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Syvende årgang af Fynslundmagasinet går vi i 
gang med i 2020.  25. udgave sidder du og læ-
ser nu og forhåbentlig kan du lide indholdet.

Vi prøver hele tiden at finde gode historier 
fra vores område, det være sig portrætter af 
firmaer, enkeltpersoner, idrætslivet, spejder-
ne, rideskolen, ringriderne, Toftegården og 
dejlige naturoplevelser.

At fortælle om en hel vej med naboskab og 
sammenhold gør vi i denne udgave. Fremover 
vil vi gerne fortælle om andre gode naboska-
ber, så kom frit frem, vi er klar. 

Vores historier skal bringe budskabet ud 
til omverdenen, så folk måske får lyst til at 
bosætte sig her. Det er hele tiden vigtigt at 
lave reklame for vores område, det håber jeg 
også, du gør. 

Fynslundmagasinet er et – kirkeblad og et 
skoleblad – helt unikt i forhold til både kvali-
tet og hvad andre landsbyer laver, det får jeg 
at vide gang på gang ved møder med andre 
byer/landsbyer. Og husk det er vi alle en del 
af og kan være stolte af.

Allerede nu har vi i redaktionen mange em-
ner, der skal fordeles i de kommende udgaver 
i 2020. Det bliver spændende og ikke mindst 
at arbejde sammen med en effektiv redakti-
on, (se anden sidste side). 

Igen skal der lyde en stor tak til vores an-
noncører og Image Consult for layout, uden 
dem var der ikke noget, der hed Fynslund-
magasinet.

N Y T Å R

FORSIDEN
Vintermotiv fra en skov i Danmark

Jeg møder Inge-Lise og hendes mand Poul 
i deres hjem midt i naturen, op ad en lang 
og våd grusvej i Egholt. Jeg skal høre mere 
om Inge-Lises passion for at arbejde med 
glas. Da jeg ringer for at lave en aftale om 
et besøg, trækker hun dog lidt på det. Hun er 
nemlig nærmest blevet overrendt af journa-
lister, der vil skrive om hende. FOA har været 
i SFO’en, hvor Inge Lise arbejder, og lave en 
artikel om glasværkstedet der. Billed Bladet 
har også kontaktet hende for et interview. 
Men hun siger alligevel hurtigt ja til at for-
tælle og vise frem til Fynslundmagasinet.

OPSTARTEN

Efter et kursus i glaskunst for 12-13 år siden blev 
hun så bidt af det, at hun sammen med 5-6 andre 
købte en glasovn. Hendes mand Poul, byggede 
et glasværksted og ovnen kom til at bo hjemme 
hos dem.

I SFO’en kiggede hun på børnenes streg-tegninger 
som var hængt op, og tænkte at de måtte kunne 
foreviges i glas og metal. Derefter opstod hendes 
lille firma ”Barnestreger Bag Glas” hvor hun med 
glas og metal kan lave præcise, og langtidshold-
bare kopier af børns tegninger.

Det meste af hendes glaskunst bliver i dag solgt til 
Norge. Det er primært glashuse hun sælger. Kon-
takten til Norge blev skabt gennem hendes søster 
som bor i deroppe. De har sammen været på mar-
keder, og hun leverer nu fast. Men man kan også 
som lokal komme og købe, og hvis man selv vil 
prøve kræfter med at arbejde med glas, igennem 
et kursus, er det også en mulighed.

SFO’EN

Inge Lise har arbejdet mange år i SFO’en, og er 
uddannet pædagogisk assistent. Hun elsker at 
arbejde med børn. Hun kan godt lide at arbejde i 
lokalområdet, det er hyggeligt stadig at kunne føl-
ge med i områdets børn og skønt at møde tidligere 
og nuværende børn, fx i Brugsen, der lige skal hen 
og hilse på.

I SFO’en har de også en glasovn, og hvis man kom-
mer forbi værkstedet på en hverdags eftermiddag 
er der ofte gang i kreative børn og voksne. En del 
forældre har sikkert, som os, fået skrøbelige, men 
fantastiske glasjulegaver fra deres børn.

HER HJÆLPER VI HINANDEN

Inden jeg kører igen skal jeg lige med en tur i ha-
ven. De elsker begge naturen og roen på landet. 

Poul er pensioneret tømrer og er vild med træ. 
Mens vi går gennem haven, som strækker sig ned 
mod Åkær Å, går vi forbi små hyggelige hjørner 
og legehuse i haven, som Poul har bygget gennem 
årene. Legehuset, som er bygget op om et gam-
melt gyngestativ, er dog ikke blevet brugt meget 
fortæller Poul, som byggede det til børnebørnene. 
Og børnebørn har de mange af, og noget de begge 
elsker er at spille musik med familien. I det hele 
taget elsker de musik. 

De har boet i lokalområdet i mange år, og kan godt 
lide at bo et sted hvor man kender hinanden. In-
ge-Lise fortæller om en episode engang, hvor et 
barn var gået fra SFO’en i regnvejr. Efter lidt tid 
kommer to ældre piger tilbage med den lille pige 
i hånden. De havde spottet at det ikke var rigtigt, 
at hun gik selv og valgte at følge hende hele ve-
jen tilbage. Hun synes det er et godt billede på, 
hvordan det er at bo i et lille samfund, hvor man 
kender og hjælper hinanden.  Og det kan de begge 
rigtig godt lide.

