:00-21:00 Menighedsrådsmøde Konfirmandstuen Lejrskov

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

26. 14:30 - 15:15 Gudstjeneste
Aktivitetscenteret 
Toftegården

28. 19:00 - 21:00 Bestyrelsesmøde  Fynslundskolen 

29. Juleklippedag Fynslundskolen

30. 14:00 - 16:00 Julehygge
 Aktivitetscentret 
Toftegården 

FYNSLUND 
K A L E N D E R  2 0 1 9

DECEMBER

1. 10:30 - 11:30
Gudstjeneste,  
krybbespil, børnekor

Lejrskov Kirke

3. 09:30 - 11:00 Fællessang
Aktivitetscentret  
Toftegården

4. 19:30 - 21:00
Helene Eiler Ernst, 
fællessang

Konfirmandstuen Lejrskov

4. 19:30 - 22:00 FB: Bestyrelsesmøde Fynslundhallen

5. 19:00 Julebanko Jordrup Forsamlingshus

8. 16:00 - 17:00
Julens læsninger, 
gudstjeneste

 Jordrup Kirke

11. 12:00-16:00 Julefrokost
Aktivitetscentret 
Toftegården  

15. 09:00 - 10:00 Gudstjeneste  Lejrskov Kirke

17. 19:00-21:00. Bestyrelsesmøde 
 Fynslundskolen og 
Børnehaven Spiren 

20. Juleafslutning  Fynslundskolen

21. - 2. januar 2020 Juleferie Fynslundskolen

22. 10:30 - 11:30 Gudstjeneste Jordrup Kirke

24. 10:00 - 10:45 Gudstjeneste
Aktivitetscentret  
Toftegården

24. 13:00 - 14:00 Julegudstjeneste Lejrskov Kirke

24. 14:30-15:30 Julegudstjeneste Jordrup Kirke

24. 16:00-17:00 Julegudstjeneste Lejrskov Kirke

25. 15:30-16:30
Gudstjeneste, 
juledag

Jordrup Kirke

31. 14:00-15:00 Nytårsgudstjeneste Lejrskov Kirke

31. 15:30-16:30 Nytårsgudstjeneste Jordrup Kirke

JANUAR
5. januar 2020
09:00-10:00

Gudstjeneste  Lejrskov Kirke

FASTE AKTIVITETER
Tirsdage  

kl. 8.30 Gymnastik 
 Aktivitetscentret 
Toftegården

kl. 9.30
Kaffe, fællessang og 
hygge 

 Aktivitetscentret 
Toftegården

Ulige uger
kl 19:00

Præmiewhist 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

Torsdage

Kl. 09:00-12:00 
IT Café i 
vinterhalvåret

Aktivitetscentret 
Toftegården

Kl 19:30-21:45
Øveaften Jordrup
sangkor

Musiklokalet på  
Fynslundskolen
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Er der noget flottere, end at køre gennem 
Jordrup og se flagalleen sat op? Hvad fla-
ger man for i dag? Er der sket noget specielt 
siden der flages? Hvem har fødselsdag? Det 
er ofte spørgsmål, der stilles hver gang fla-
galleen er sat op.

HVORDAN OPSTOD IDEEN MED EN  
FLAGALLE?

De fleste ved det, men blandt vor tilflyttere er der 
garanteret nogen, som ikke ved det. Derfor en lille 
historie, om dengang Jordrup fik deres egen fla-
galle, en historie fra det virkelige liv som der ikke 
var mange, der troede på, men alligevel håbede 
kunne etableres, og det kunne den - ved fælles 
hjælp - selvfølgelig.

Jordrup fik sin helt egen flagalle og flot ser det ud, 
når næsten alle 100 flag er sat op og står og vejer 
i vinden på en solskinsdag. Så bliver man i godt 
humør, så føler man sig dejlig dansk!

Allerede tilbage i 1941 drøftede man på Borger-
foreningens generalforsamling,  etablering af en 
flagalle i byen. Det måtte desværre opgives af 
økonomiske årsager, men blev dog flere gange 

berørt, bl.a. i forbindelse med ideer til by forskøn-
nelse, her strandede det gode initiativ dog og blev 
lagt i mølposen gemt - men ikke glemt.

VEDTAGET I 1983

På nogle møder og et par generalforsamlinger i 
Borgerforeningen, blev det så endeligt vedtaget i 
1983 - byen skulle have en flagalle.

Bestyrelsen indkøbte 61 flagstænger med flag, 
hvoraf de 50 stk. betaltes af foreningen og de re-
sterende 11 stk. blev betalt af byens handlende 
og diverse sponsorer. Senere hen fik flagalleen 
yderligere sponseret et pænt kontant beløb, til 
yderligere køb af flagstænger samt ekstra flag, 
både til flagalleen men også til at flage på toppen 
af byens høje silo.

I 1984 skete det så; flagalleen - 100 stk. i alt - blev 
sat op på alle 4 indfaldsveje til byen, et fantastisk 
syn, helt utroligt, tænk at lille Jordrup nu kunne 
have sin helt egen flagalle.

Det var formanden for den daværende Jordrup 
borgerforening Benny Nielsen, som vi kan takke 
for, at vi fik flagalleen etableret, han troede på 

den og med stor energi lykkedes projektet og vi 
kan bare nyde den i dag.

OPSÆTNING AF FLAGALLEEN

Det var de daværende bestyrelser, der sørgede 
for opsætningen, men hurtigt meldte der sig fri-
villige til at hjælpe. Når flagene skulle sættes op, 
skete det i starten på privates trailere, men det 
var ikke den optimale løsning, idet trailerne ofte 
var for små til de lange stænger, og det skete da 
også tit at stængerne trillede af traileren.  Senere 
fik vi sponseret en ”speciel flagtrailer” af Jordrup 
Smedeforretning, og det var en stor hjælp, idet 
stængerne nu kunne blive liggende herpå, de 
skulle ikke tages af og på hver eneste gang, de 
skulle bruges.