NATUR OG GLASKUNST

GODT
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KIRKEN

Det er noget særligt at blive døbt, og det er værd 
at fejre. Vi fejrer dåbsjubilæum, hvor vi specielt 
inviterer familier med børn, der er født i 2013 og 
derefter døbt og bor i Lejrskov Jordrup området. 
Sker det, at I ikke modtager en invitation, men 
skulle have haft en, så tilmeld jer gerne alligevel. 
Fadderne og bedsteforældre må også gerne være 
med. Efter gudstjenesten samles vi i Lejrskov 
præstegård. Dåbsjubilarerne får en lille gave, og 
menighedsrådet sørger for pizza til hele familien. 
Lejrskov Jordrup kirkers børnekor medvirker ved 
gudstjenesten, hvor alle er meget velkomne. 

GUD & DARWIN

Else Bygvraa
dåbsjubilæumHans Henrik Hjermitslev

ALLE HAR ET LIV, 
DER ER VÆRD 
AT LEVE

Anders Kofoed Pedersen

ARRANGEMENTER

Hans Henrik Hjermitslev, der er lektor ved UC SYD, 
hvor han forsker i darwinismens historie og forhol-
det mellem videnskab og religion, holder foredra-
get. Han vil fortælle om evolutionsteoriens historie 
og den religiøse kritik, der har været, siden Charles 
Darwin udgav ”Arternes oprindelse” i 1859. 

Hvad er kreationisme, og hvad er intelligent de-
sign? Hvorfor er undervisning i udviklingslære truet 
i store dele af verden, særligt i USA og Mellem-
østen, hvor Darwin beskyldes for alt fra nazisme til 
terrorisme. Over 80 % af danskerne accepterer ud-
viklingslæren, men den bliver afvist som ugudelig 
af størstedelen af jordens befolkning. Kaffe 40 kr. 

Anders Kofoed Pedersen holder foredrag for kon-
firmander, deres forældre og alle andre interes-
serede. Er jeg god nok? JA! Vil svaret være. Vi er 
alle lige, det tror Anders på. Kom og få et kærligt 
spark bagi. Boller med pålæg 40 kr. for voksne og 
gratis for teenagere.

DÅBSJUBILÆUM
EN MAND, 
ET SAMFUND, 
EN TID.

Else Bygvraa er opvokset i Lejrskov i 1950’erne 
og 1960’erne og har skrevet bogen ”En mand, et 
samfund, en tid.” I foredraget sætter hun fokus 
på personer, bevægelser og begivenheder, der har 
været væsentlige for egnens udvikling fra år 1895 
og frem til 1965. Det handler bl.a. om brugsen, kir-
ken og om Indre Mission. Kom og hør om hvordan 
et lille samfund i Danmark har været med til at 
bygge et land fra bunden, om sammenhold, stær-
ke personer og fællesskab. Kaffe 40 kr.

2020

TORSDAG DEN 23. JANUAR KL. 19:30 
KONFIRMANDSTUEN, LEJRSKOV KIRKEVEJ 

ONSDAG DEN 19. FEBRUAR KL. 19:30 
I KONFIRMANDSTUEN.

TIRSDAG DEN 10. MARTS KL. 19 
I KONFIRMANDSTUEN.

SØNDAG DEN 29. MARTS KL. 10:30 
I LEJRSKOV KIRKE.
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KIRKEN

KONTAKT

DÅB:

Jordrup Kirke
Emil Odin Henry Christoffersen 27. okt.
Laura Idun Helena Christoffersen 27. okt.
Sander Thor Preben Christoffersen    27. okt.

Lejrskov Kirke
Lucia Beck Lundsgaard 22. sep.
Valdemar Rathleff Therkildsen 5. okt.
Thor Peter Hindbo Lee 20. okt.

VIEDE:
Lejrskov kirke
Lene og Kristian Rathleff Therkildsen  5. okt.

Kirsten Münster og Niels Risbjerg Lai   12. okt.

BEGRAVEDE ELLER BISATTE:

Lejrskov Kirke 
Magdalene Teut 14. nov.
Frederik Schelde Pedersen 6. dec.

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 
og på Facebook

TEKST
Niels Risbjerg Lai

I kender alle sammen et gammeldags ur. Måske 
et bornholmerur. De har tit et synligt pendul, der 
svinger fra side til side, trofast og taktfast, når 
man husker at trække det op med jævne mellem-
rum. Uret har sin egen lyd - tik - tak - tik - tak. Når 
der er stille, når en engel går igennem stuen, som 
man siger, høres uret tydeligt og minder os om, at 
tiden går. Vi holder skarpt øje med tiden. Vi kigger 
på uret om morgenen, når vi vågner, når vi skal 
høre nyheder eller se fjernsyn. Når vi skal nå en 
bus eller et møde. Vi fejrer fødselsdag, når vi er 
blevet præcis et år ældre og begraver vores kære, 
når deres tid er rindet ud. Man kan godt blive træt 
af sådan en tik – tak – lyd. Særligt hvis man ligger 
søvnløs, kan den gå én på nerverne. Man kan blive 
træt af at høre på, at tiden går, men den går allige-
vel, hvad enten vi vil det eller ej. 

Når man har ferie, kan man ignorere tiden. Man 
kan lade sig flyde med, næsten som man kan ligge 
og flyde i et lunt svømmebassin. Vi har brug for at 
flyde. Vi har brug for ind i mellem ikke at tænke på, 
hvor hurtigt vores liv flyver afsted, hvor meget vi 
muligvis spilder tiden og bekymrer os om, hvorvidt 
vi lever i nuet. Nytåret er et af de pejlemærker, 
vores liv har. Det er stunder, hvor vi kan standse 
op og blive stille og eftertænksomme, fordi vi ser 
hverdagen udefra og gør status.

Man kan ikke sådan lige definere, hvad tiden er. 
Hvis man nu siger, at tiden er til for at undgå, at 
alting sker på én gang, så lyder det umiddelbart 
rigtigt. Men allerede når man siger ”på én gang”, 
går det galt, for så er det jo underforstået, at der er 
noget, der hedder tid, og det betyder, at argumen-
tationen går i ring. Men selv om tiden er et begreb, 
det er svært at definere, kan man jo godt danne sig 
et indtryk af, hvad det er, ved at sige, at tid er lig 
med processer. Tiden kan ikke gå, hvis alting står 
stille, for i så fald ville et ur jo heller ikke kunne 
måle noget, og det giver ingen mening. 

Når vi har fri og holder ferie, kan vi flyde gennem 
tiden, som i en boble, i en tidslomme. Vi vågner, 
når kroppen er klar, og ikke når vækkeuret minder 
os om, at dagen skal begynde. Vi spiser, når vi er 
sultne. Vi kan gøre alting, når vi har lyst, når vi 
har fri. Kirkens nytår var første søndag i advent, 
og sådan er kirkens år ligesom dets budskab på 

en måde ude af takt med det verdslige nytår. Den 
første måned hedder januar, fordi den er opkaldt 
efter den romerske Gud Janus, som havde to ho-
veder. De vendte hver sin vej. Janus - guden kunne 
se både frem og tilbage. Og det gør vi her ved års-
skiftet. Vi vender den ene vej, kigger bagud og gør 
status. Vi måler vores liv. Vi dømmer. Og vi vender 
ansigtet den anden vej og drømmer. Vi laver nyt-
årsforsætter. Vi prøver at skabe sammenhæng og 
danne os et overblik, ja måske ligefrem at styre. 
Vi griber fat i forestillingen om, at der ligger et nyt 
år foran os, som et blankt stykke papir, som vi selv 
skal fylde liv og indhold i. Og det er da heller ikke 
helt forkert, men en del er jo givet på forhånd, og 
meget af det styrer vi ikke selv.

Måske kan vores liv faktisk lignes ved sådan et 
gammeldags bornholmerur med pendul. Det svin-
ger frem og tilbage mellem et tik og et tak, et tak 
for taknemmelighed og glæde over alt det gode, 
vores liv rummer, og så et tik, der må repræsente-
re al det andet, som vores liv også rummer: sorg, 
sygdom og smerte, frygt og ufred. Vores liv svinger 
som regel også indenfor nogle bestemte rammer, 
som er givet på forhånd. Hvis det forholdt sig så-
dan, kunne vi nok forlige os med det. Nemlig så-
dan at alting svinger frem og tilbage mellem sorg 
og glæde, jævnt fordelt. 

Men frem for det rolige og forudsigelige pendul-
sving, lignes vores liv måske snarere ved et pen-
dul, som har et ekstra led føjet ind. Det folder så 
at sige på midten, ligesom vi gør det indimellem. 
Når sådan et pendul bliver sat i sving, er det ret 
uforudsigeligt, hvordan det vil svinge. Det svin-
ger uden mening og plan. Sådan et pendulsving 
er kaotisk og uden system. Jeg tror, at mange af 
os til tider opfatter vores liv som sådan et ganske 
kaotisk system, hvor vi ikke oplever, at der er rime-
lighed eller mening i udsvingene mellem sorg og 
glæde, rigdom og tab. Eller vi møder andre men-
nesker, der må bære tungere byrder.

Men uanset hvordan pendulet svinger, så hænger 
det jo fast foroven. For vi svinger i Jesu navn, både 
tikket og takket og alt der imellem svinger i Jesu 
navn. Og når et pendul før eller siden stopper sine 
udsving, falder det ikke ned i bunden af urkassen, 
det går ikke i stykker, men falder bare til ro og går 

i stå. Stadig i Jesu navn. Som et barn i Jesu favn. 
Som et skib i Jesu havn.

Og nu svinger vi så ind i et nyt år, og ingen af os 
ved, om vi er på vej op eller ned til tik eller til tak 
eller på vej til at gå i stå. Vi ved bare, at der helt 
sikkert ikke kommer til at stå 2019 som det sidste 
tal på vores gravsten. 

Hvis du nu ser tilbage på dit eget år, så var der nok 
både gode og dårlige dage. Både tik og tak. Måske 
var der dage, hvor sorgerne kom udefra? Det kan 
også være éns egne bekymringer, der gnaver af 
humøret. Ofte er det sådan, at bekymringerne ikke 
nytter noget. Hvis man hører til dem, der kan ligge 
søvnløs og tænke bekymrede tanker om natten, så 
ved man også, at det sjældent ændrer noget som 
helst. Bortset fra, at det ødelægger nattesøvnen. 
Dagen efter vågner man og er træt og det er ikke 
den bedste begyndelse på en ny dag. 

Men bare at sige til sig selv; at man skal holde op 
med at bekymre sig, det virker jo ikke. Tankerne 
kommer umærkeligt snigende alligevel. Men man 
kan øve sig i at aflevere bekymringerne hos Gud. 
Det kan man også kalde at bede.