Gennem alle årene har der været rigtig mange 
trofaste hjælpere, oftest efterlønnere og pensio-
nister, der tog sig af arbejdet og oftest sammen 
med deres respektive halvdele.

OPSÆTNINGEN STARTER PRÆCIS

Opsætningen starter normalt kl. 08.00 præ-
cis, og nedtagningen sker kl. 18.00 men dog 

JORDRUP

FLAGALLEEN
afhængig af vejret. Har der været regnvejr 
hele dagen, så skal flagene ofte tørres.

I de første par år, var der ofte et problem med 
opbevaringen af flagstængerne. Vi havde 
fået en oplagringsplads på det daværende 
Jordrup savværk allerbagest i tørrehallen. 
Det var tit en udfordring at få stængerne 
båret helt derind, nogen gange stod der en 
bil i vejen, andre gange var det tømmer som 
spærrede adgangen lidt. Der var heller ikke 
helt tæt, så vi måtte aftage flagene næsten 
hver gang, så de ikke blev jordslået. Til gen-
gæld skulle de også sættes på igen, inden 
de skulle sættes op, og der var jo som nævnt 
100 stænger.

BORGERFORENINGEN OG FORSAMLINGS-
HUSET SLÅS SAMMEN

Senere hen blev borgerforeningen og forsamlings-
huset slået sammen til en forening med nuværen-
de navn; Jordrup borger og forsamlingshus.

For et par år siden, byggede Jordrup borger & 
forsamlingshus så et hus til flagvognen og nu var 
alting pludselig blevet noget lettere, nu kunne 
man bare køre vognen derind - flagene kunne blive 
på stængerne, og så var det bare at lukke porten.                                                                                                               
Således er det Jordrup borger & forsamlingshus, 
som i dag står for flag opsætningen.

POSITIV STEMNING OMKRING FLAGALLEEN

At der er en positiv stemning omkring flagalleen, 
kan vi mærke, når vi er ude at sætte flag op, folk 
dytter tit, vinker til os, og tager også hensyn til 
vores arbejde. Dejligt, at blive belønnet på denne 
måde.

Når man er medlem af Jordrup borger & forsam-
lingshus, kan man til egne fester låne 6 flagstæn-
ger med flag og fod - helt gratis.

Husk det er ægte dansk at flage med vort skønne 
Dannebrog.

Dronningens fødselsdag
Påskedag

Danmarks befrielsesdag
Store bededag

Konfirmationsdage
Grundlovsdag

Pinsedag
Valdemarsdag (flagets fødselsdag)

Danmarks soldater (udsendte)

DER FLAGES 
PÅ FØLGENDE 

DAGE:
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Man bliver hilst høfligt indenfor i den hygge-
lige bungalow, på en stille villavej i Kolding.

Der er dækket op med rundstykker, kaffe, 
juice, tændte stearinlys og bogen ligger 
klar på bordet. Klar til at blive bladret i, vist 
frem, blive fortalt om – og efterhånden som 
kaffen blev drukket, havde vi været vidt 
omkring. Ikke kun om bogen, men også om 
hvordan vores lokalsamfund har udviklet og 
afviklet sig igennem de sidste 100 år.

Bogen er Else Ida Bygvraas seneste, og om-
handler et lille lokalsamfunds aktive indsats 
for at udvikle sig og følge med tiden. Denne 
bog omhandler Egholt og omegn, men kunne 
ligeså godt dreje sig om en lille landsby ved 
Herning eller Korsør. Historien er den sam-
me i hele Danmark. Små samfund der udvik-
lede sig med andelsbevægelse, sogneråd, 
teknologi samt enten Indre Mission eller 
andre trosretninger.

Denne udvikling, som vi i dag enten ikke 
tænker over eller som ”bare” er blevet en 

del af vores hverdag, den udvikling kan vi 
takke tidligere generationer for. Vi har bl.a. 
Fynslundskolen som aldrig var blevet til vir-
kelighed uden en aktiv kreds af mænd, som 
besluttede at den skulle bygges og arbejde-
de for at det blev virkelighed.

Det er disse mænd som Elses bog beskriver. 
Især en af mændene, Elses morfar – Andre-
as Hjort. Han blev brugsuddeler i Egholt i 
december 1924 og var det frem til 1968. Som 
man kan læse i bogen, var han særdeles ak-
tiv i alle årene og har gjort sin del for Egholt 
og omegn.

Som Else skriver i sit forord i bogen, er det 
samfund vi har i dag og den placering vi har 
på Lykkeindekset et billede på organiserin-
gen i de små samfund der var engang. Man-
ge har taget en tørn, og mange har sluttet op 
om aktiviteter.

Det er en fortælling om det der var engang, 
men det er absolut også en fortælling om at 
bakker vi ikke op om de aktiviteter og fæl-

lesskaber vi har i dag, så afvikler vi vores 
lokalsamfund i stedet for at udvikle det.
Som frivillig medarbejder på Lokalhistorisk 
Arkiv i Lunderskov, er det en fryd at snakke 
med et så dedikeret menneske som ved til-
fældigheder skriver en bog om vores lokale 
samfund. Tilfældigheden var her en begra-
velse. Det var historier fra to fætre til Elses 
mor, historier som var så givtige at der i dag 
er en bog.

På Lokalarkivernes Dag den 9. november 
2019, som i år bliver afholdt på Toftegården 
i Jordrup, har vi fornøjelsen af at få præsen-
teret bogen af Else Ida Bygvraa. Der er rig 
mulighed for at hilse på og høre mere om 
arbejdet med bogen og ikke mindst kan man 
selv komme med historier om vores lokal-
samfund.