Når bekymringer tårner sig op, kan det være fordi 
vi lader det uvæsentlige overskygge det væsentli-
ge. Og det væsentlige er den kærlighed, som vi får 
fra Gud og siden deler med hinanden.

Det er ikke altid ligetil at huske at lægge de myld-
rende tanker over til Gud. At sige til ham: ”Tag dig 
af det her. Jeg giver det fra mig og lægger det i 
dine hænder.” Men når det lykkes, kan det være 
en stor lettelse og give en stor frihed. 2019 er slut. 
Der har været tak og tik. Lad os lægge det Herrens 
år 2020 i Guds hænder. Glædeligt nytår!

GODT NYT ÅR
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FYNSLUNDSKOLEN

Eleverne læser kilder om personer og begivenheder i Kolding under besættel-
sen, herefter går de ud i byen, viser og fortæller hvad der skete og hvor det ske-
te. Det var en meget spændende dag, hvor vi alle mærkede historiens vingesus.

ELEVERNE 
LÆSER KILDER

Eleverne skal selv være dem, der skaber bedre spi-
sepauser og madvaner i samarbejde med lærerne!

Vi genkender børn der
• ikke er mætte efter frokostpausen
• Er sultne i de sidste lektioner
• Ikke kan lide deres madpakke 
• Ikke får spist deres mad, fordi der er larm eller 

andre forstyrrelser
• Ikke har madpakke med. 

Så er der god grund til at arbejde med spisepau-
ser og madvaner i skolen!
 
MADmovers er et innovativt og tværfagligt under-
visningsforløb, hvor 6. klasse gennem 4 faser har 
arbejdet med deres egne spisepauser og madva-
ner og omsat klassens ideer til handlinger. 

I 6.d på Fynslundskolen har de etableret et særligt 
hyggeligt spiseområde i klassen. 

De har indrettet det med sækkepuder, puder, hyn-
der, tæpper m.m. De har sat et bord frem til mad, 
som måtte været tilovers fra deres madpakke, så 
andre kan få glæde af det, og det ikke bare bliver 
smidt i skraldespanden. Klassen har været med 
på lærerværelset i frokostpausen, hvor de har 
spist sammen med lærerne for blandt andet at få 
inspiration til madpakker. 

ELEVERNE LAVER MAD
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Her i Fynslund bliver børnene rigtig gode til at cykle. 
Vi starter med at lave cykellege med de mindste 
børnehavebørn, på musestuen. Vi cykler rundt på 
parkeringspladsen, ved hallen, og laver forskellige 
lege, så børnene bliver fortrolig med cyklen og fin-
der balancen. Cykellege kan f.eks. være, at børnene 
skal cykle efter sæbebobler, cykle fra kanonkugler-
ne eller parkere forhjulet i en farvet ring. De lærer, 
hvad der er på en cykel, så som forhjul, baghjul, 
pedaler, bremser osv. 

På elefantstuen tager børn og voksne på cykelture 
i vores dejlige område. De bliver rigtig gode til at 
cykle i trafikken, og de nyder at kunne tage på tur 
ud i det blå.

På skolernes motionsdag, havde børnehaven lavet 
cykelløb, Spireræs, rundt om børnehaven, som er 
370 meter. Der blev cyklet rigtig meget, og alle børn 
gav den gas. Den der cyklede flest kom op på 29 
runder, og det er super sejt, når det er på 16” dæk.

Traditionen tro, afholdes der motionsløb på alle Danmarks skoler fre-
dag før efterårsferien. I år var vejrguderne ikke med os, det regnede 
under hele løbet. Det gjorde dog ikke indsatsen ringere, børnene var 
glade og mange, børn som voksne, havde gode kilometer i benene. I 3. 
klasse løb nogen af drengene 14 runder (14 kilometer) det er virkelig 
godt ”gået”.

Fynslundskolen havde besøg af UngKolding, som lavede Outdo-
or-aktiviteter med 5. og 6. årgang. Her var forskellige team-buil-
dingsopgaver, som skulle løses. Nogle var mere tidskrævende og 
svære end andre. Det gav smil på læben og godt samvær på tværs 
af årgangene. 

Det var fedt at have besøg af folk ude fra, som har andre idéer og 
ser elever på en anden måde end det daglige

VI CYKLER I BØRNEHAVEN

MOTIONSLØB

BESØG FRA
UNG KOLDING

Hilsen Camilla Edstrand Julius
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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

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

GYMNASTIKOPVISNING 

LØRDAG DEN 14. MARTS KL. 9.30
Gæve gymnaster og dristige dansere glæder sig 
til at vise deres evner på halgulvet! Med gæste- 
optræden af Ågård Efterskole og Vamdrups 
Qvindehold.

Velkommen til en festlig 

formiddag med faner og 

fællessang!

Fynslund Badminton afholder klubmesterskab for 
Ungdom, Senior og Motionister 

Hvornår: Lørdag den 22. februar 
- Sæt x i kalenderen allerede nu.

Klubmesterskabet er for alle - også nybegyndere
Vi ses til en sjov dag med masser af badminton!

BADMINTON
KLUBMESTERSKABER

AFHOLDES AF:
Støtteforeningen for Fynslund Boldklub
Fynslundhallen
Fynslund Boldklub

HUSK 

Torsdag 

den 27. februar 2020 

kl. 19

3X GENERALFORSAMLINGER I FYNSLUNDHALLEN

LAN-PARTY I FYNSLUNDHALLEN
SUPER HYGGELIGT E-SPORT EVENT

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

DEN 24.- 25.- 26. 

JANUAR 2020 
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En søndag eftermiddag tager jeg med drengene 
på jagt. Og det er ikke jagt i traditionel forstand, 
men på små farvede væsener i mange faconer – 
også kaldet Pokémons. Det er spillet Pokémon Go 
der spilles på mobilen. Når man åbner spillet, kan 
man se gaderne på skærmen – bare i en animeret 
udgave. Hvis man støder på en Pokémon kan man 
kaste en Pokéball efter den, og dermed fange den.

I Jordrup har vi 2 steder der er vigtige hvis man 
er på Pokémonjagt. Det første er kirken, hvor der 
er et Gym. Ved et Gym kan Pokémons træne og 
kæmpe mod hinanden.

Det andet sted der er vigtigt er ved ”Årets Lands-
by 1997” – stenen, hvor der er et Pokéstop. Her 
kan man gratis få flere Pokéballs, Razz Berries 
som kan bruges til at lokke Pokémon’erne med, 
samt XP som er point som gør at man kan komme 
op i level. 

På vores tur rundt på kirkegården kan drengene 
pludselig se at der er en anden spiller. Det viser 
sig at være Patrick som er en ivrig spiller. Han er 
i level 35, som vist er ret godt. Drengene og ham 
kommer i snak og han giver dem et par tips, de bli-
ver venner, bytter nogle Pokémons og han hjælper 

tålmodigt Simon på 7, der er nybegynder.  Patrick 
fortæller, at hvis man kommer i level 40 og har 
1,5 mil xp så kan man anmode om at få oprettet 
et nyt stop. Han har overvejet om det skulle være 
ved hallen.

Vi venter på at der skal klækkes et æg så en ny 
Pokémon kan fanges, men 40 minutter viser sig 
at være mere end Silas’ mobil kan holde strøm til 
og også mere end mine kolde tæer vil vente, så vi 
smutter igen.

PokémonjagtPokémonjagt
 i Jordrup

Pikachu e
r en af de mest berømte pokemons

Pokéstop ved kirken. Der er ca. 150 forskellige Pokémons man kan fange Patrick viser drengene hvilke Pokémons han har

Vi gentager sidste års succes, vi skruer op for 
hyggen, spille glæden, det gode samvær, spæn-
dingen og spil natten igennem.

Der vil være nerfguns, storskærm, turneringer, 
masser af power på nettet, god plads til udstyr, 
boder, overraskelser og mad fra Cafeteriet.

Skulle nogen have brug for at sove, er der masser 
af gulvplads. Vi sætter rammerne højt og glæder 
os til at byde jer velkommen – piger og drenge, 
børn og unge og lidt ældre 

Jeg hedder Alexander og er 18 år gammel og går 
i 1. hf på Kolding gymnasium. I min fritid er jeg 
frivillig operatør i Nicolai biograf, som er en del af 
hele Nicolai fællesskabet som inkluderer Nikolai 
for børn, Nikolai cafe og så biografen.

Nikolai biograf er et rigt fællesskab med mange 
forskellige jobfunktioner, som man kan vælge 
imellem. Blandt dem er billetsælger, operatør, 
plakatgruppe, pr/marketing og programmør. Når 
man er på vagt, møder man forskellige menne-
sker, men der er altid en operatør og billetsælger, 
som har en mere fast mødetid, hvorimod det for 
de andre grupper er meget skiftende. Men der er 
altid en god stemning i biografen og der er ofte 
møder og fællesarrangementer som julefrokost 
og fællesspisning, hvor man ofte møder dem, man 
ikke lige møder normalt, når man er på vagt.

I Nikolai biograf viser vi alle de store amerikanske 
film, men fokuserer mere på at vise flere europæ-
iske film, som ikke får så meget opmærksomhed 
af de store biografer og derfor er billetterne også 
langt billigere på grund af film og at det er fri-
villigt drevet. Vi har også special arrangementer 
et par gange om året, som når vi viser gyserfilm 
til halloween eller oscar uddeling, som bliver live 
streamet og folk kan gætte på hvilke film, der vin-
der de store priser med præmier sponsoreret af 
lokale butikker.

Vi har et godt samarbejde med cafeen, der giver 
lov til at man må tage deres mad med ind i biogra-
fen og det gavner begge forretninger godt.

 LAN EVENT
DEN 24.- 25.- 26. JANUAR 2020

FRIVILLIG I 
NICOLAI BIOGRAF

TILMELD DIG PÅ - FYNSLUNDESPORT.DK
VI STARTER FREDAG  KL. 17.00 
OG SLUTTER SØNDAG KL. 10.00.

VI SES I FYNSLUNDHALLEN

Venlig hilsen 
Fynslund Boldklub 

Alle er velkommen
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Som elsker af næsten alt slags musik, var jeg 
spændt på at besøge Knud Jansfort i Egholt, for 
jeg havde jo hørt at han levede og åndende for en 
bestemt slags musik. Vi aftalte at mødes en fredag 
formiddag i Knuds hjem på Egholt Byvej. Jeg var 
spændt på at høre om hans interesse for musik 
og netop den slags musik – Renaissance musik. 
Knud bød mig velkommen i døren og bænket ved 
kaffebordet, kunne jeg med det samme se, at jeg 
var havnet i et helt andet musik miljø. Med to or-
gler - et slags kirkeorgel og et meget lille orgel ved 
navnet Regal. Fem celloer i forskellige størrelser 
hang på væggen, det viste sig ikke at være celloer 
- nå forklaring senere. I øvrigt havde han tolv i alt. 
En mærkelig trækbasun, som var en renaissance-
basun, fire krumhorn –et mystisk instrument i fire 
størrelser og så var der også en fagot sådan ca. 150 
cm i højden– men nej igen forkert, det lignede til 