Vi er altid på jagt efter flere gode fortællin-
ger i Lokalhistorisk Arkiv, og vi er at træffe i 
arkivet hver torsdag fra kl. 14 – 17. Eller på 
arkivlunderskov@gmail.com. Bogen kan 
også købes denne dag på Toftegården.

På Lokalarkivernes Dag den 9. november 
2019, som i år bliver afholdt på Toftegården 
i Jordrup, har vi bl.a. fornøjelsen af at få 
præsenteret bogen om vores lokalsamfunds 
udvikling af Else Ida Bygvraa. 

Men vi ønsker at høre fra Jer i den gamle 
nordlige del af kommunen.

Har du haft eller arbejdet i en virksomhed 
der har eksisteret i generationer – kender du 
historier om eks. Cikorie tørring i Jordrup, så 
vil vi rigtig gerne høre om det. 

Vi er altid på jagt efter flere gode fortællin-
ger i Lokalhistorisk Arkiv, og vi er at træffe i 
arkivet hver torsdag fra kl. 14 – 17. Eller på 
arkivlunderskov@gmail.com

Kontakt os på tlf. 21 17 66 40
 
De frivillige medarbejdere ved Lokalarkivet 
i Lunderskov. Øverst fra venstre: Karsten 
Juhl Bygvraa, Poul Grønhøj Nielsen, Jens 
Madsen, Gunner Appel Thomsen, Ulla Jout-
tojarvi.

EN MAND,  
ET SAMFUND, 
EN TID…

LOKALARKIVERNES DAG – Kom med historien til os…
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Forreste række fra venstre: Marianne Bach Niel-
sen, Tove Nielsen, Agnes Hviid, Marie Jensen. 
Mgl. Anna Marie Schelde Kragelund

Else Ida Bygvraa ved byskiltet for Egholt, hvor hendes 
morfar var en af de aktive mænd for egnen

Dagli’Brugsen din, min og vores
ER DER VARER, DU SYNES, VI MANGLER – SÅ SIG DET TIL HANNE
HELLE ELLER SUSANNE, OG VI KIGGER PÅ DET HURTIGST MULIGT. 

TILBUD
OKTOBER-NOVEMBER

SMILEY
REGNSKAB

HVER TORSDAG
2 STK

15 KR 15 KR 5 KR

Husk, at Brugsen er behjælpelig med at bestille varer hjem til efterårets 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 22-37

9 stk.
2 stk.
5 stk.

Ugens brød Änglemark 
økologisk mælk

Fredagskage

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

I den forgangne sommer fik Borgergruppen i Jordrup et stort ønske opfyldt, nemlig 
en ”hvilebænk” på stien ned til Skærsø.

Det er Kolding kommune, vi kan sige tak for den pæne bænk med ryglæn, så man 
rigtig kan læne sig tilbage og nyde stilheden, fuglenes sang, eller måske iagttage 
dyrene der afgræsser Højmosen, som der er en fin udsigt til.

”Det er så dejligt derude på landet” skrev H.C. Andersen, dog har han nok ikke 
været ved Skærsø.

Det er Borgergruppen, der har monteret bænken og vi håber inderligt, at den må få 
lov at stå i fred og ro. Den er beregnet til en rigtig slapper, og vi håber rigtig mange 
vil benytte sig af – en pause i dagligdagen.

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

Besøg os på

Medlem af

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

Ring til os for et uforpligtende
tilbud på Deres næste opgave

ApS

ApS

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

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

Besøg os på

Medlem af

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

Ring til os for et uforpligtende
tilbud på Deres næste opgave

ApS

ApS
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På første dag af sommerens genkomst med hedebøl-
ge blev der spillet om Fynslund-mesterskabet i golf. 
38 deltagere med tilknytning til Fynslund spillede tur-
nering på Vejen Golfklubs bane i Læborg. Humøret var 
højt, som det plejer at være, når golfspillere mødes. 
Selvom der skam er konkurrence i spillet, husker vi, at 
golf spilles for sjov. 

Turneringen 2019 var arrangeret af Inge Nielsen og Niels 
Kiil-Nielsen. Inge afløses nu af Jan Moth Andersen.

Der blev spillet i to rækker, opdelt efter handicap. 
A-rækkens mester blev Anna Marie Jensen og B-ræk-

kens pokal blev vundet af Fran-ziska Jensen. Præci-
sionen i slagene blev udfordret i den indbyggede 
”nærmest hullet”- konkurrence. Her var det Carsten 
Vilster-Heering, Vagn Klynge og Franziska Jensen, 
som slog den lille bold tættest på. 

Som et nyt tiltag var der mulighed for ledsagere, som 
ikke spiller golf, til at prøve den ædle sport. Ligesom 
spillere, der ikke kan klare at gå en fuld runde på 18 
huller, kunne spille en afkortet runde inden de kunne 
være med afslutningen i klubhuset. Desværre var der 
kun to spillere, som tog imod dette fine tilbud.

GAVMILDE SPONSORER
Akupunktur og Sundhed v/ Birgitte  Jepsen 
Alle fødders ven v/ Eva Andersen 
Byg og Montage v/ Hans Nautrup
Dronning Dorotheas Badstue
Egholt Antirust v/ Kent Kristiansen
Fynslund El-teknik v/ Frede Madsen 
Haugård Retro og Design v/Ma. Pachai 
JH Maskinteknik v/ Jakob Hviid
JCV MachineTools ApS v/ J. Christiansen
Jeroso v/ Søren Roed Jensen
LokalBrugsen Jordrup
Malermester Morten Hinrichsen
PK Smedeservice v/ Pau Kristiansen 
Protech v/ Thomas Tønnesen
Røgeri Bakkebo v/ Knud Vejen-Jensen 
Salon Hauge v/ Johanne 
Skovsen Development v/ Bent Skovsen
Smededal v/ Per Vejen-Jensen 
Steiniche Wine v/ Ole Steiniche

FYNSLUND GOLF 2019
POKALVINDERE PRÆCISIONSSPILLERNE
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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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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
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Tæt ved rundkørslen i Lejrskov på Koldingvej har 
Joan Roed så småt startet sin klinik op, imens 
hun gør uddannelsen til lægeeksamineret massør 
færdig ultimo 2019. Som et led i sin uddannelse 
søgte hun kunder, så jeg bestilte en tid til massa-
ge og en snak der skulle ende ud i denne artikel.

Joan har indrettet en pavillon til klinik hjemme 
på matriklen, hvor der er et venteværelse, toilet 
(in the making) og selve massagerummet, som er 
udstyret med massagebriks, tæpper og stearinlys. 
Man skal kun have et håndklæde og et lagen med 
selv. Joan giver dybdegående helkrops-massage, 
eksklusiv hænder, fødder og ansigt, hvilket hun 
overvejer uddannelse til bagefter. Joan kan ved 
den dybdegående massage løsne op for muskel-

spændinger og lindre smerter fra f.eks. en iskias-
nerve der driller eller et hold i nakken.

I privaten er Joan gift med Kim, som er daglig le-
der i Jeroso, der holder til i Højrup. Sammen har 
de to børn. Joan er uddannet social- og sundheds-
hjælper og arbejder på Kongsbjerghjemmet i Lun-
derskov, hvor hun har været ansat i 11 år. Joan har 
altid ønsket at hjælpe mennesker, og kan godt lide 
at bruge sine hænder. Derfor fik hun idéen til at 
uddanne sig til massør. Undervisningen foregår i 
Horsens hver tirsdag eftermiddag/aften og består 
af både teoretisk og praktisk undervisning. En hel-
kropsmassage varer ca.1 time og vil, når Joan er 
færdiguddannet, koste kr. 450 – og det kan godt 
anbefales!

STARTER KLINIK
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RING OG BESTIL TID 

20 68 10 37

Joan Roed

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
Søndag    12.00 - 16.00

1, 8 og 15. december

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 julefjerkræ

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, trøfler 
lakrids, mm.

GÅRDBUTIK & CAFÉ
EGHOLT STALDDØRSSALG

475,- 850,-

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,-

Krydderier, sennep, trøfler 
lakrids, mm.

julestue

Oksekød, svinekød, uldgris, kødkanin 
samt bestilling af JULEFJERKRÆ
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Vi er to livsglade piger, Annika og Nadja, 
som har været på vores livs rejse rundt i 
verden. Søndag d. 10 marts 2019 tog vi ud i 
verden på eventyr, i håbet om at blive fyldt 
med mange spændende oplevelser.

FANTASTISKE DUBAI

Vi startede vores livs eventyr i det fantastiske Du-
bai, hvor vi blandt andet fik set det berømte Burj 
Khalifa - verdens højeste bygning (828 m). Vi end-
te på en lidt længere gå tur den første dag, hvor vi 
så vandshow og Dubai’s shopping mall.

På andendagen kom vi til en helt anden bydel af 
Dubai, hvor de lokale i Dubai bor, her tog vi en 
smut forbi deres smukke strand.

DET FATTIGE NEPAL

Turen derefter gik til det fattige Nepal, hvor vi lan-
dede i Katmandu. Det var et stort kulturchok der 
mødte os i Nepal. Folk var meget fattige og ville 
gerne have penge. Befolkningen levede i deres 
eget skrald og skidt. 

Den 15. marts tog vi bussen til Pokhara i Nepal. 
Vejen dertil er bjerge, så det var vildt at køre så 
tæt på bjergkanten, for man kunne se lige ned. Det 
var en stor kæmpe oplevelse.

I Pokhara var vi på “Poonhill”, hvilket var en helt 
ubeskrivelig oplevelse. Poonhill trekket bestod af 
5 dages trekking i Himalaya Bjergene. Aldrig har 
vi levet så primitivt og så tæt på naturen. Den 18. 
marts kl. 6.15 stod vi på toppen af Poon Hill (3200 
m) og så solopgangen ud over 10 forskellige bjer-
ge. Turen var i alt 52 km, så man kan roligt sige, 
vi fik gået vores vandresko til. Den 23. marts tog 
vi bussen fra Pokhara til Chitwan, for at besøge 
deres national park.

Her mødte vi to fra Tyskland, to fra England, to 
fra Spanien og en fra Israel, som vi tog på safari 
i junglen med. Det var den vildeste oplevelse, vi 
startede med at sejle kano. 10 mennesker i en lille 
tynd båd. I vandet kunne man se op til 5 m lange 
krokodiller. Efter en times sejltur kom vi op til jung-
len, hvor guiden starter med at sige, at den tur her 
er risikabel, hvorefter han remsede de farlige dyr 
op. Han fortalte hvad vi skulle gøre, hvis vi stødte 
på diverse dyr, fx Tiger (kig den i øjnene), bjørne 
(stille sig i en rundkreds) og næsehorn (kravle i 
træer). Efter det var Anni og jeg fuldstændig ry-
stet, da det ikke lige er det, vi er vant til at møde 
i hverdagen. Vi begyndte at gå langsomt og stille 
ind i junglen, efter noget tid finder den ene guide 
tigerlort og bjørne fodspor. Der var vi lige ved at 
gå ud af vores gode skind, men vi gik videre og 
kom til et kæmpe åbent område, hvor græsset var 
Nadja x 2. Ud foran os kommer pludseligt et kæm-
pe næsehorn, som kigger direkte på os. Der var 
ingen træer at kravle op i på det tidspunkt, guiden 
fik heldigvis trampet i jorden og kastet med pinde 
og den løb, men nøjh ens hjerte bankede igennem 
turen. Efter 4 timers gå gang blev vi hentet i jeep 
og så junglen derfra.