forveksling en fagot, men var en blokfløjte!!! Var 
der så ikke et almindeligt instrument -  jo endelig 
en almindelig blokfløjte, den mindste jeg endnu har 
set. Nå ja så var der i stuen ved siden af et flygel, 
men det er nu mest hans kone Lone, der spiller på 
det, hun var desværre ikke hjemme. Og for at slutte 
fortællingen om musikinstrumenterne var der fire 
stole i en halv cirkel. Dermed kunne jeg så regne 
ud, at her mødtes flere musikere engang imellem.

EN FANTASTISK FORTÆLLER OG PROFES-
SIONEL MUSIKER OG KORLEDER

Det er ikke så lidt Knud har bedrevet med Renais-
sance musikken og jeg finder hurtigt ud af, at det 
er hans liv og virke. Snakken går og jeg må tilstå, 
at jeg er ret imponeret over det, han har medvirket 
i og stadig er med til. Men hvor skal jeg begynde, 
for min begejstring er stor, idet det viser sig, at 

han også er korleder, og har stiftet og ledet et hav 
af kor. Har jeg glemt noget? Det tror jeg ikke, men 
nu vil jeg høre alt om hans musik uddannelse - og 
for resten Knud er 70 år og det er bestemt ikke til 
at se – (musikken holder en ung siges der).

MUSIKVIDENSKABELIG UDDANNELSE

Jeg må holde hovedet og kuglepennen oprejst for 
at finde ud af Knuds musikliv. Han fik sin Musik-
videnskabelige uddannelse i Århus hvor han flyt-
tede til i 1969. Men allerede i 1967 i gymnasiet 
dannede han sin første Renaissance gruppe. Det 
fortsatte han med i 1969 i Århus, hvor han danne-
de endnu en Renaissance gruppe. Her er det at in-
strumentet ”GAMBE” kommer ind og det som jeg 
troede var celloer på væggen var ”Gamber” som 
han begyndte at spille på, da han gik i gymnasiet. 

RENÆSSANCEN LEVER I BEDSTE 
VELGÅENDE I EGHOLT

FRA 1975 PROFESSIONEL 

Fra 1975 bliver Knud aktiv som professionel og 
spiller i forskellige ensembler rundt om i landet 
med Renaissance og Barok musik. Det bliver 
også til Radio og TV udsendelser.

Samtidig med musikken bliver der også tid til 
korsang. Bliver kordirigent ved ”Kolding Mands-
kor”. Er initiativ tager til ”Kolding Kammerkor” og 
”Kolding Byorkester”, som flere husker leverede 
musikken til ”Champagnegaloppen” ved Jordrup 
Friluftspils opførelser på Jordrup Nedergård.

Laver i 2012 ”Kolding Musikskoles Renaissance-
band” KMRB  med alle mulige instrumenter. I mu-
sikskolesammenhæng var det dog undervisning i 
Blokfløjte gennem 40 år, der var det primære.

HELT SÆRLIG STEMNING PÅ  
FYNSLUNDSKOLEN

Knud siger, at der var en helt særlig stemning på 
Fynslundskolen, en stemning han ikke fandt på an-
dre skoler. I 2016 oprettede han ”Fynslund Renais-
sance Band” FRB, som bestod af tyve elever, heraf 
otte på gambe som det eneste band i Danmark.

FANTASTISK OPLEVELSE I TIVOLI

”Fynslund Renaissance Band” fik en helt fanta-
stisk oplevelse den 26. Maj 2019, hvor de var 
med i Tivoli i København til ”Musikskoledage i 
Tivoli”. Det er et arrangement der kører hvert år.  
Der var fjorten forskellige scener rundt i Tivoli, 
240 ensembler, i alt 5000 optrædende.

JULEGUDSTJENESTE ANNO 1612

En oplevelse som Knud ser tilbage med glæde var 
opførelsen af ”Julegudstjeneste Anno 1612” som 
foregik i Sct. Nicolai Kirke, Kolding og i Haderslev 
Domkirke. Det var den 27.og 28. december 1995. 
Han stod for den musikalske ledelse med over 
30 kendte sangere og musikere fra hele landet. 
Det var Kolding Kammerkor der arrangerede jule-
gudstjenesten. Jeg kan mærke det virkelig var en 
mærkesag og Knud kan da også med smil i stem-
men sige –  ”Jeg lever af min hobby, det alene er 
et privilegium og samtidig at arbejde med menne-
sker, der kommer af interesse og glæde. Det kan 
jeg blive rørt over”

FAKTA

• Knud er fast organist ved Halk, 
Grarup og Vilstrup Kirker

• Er gift med Lone Skovgård, som bl.a.  
underviser i klaver og er organist i 
Toftlund

• Knud har 2 børn, Nanna der læser til 
jurist og Simon der er uddannet på 
musikkonservatoriet og organist og  
korleder i København.