NÆSTE STOP THAILAND

Efter Nepal tog vi til Thailand og livet der var 
simpelthen for lækkert! Vi landede i Bangkok og 
startede det Thailandske eventyr ud med en tur i 
byen. Vi havde så småt forhørt os rundt omkring, 
hvor der var de bedste diskoteker osv. og kommer 
så frem til noget der hedder “Silom”. Hvad vi ikke 
vidste, var det stedet for homoseksuelle. Vi var 
de eneste piger blandt jeg ved ikke hvor mange 
drenge. Det var en speciel oplevelse må man sige.
På trods af at hovedet var en smule tungt dagen 
efter, drog turen videre til Chiang Mai. Her kom vi 

til med et nattog, hvor man kunne sove i, så de 13 
timers rejse fløj afsted. 

Vi ankom til et meget lækkert resort, hvor vi havde 
pool og vores eget værelse. Så her nød vi solen 
meget, men var også ude at prøve en masse ting. 
Vi var på en cykeltur, hvor vi var ude at smage 
streetfood, vi var i en park med 9 km svævebaner 
hen over junglen, vi kørte vores egen tuk tuk og til 
sidst boede vi i junglen i nogle dage. Her blev vi 
udfordret på diverse små kryb. Efter Chiang Mai 
drog vi til Krabi, som ligger i det sydlige Thailand. 
Her nød vi de Thailandske øer og strande i stor stil.

NEW ZEALAND - PERFEKT AFSLUTNING

Til slut gik turen til New Zealand - intet mindre 
end en sand fornøjelse. Vi levede primitivt og følte 
for alvor, vi var blevet de lokale spejdere i Jordrup 
igen, alt tiden blev brugt udenfor. Vi fik udleveret 
en autocamper og rejste rundt på både Sydøen og 
Nordøen i den. Vi så på vores vej gennem New 
Zealand verdens flotteste natur. I New Zealand 
vandrede vi rigtig meget og så rigtige mange flotte 
naturfænomener, som landet byder på. Vi så vand-
fald, hot pools, bjerge, aktiv undergrund, grotter 
osv. Derudover skulle vi selvfølgelig også lige af-
prøve Skydive af. Vi hoppede ud fra et fly i 4 km 
højde, hvor vi havde frit fald i 40 sekunder, hvoref-
ter der kom en faldskærm op. En tur der trådte ud 
over alle grænser og som sluttede turen perfekt 
af. New Zealand var et helt unikt land, og et land 
som vi begge meget gerne vil tilbage til. 

Vores rejse har været en helt igennem fantastisk 
oplevelse og noget som vi sent vil glemme. 

A N N I K A & N A D J A

PÅ DERES LIVS REJSE
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F. L. Byg

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

Murerarbejde - Reparationer - Flisearbejde 
Om- og tilbygning - totalentreprise

F. L. Byg

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

Murerarbejde - Reparationer - Flisearbejde 
Om- og tilbygning - totalentreprise

• 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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    TELEFON: 26 23 62 20    |    E-MAIL: INFO@F-L-BYG.DK

Murerarbejde - Reparationer - Flisearbejde 
Om- og tilbygning - totalentreprise

H.J. Ellegaard

Adr.:
Øster Gesten Skovvej 7
DK-6621 Gesten

Tlf.: 75 55 76 60
Fax: 75 55 76 61
Bil: 40 82 56 60

KENT HØJTRYKSRENSERE - DANCO OIL

ØSTER GESTEN SPECIAL

www.og-special.dk
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HØJTRYKSRENSERE    SMØREMIDLER    VÆRKTØJ
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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

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

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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Ja det er skam rigtig nok, dog ikke helt oppe 
i ”superligaen”, men mindre kan også gøre 
det. Jeg har besøgt Bettina og Keld Sol-
gaard Nielsen på Kærvænget i Jordrup, for 
at mødes med deres søn Mathias og hans 
kammerat Jacob Hougård Jensen. Det lyk-
kedes at samle dem en lørdag formiddag og 
mit mål med besøget var at få en snak med 
Mathias og Jacob omkring deres passion 
for badminton. Jeg har nemlig erfaret, at de 
er ret gode til badminton, ja det man nok vil 
kalde kæmpe talenter.

MATHIAS 17 OG JACOB 18

Det er ikke småting, de har bedrevet siden de som 
7-8 årige begyndte med badminton i Fynslund 
Boldklub. Talentet var der og efter ca 1 år i FB, 
drog de mod Kolding, hvor der var større udfor-
dringer. De spillede mandag og fredag i Kolding 
og stadigvæk om torsdagen i FB.

Mathias startede som - U9 B men var så god, at han 
efter et halvt år rykkede op i U11 C – U11 B – U11 
A. Det kan gå hurtigt, når man er god, for næste 
sæson starter han i U11 A men rykker hurtigt til U13 

M. Mathias er nu 12 år og går til U13 Elite, men 
bliver derpå skadet i et halvt år. Næste sæson er 
Mathias 13 år men spiller i U15 M – U15 E.

BRONZE VED DM

Som 14 år på U15 E vinder han bronze i mix og 
single ved DM. Det bliver allerede U17 E som 16 
– 17 årig og vinder et utal af mix turneringer. Hele 
sæsonen ikke tabt til et dansk par.  Som U17 E 
rykker han i 1. Division og vinder her sølv i mix 
og bronze i single ved DM. Sæson 2019/20 bliver 
som U19 E – SEN – M. Mathias har vundet Hold 
DM fire gange i Ungdomskampe. 