• Knud er ligeledes modelbane nørd 
og er medlem i FREMO en 

• International ”modelbaneklub”. Der 
er 125 medlemmer i Danmark 
 

FAKTA OM GAMBA

Det omtalte instrument Gamba er 
et musikinstrument i strygerfamilien 
fra Renaissancen. Det er forløber for 
celloen. Hedder også ”Viola da Gamba”. 
I modsætning til celloen der har fire 
strenge har Gamba seks eller syv 
strenge.
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 KRANIOSAKRAL-TERAPI  HEALING   
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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

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
JANUAR-FEBRUAR

FAST TILBUD
3 STK

UDVALGTE TØRKAGER

15 KR 26,50 KR 5 KR

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

Ugens brød Arla Mælk - Skummet, 
mini, let, og sødmælk

Fredagskage

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

FAST TILBUD

34,95 KR

Blå Cirkel Kaffe

At have en lokal politiker i EU parlamentet, gør 
nok en mere nysgerrig for at høre om den dagli-
ge arbejdsgang og især de først 3 - 4 måneder, 
hvor alt er nyt. Min tanke var dog først, om jeg 
kunne få kontakt og var der i det hele taget et 
tidspunkt, der kunne passe ind i Asgers travle ar-
bejde og weekends hjemme på Nørupgård. Men 
det var ikke noget problem, så vi aftalte at mødes 
en fredag morgen til morgenkaffe og det sammen 
med de ansatte i stalden, en ny skik Asger har 
fået indført efter EU kaldte. En hyggelig snak med 
medarbejderne om løst og fast og det kunne jeg 
mærke, er faldet i god jord. God stemning krydret 
med humor.

STARTEN BEGYNDTE TO ÅR FØR EU 
VALGET

 I snakken med Asger kan jeg mærke, han føler en 
taknemmelighed for den opbakning han fik før EU 
valget, hvor han kørte land og rige rundt i to år og 
sluttelig den 23. maj kl. 23.10 får at vide at han 
var valgt. Han fik stemmer fra hele landet, men 
han er ikke i tvivl om, at det var de Syd- og Søn-
derjyske stemmer, der gjorde at han blev valgt, 
idet de for det meste stemmer personligt.

STARTEN I BRUXELLES

Den officielle start i EU parlamentet var den 2. 
juli, men inden da var juni hektisk med et utal 
af møder.

HVORDAN VAR DET I DET HELE TAGET AT 
FINDE HOVED OG HALE I AT OVERSKUE 
STARTEN?

”Hvis ikke jeg havde fået støtte og hjælp fra 
danske kollegaer, som var erfarne dernede, ville 
det have været som Palle alene i Verden” siger 
Asger. ”Du må selv klare alt, ingen hjælp fra par-
lamentet. Jeg var heldig at overtage en tidligere 
kollegas sekretær, som gjorde at hverdagen blev 
meget lettere. Lejlighed skal man selv finde, men 
der var jeg også heldig og fandt hurtigt en kun tre 
minutter fra parlamentet.”

HELT SURREALISTISK OPLEVELSE

”Det var en helt surrealistisk oplevelse at få be-
viset i hånden som medlem af Europarlamentet, 
ligesom første gang jeg trådte ind i parlamentets 
plenarsal, det var rørende” siger en ydmyg Asger.
”Udover de venner du har dernede i forvejen, er 
det vel også vigtigt at få opbygget et netværk i 
den politiske hverdag?”

”Det er så vigtigt at man har venner og får opbyg-
get et netværk med relationer på kryds og tværs. 
De små møder mellem stormøderne er vigtige. 
Der er stor forskellighed fra Sicilien til Nord Fin-
land med, hvordan politik opfattes og det er der, 
man skal finde kompromiset” slutter Asger.

I det hele taget er Asger stolt, ydmyg og glad over 

at være en ud af tretten danskere, der er med til 
forme Europa politikken de næste fem år. 

TOLV TIMERS ARBEJDSDAG

Asger møder kl. 7.30 – 20.00 og herefter er der 
som regel altid receptioner inden for næsten alt 
og det foregår så godt som hver dag. Det gælder 
da også om at holde sig i form og det forgår i et 
træningscenter to gange om ugen.

MANDAG MORGEN ER DET AFGANG TIL 
BRUXELLES

Asger rejser hjemme fra mandag morgen og kom-
mer hjem torsdag aften. Men afslappet weekend 
bliver det sjældent, næsten hver fredag går turen 
til Christiansborg, og ellers rykkes der i ham fra 
mange danskere og organisationer, der vil høre om 
EU arbejdet i parlamentet. Men en ting er sikkert, 
udgangspunktet er hjemmet, det er det vigtigste.

Der bliver dog ikke tid til arbejdet som landmand 
derhjemme på Nørupgård, men den er i gode 
hænder, her styres det hele af den ældste søn 
Peter og med 650 malkekøer og 11 ansatte er der 
også her nok at se til.

Et par hyggelige timer om Asgers hektiske hver-
dag er slut. Jeg vil ønske ham al held og lykke 
dernede i Bruxelles.

DE FØRSTE 100 DAGE I EU
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GÆLDER ALLE DAGE
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HERREDSVEJEN - SÅ MEGET MERE END 
EN STRIMMEL ASFALT
Mange kender vejen som gennemkørsel, andre 
fra cykel- og gåture. Men vi vil gerne invitere in-
denfor og fortælle om hvorfor vi kalder det hjem. 
Ideen udspringer, en dag da jeg er på vej hen til 
drengene i nr. 30. De er begge musikere i diver-
se Jazz bands, og nu havde de besluttet, at lave 
camp for 3 af de bands de spiller i.