JACOB SØLV VED DM

Det er samme recept som Mathias, men et år ældre 
men ligeledes et eller 2 år fremme i forhold til al-
derstrinnet han skal spille på. Han får en slem ska-
de som 15 årig, der holder ham ude i halvandet år.

Spiller som 15 årig U17 M og videre som 16 år U17 
E og vinder her sølv i Herre double til DM. Helt su-
verænt i den alder. Det bliver U19E – SEN –M som 
17 årig og vinder sølv som 18 årig i Herre Double 
ved DM. Sidste trin er senior DM ”på kanten”.

MATHIAS PÅ EFTERSKOLE
Mathias var i det forgangne skoleår på efterskole 
i Ikast på badminton linien. Her spillede han for 
Ikast i Ungdom og samtidig i Kolding for Senior. 
Det fortsætter i år med College i Ikast HHX i 3 år. 
Her får han dyrket sin sport, samtidig med læsning.

JACOB PÅ HANSENBERG

Jacob er færdig med 3. G – HTX - gymnasiel ud-
dannelse på Hansenberg her i sommer. Spiller 
meget badminton og været træner i Kolding og 
Grindsted ved siden af sit arbejde.

Mathias og Jacob har begge spillet turneringer i 
Frankrig, Polen, Sverige, Slovakiet, Slovenien og 
Wales hvilket udvikler dem utrolig meget. Det sid-
ste der er sket for Mathias er, at han er kommet 
blandt de seks U 19 spillere, der skal være med i 
Årgangsgruppen til landsholdet.

Det bliver spændende at følge de to talenter på 
deres vej i badminton verdenen.

DM I BADMINTON
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EFTERÅRSDAGE D. 14. OG 15.OKTOBER KL. 10.00 - 15.00 Udforsk naturen eller prøv kræfter med kulturhistorien på Landbomuseet. Naturvejlederen sætter i gang og I får de gode oplevelser sammen. Kom og pres din egen æblesaft, lav dit eget reb til sjippetov, eller hvad med at male mel og bage brød over bål. Du kan også tage på jagt efter efteråret, eller låne en GPS og finde skatte på engen og overdrevet. Aktiviteterne er både for store og små. Medbring selv æbler og beholdere til at bringe saf-ten hjem Prøv at smede i smedjen. Køb hjemmelavede varer, is og drikkevarer i museets bod. Museet er åbent og entre er: 40 kr. for voksne og 20 kr. for børn. I cafeen kan der købes friskbagte vafler, kaffe/te og kager.Tag gerne madpakken med og brug hele dagen hos os! 
Mødested: Landbomuseet, Brødsgårdsvej 52, 6000 Kolding Arrangør: By- og Udviklingsforvaltningen                  og Landbomuseet Kolding. Turleder: Nanna Winbladh, 30352612
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4 stk.
4 stk.

4 stk.
4 stk.

155/65 14”
Pris 2195 kr.

205/55 16”
Pris 3295 kr.

195/65 15”
Pris 2495 kr.

175/65 14”
Pris 2295 kr.

A
f B

ir
gi

tt
e 

H
øy

 J
ep

se
n

IN Entreprise

Man kan slet ikke se fra vejen, at der ligger 
et rigtig dejligt landsted på Hovmosevej. 
Det ligger skjult af træer ned af en velholdt 
grusvej. Det er ikke kun grusvejen, der er 
velholdt. Alt bærer præg af, at her er styr på 
detaljerne. Mona er meget beskeden, når 
hun fortæller om karrieren, hun indrømmer 
dog, at det går godt. 

Mona overtog Center Salonen på Aftensang i Egt-
ved for snart 25 år siden. I dag er hun også direktør 
for IN entreprise, et stort lokalt entreprenørfirma. 
Hør historien om hvordan hun er blevet direktør 
for 2 firmaer med i alt over 20 ansatte.

CENTER SALONEN

Efter barselsorlov med 2. barn købte Mona Center 
Salonen. Du skal ikke skrive, at det snart er 25 
år siden, for jeg holder ikke jubilæumsfest, siger 
Mona med et glimt i øjet. 

Til at starte med arbejdede hun 6 dage om ugen. 
Der var kun hende og en assistent. Efter ca. ½-1 
år kom endnu en assistent. Senere begyndte hun 
at få elever, og i dag er der 6 ansatte i salonen.  
Pigerne i salonen er stabile og flere af dem har 
haft 10-års jubilæum.

HVORDAN GÅR DET?

Det går godt - vi har travlt, der er et stort opland til 
Egtved By. Mona prioriterer, at hun og hendes per-
sonale kommer tit på kursus, hvilket de er ca. en 
gang om måneden. Hun synes ikke der er så me-
get nyt i hårtrenden– formentlig fordi de så ofte er 

på kursus. Der er en tendens til at de unge piger 
begynder at lade deres lange hår falde. Nogen af 
dem donerer deres hår til parykker.  Mona forsø-
ger nu kun at være 21½ time i salonen om ugen, 
da hun også bruger meget tid i IN entreprise.

IN ENTREPRISE

Mona var startet med at blive lært op med kon-
torarbejdet i hendes mands entreprenørfirma, da 
deres dygtige kontordame ønskede at stoppe pga. 
af pension. Hendes mand Ivan fik i januar 2017 
konstateret kræft i bugspytkirtlen, og kun en må-
ned senere måtte deres kontordame stoppe brat 
da hun også havde fået kræft.

Efter et års svær sygdom døde Ivan. Men han hav-
de hjulpet Mona godt i gang, og hans ønske var, at 
Mona og svigersønnen Rene` skulle overtage fir-
maet. Rene` er firmaets kloakmester, og har været 
ansat i firmaet i over ti år.  Mona er nu direktør og 
står for alt på kontoret, og René står for folkene 
og det praktiske arbejde. 

Trods Ivan var syg havde de ham i ryggen, så det 
var svært, da de pludselig stod selv. Men det var 
en stor hjælp, at Ivan havde sørget for, at maskin-
parken og alt andet var i orden. 

Det er gået godt. De har fået et fint regnskab i 
2018 til trods for at priserne er dumpet pga. hård 
konkurrence, så omkostningerne må holdes nede. 
Også her er det meget vigtigt med de dygtige og 
stabile medarbejdere de har.

HVILKE OPGAVER LAVER IN ENTREPRISE?
De laver hovedsagligt forsyningsledninger (fx fi-
bernet), kloak arbejde og spildevands-separering, 
og som noget nyt er de ved at lære, at lave pile-
anlæg. De er 14-15 ansatte. De sætter en ære i at 
arbejdspladsen efterlades, så man nærmest ikke 
kan se de har været der.

IN entreprises historie. Ivan var ansat som pro-
jektleder ved NCC på Fyn. NCC havde svært ved 
at tjene penge og ville lukke afdelingen ned, så 
han blev tilbudt at købe deres materiel, og i 2003 
startede han for sig selv. For ham var det en fordel  
at starte firmaet uden alle de ledere og mellemle-
dere, der var ansat i NCC. De fik en god start med 
11 ansatte. 

På et tidspunkt havde de 40 ansatte, men da de 
mistede kontrakten ved TDC lukkede de afdelin-
gen på Fyn ned, og det er nu mere overskueligt. 

FREMTIDEN?

Mona håber, at der på et tidspunkt vil ske et ge-
nerationsskifte. René vil gerne overtage firmaet 
og de håber hans kone Nanna (Mona´s ældste 
datter) også syntes det er en god ide´, og at hun 
kan overtales til at overtage kontorarbejdet på et 
tidspunkt.  Hun arbejdede i sit sabbatår på kontor i 
IN entreprise, så hun er bekendt med firmaet. Men 
lige nu er hun glad for sit job som skolelærer. Mona 
har fundet kærligheden igen, og bor nu på det lille 
landsted i Knudsbøl med hende kæreste Frank.

Mona er 50 år. Sammen med Ivan 
har hun: Nanna på 27 der er gift med 
René. Hun er skolelærer på Ødsted 
skole. Pt er hun på barsel og venter 
deres 3. dreng først i  september.  
Søs er 25 år. Hun er radiograf på 
Vejle Sygehus.Lasse er 17 år. Han 
går på  Munkensdam Gymnasium og 
spiller badminton på elite plan.Center Salonen

Mona Breinbjerg Nielsen fra Knudsbøl

EN MEGET FEMININ OG EN MEGET MASKULIN
DIREKTØR FOR 2 FIRMAER



44  // EFTERÅR 2019 //  FYNSLUND MAGASINET EFTERÅR 2019  //  FYNSLUND MAGASINET //  45 

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.

Lørdag d. 16. Og søndag d. 17. november 10-16

Kom og oplev en stemningsfyldt weekend, hvor vi igen har telt 
i gården med mange skønne boder, fyldt med delikatesser og 

smagsprøver. Vi serverer den skønneste hjemmelavede Gullasch 
og æbleskiver, som byder julen velkommen.
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Rikke Vejen

Livet er fyldt med glæder, sorger, bekymringer, 
oplevelser og udfordringer. Søren Kierkegaard 
sagde: ”Alle ønsker udvikling, men ingen vil 
forandring”.

Vi mennesker er tryghedssøgende, alt hvad vi 
gør er for at vi kan føle os trygge.  Tag en skild-
padde som eksempel, den kan ligge trygt og 
godt inde i skjoldet, men det bliver ofte trist og 
ensomt. Den kan også vælge at ”vove pelsen” 
og have hovedet udenfor og leve med den risi-
ko der er forbundet med det, at titte frem med 
hovedet.

Vi kan vælge at leve i frygt og aldrig turde gøre 
de ting, vi brænder for. Eller vi kan tage en ud-
fordring og turde at sætte vores vilje ind på at 
komme ud af det, som begrænser os.

Hvis vi lærer, at livet handler om at indhente 
erfaringer, så kan vi bedre tage fat på livets 
udfordringer. Det handler om at komme ud af 
frygten og ind i forståelses-energien. Vi skal 
forstå hvorfor skal jeg gøre dette, måske tænke 
gevinst og konsekvens ved at gøre det - eller ved 
ikke at gøre det.

Vi skaber selv vort liv. Vi har selv stillet os der 
hvor vi står i livet. Vi kan vælge at give andre 
skylden for det, men det får vi det ikke bedre af. 
Vi skal hive ansvaret hjem til os selv og for at 
forstå alting, så skal vi også lære at tilgive alt. 
Vi skal lære at give fri, vise andre mennesker 
forståelse for den de er og at deres reaktioner 
mm. ikke har noget med os at gøre.

LIVET ER 
HVAD VI GØR LIVET TIL!

Endnu en vellykket Markant Festival 2019 blev afholdt med masser af dejlig musik i mange genre.  
Vi fik prøvet vores nye overdækning af både i sol og regn – det virkede fint.

Ca. 300 glade gæster og musikanter havde en fantastisk dag i vores fine rammer.

Med venlig hilsen 

Søren Rask

MARKANT FESTIVAL 2019
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HURLUMHEJ
FUGLE OG FODERHUSE
udføres i lærketræ-natur-ligvis

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

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

Priser fra 

60,- 

Er du klar til vinterens komme? 
Nyhed: justerbare foderhuse, du bestemmer 
selv indflyvningshøjden. Nem at rengøre. 

Alt i boliger til havens beboere. se flere 
modeller på min hjemmeside; hurlumhej.nu

Vagn Toft. telf. 27815793
Tjørnevænget 10, Jordrup 

Priser fra 

70,- 

REDAKTIONEN

Hans Elimar Sørensen,
redaktør

Merete Due Paarup,
boss

Hanne Holm Johansen, 
skolen

HEJ!
HAR DU LYST TIL AT VÆRE MED 
I REDAKTIONEN, ELLER HAR DU 
IDEER TIL, HVORDAN VI GØR FYNS-
LUND MAGASINET ENDNU BEDRE?

SÅ SKRIV TIL OS ; )
Heidi C. Andersen,

4F

Inge Marie Bertelsen, 
reporter

Camilla Kristensen,
reporter

Anne Breson Jensen, 
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 januar 2020, bedes det 
være os i hænde senest den 1. december 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 inte-
resseret i at få en annonce med, så kontakt 
os for at høre mere om priser, størrelser mm.
Henvendelse: Hans E. Sørensen 
tlf. 2073 6860 – mail: hans.hannelis@live.dk

Grafiker: Anne Breson Jensen
tlf. 7684 3405 – mail: abj@imageconsult.dk

ARTIKLER:

Har du lyst til at skrive en artikel eller repor-
tage, så er du velkommen til at være med. Vi 
forsøger at køre med nogle faste temaer og 
dække både stort og småt...

Alle input og ideer til artikler er velkomne, 
alle må gerne skrive om arrangementer - 
men det skal være kort og godt og krydret 
med billeder. Vi forsøger at få det meste med 
- men tager os retten til at skære, skærpe og 
prioritere i stoffet.

Henvendelse: Hans E. Sørensen 
tlf. 2073 6860 – mail: hans.hannelis@live.dk
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FYNSLUNDHØJT  TIL HIMLEN OG BENENE PÅ JORDEN

EFTERÅR 2013

FYNSLUND
HØJT  TIL HIMLEN OG BENENE PÅ JORDEN

V I N T E R  2 0 1 4 FYNSLUND
HØJT  TIL HIMLEN OG BENENE PÅ JORDEN

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

FYNSLUND
HØJT  TIL HIMLEN OG BENENE PÅ JORDEN

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

GÅTUR PÅ TROLDHEDESTIEN D. 10. MAJ 2014

FYNSLUNDHØJT  TIL HIMLEN OG BENENE PÅ JORDEN

AUGUST - OKTOBER 2015

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

FYNSLUND
HØJT  TIL HIMLEN OG BENENE PÅ JORDEN

MAJ - JULI 2015

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

FYNSLUNDHØJT  TIL HIMLEN OG BENENE PÅ JORDEN

NOvEMBER - JaNUaR 2015/16

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

FYNSLUND
HØJT  TIL HIMLEN OG BENENE PÅ JORDEN

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

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

FYNSLUNDHØJT  TIL HIMLEN OG BENENE PÅ JORDEN

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

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

AUGUST - OkTOBER 2016

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

FYNSLUND
HØJT  TIL HIMLEN OG BENENE PÅ JORDEN

FEBRUaR-aPRIL 2016

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

fynslund
Højt  til Himle n oG benene pÅ jorden

maj - juli 2016

egholt – lejrskov – knudsbøl – kirsbøl – jordrup – fynslund - ferup – Højrup – uhre - vrå

FYNSLUND
HØJT  TIL HIMLEN OG BENENE PÅ JORDEN

NOvEMBER 2016 - FEBRUaR 2017

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

FYNSLUND
HØJT  TIL HIMLEN OG BENENE PÅ JORDEN

SOMMER 2017

EGHOLT  LEJRSKOV  KNUDSBØL  KIRSBØL  JORDRUP  FYNSLUND  FERUP  HØJRUP  UHRE  VRÅ

FYNSLUND
HØJT  TIL HIMLEN OG BENENE PÅ JORDEN

FORÅR 2017

Egholt  lEjrskov  knudsbøl  kirsbøl  jordrup  Fynslund  FErup  højrup  uhrE  vrå

FYNSLUND
HØJT  TIL HIMLEN OG BENENE PÅ JORDEN

VINTER 2018

EGHOLT  LEJRSKOV  KNUDSBØL  KIRSBØL  JORDRUP  FYNSLUND  FERUP  HØJRUP  UHRE  VRÅFYNSLUNDHØJT  TIL HIMLEN OG BENENE PÅ JORDEN

FORÅR 2018

EGHOLT  LEJRSKOV  KNUDSBØL  KIRSBØL  JORDRUP  FYNSLUND  FERUP  HØJRUP  UHRE  VRÅ

FYNSLUNDHØJT  TIL HIMLEN OG BENENE PÅ JORDEN

SOMMER 2018

EGHOLT  LEJRSKOV  KNUDSBØL  KIRSBØL  JORDRUP  FYNSLUND  FERUP  HØJRUP  UHRE  VRÅ

FYNSLUND
HØJT  TIL HIMLEN OG BENENE PÅ JORDEN

EFTERÅR 2018

EGHOLT  LEJRSKOV  KNUDSBØL  KIRSBØL  JORDRUP  FYNSLUND  FERUP  HØJRUP  UHRE  VRÅ
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SOMMER 2019FYNSLUNDHØJT  TIL HIMLEN OG BENENE PÅ JORDEN

EGHOLT  LEJRSKOV  KNUDSBØL  KIRSBØL  JORDRUP  FYNSLUND  FERUP  HØJRUP  UHRE  VRÅ