Cirka halvvejs nede af vejen, kommer musikken 
mig i møde. Bam bam “These vagabond shoes, are 
longing to stray, Right through the very heart of it, 
New York, New York”. Sidste gang jeg hørte den 
spillet live, var I Las Vegas i 2010, og nu strømmer 
dette skønne nummer mig i møde, her ude i midten 
af ingenting.  Det satte tanker i gang. For jeg har 
jo været verden rundt, og ender med at bo et sted, 
som jeg i den grad kalder for hjemme.

MIDT IMELLEM GYLLESPREDNING OG 
HVINENDE SMÅGRISE

Hvad er det lige som gør, at jeg her midt imellem 
gyllespredning, hvinene smågrise og internatio-
nale storhits, har formået at fange mig ind. Det 
måtte selvfølgelig undersøges, så jeg tager et 
smut ned til Knud og Karen i nr. 26. Knud og Karen 
er det par som har boet længst på Herredsvejen. 
De var på udkig efter en ejendom og da de kører 
forbi nr. 26, kigger på hinanden og siger, det er 
da her vi skal bo. En rask beslutning, og tre dage 
efter er købsaften underskrevet. Det praktiske var 
på plads, og så skulle livet i gang, og de havde 
hørt, at der blev sunget en del i sangbogen her-
ude, så de var lidt i tvivl om, hvordan det skulle gå. 
Men det var med stor lettelse, første gang de blev 
med til et arrangement på vejen, for nok lå sang-
bogen der, men der stod også et snapse glas ved 
kuverten. Altså et åbent sind og et stikken finger i 
jorden, og hverdagen var i gang.

”ALLE MAND TIL STRANDEN  
FOR AT BADE”
På det tidspunkt, boede der et par som hed Poul 
og Inger Jensen, og Poul var en aktiv og glad 

mand, som fik mange gode ideer. Eksempelvis 
kunne han i sommerheden finde på, at ringe 
rundt til naboerne og be’ dem om at smide, hvad 
de havde i hænderne, for nu skulle alle mand til 
stranden for at bade. Knud og Karen fortæller, at 
de ret hurtigt kom ind i fællesskabet, og at det gav 
dem lyst til selv at bidrage til det gode naboskab. 
Hvert år holdes der en fællesjagt på vejen, som 
Knud var opstarter på. Karen fortæller også om 
en tid, hvor når man sagde gård, så var det et sted 
der blev drevet landbrug. I dagtimerne var der folk 
på vejen. Der tales om en oprigtig interesse og 
omsorg naboerne imellem. Hun mindes da hun var 
højgravid, og Knud ikke var hjemme, og snestor-
men satte ind, da skiftedes de andre nabokoner 
til, at være hos hende, så hun ikke skulle være 
alene, hvis fødslen skulle gå i gang.

ÅBNER MAN DØREN SÅ ER NABOEN DER

Vi snakker lidt om udviklingen med afviklingen af 
landbruget. Når ejendomme opkøbes, er det både 
godt og skidt. De frygter for at vejen kan blive en 
gennemgangs lejr, og at Herredsvejen vil miste 
noget af, dens identitet.

På spørgsmålet om hvad Herredsvejen betyder for 
dem, falder svaret omgående. Familien kan man 
hænge på væggen, men åbner man døren så er 
naboen der. Vejen er uformel og omsorgsfuld.

Jeg kan genkende det Knud og Karen fortalte mig, 
jeg var selv spændt på mit nye liv på landet, og om 
man kunne passe ind. Men der gik ikke længe in-
den, den første nabo Poul holdt ind, og smed kom-
mentaren. ”Du har sådan en flot cykel”! Tak får jeg 
sagt, og så bliver jeg inviteret med på Herredsve-
jen faste cykelhold, som kører hver mandag aften. 

Netop Poul og Marianne er de næste jeg besøger. 
I dag er de flyttet til Jordrup, de solgte gården på 
Herredsvejen for ca. 2 år siden. Det var et farvel til 
vejen efter 40 år som gårdejere. De overtog går-
den efter Pouls forældre i 1977.

MARIANNE SKULLE IKKE VÆRE LAND-
MANDSKONE

Hvis der var noget, som Marianne ikke skulle være, 
så var det landmandskone. Hun vidste alt for godt 
hvad det indebar af arbejde, da hun var vokset op 
på landet. Men det ændrede Poul på, og hun fik ret. 
Fritid og ferie var der ikke noget af. Det var en tid, 
hvor der blev knoklet igennem, afløsere brugte man 
ikke, økonomien var ikke til det.  Men de var glade 
for at bo på vejen. Der var et godt sammenhold, 
og der blevet lavet ting sammen med naboerne. 
Der var invitationer til fester i anledning af livets 
højdepunkter, og en tradition for at tage til høst-
fest på Mikkelborg, sammen med andre fra vejen. 
Der blev inviteret til aktiviteter i missionskreds og 
kvindekreds. Med årene udviklede sammenholdet 
på vejen sig i takt med, at der blev flere sociale til-
tag. Marianne og Poul er enige om, at da mange af 
Herredsvejens beboere, var landmænd, så skabtes 
livet i nærmiljøet. I takt med der generationsskiftes 
og yngre landmænd kommer til, kommer der også 
flere børn på vejen. Og netop børnene har betyd-
ning for netværksdannelsen. De impulsive sociale 
tiltag var flest de første 20 år, de boede på gården. 
Det var tiden tror Marianne, nu er det som alting 
skal planlægges. 

Nu bor de så på Kærvænget i Jordrup, og de er 
blevet taget godt imod. Men de har ikke sluppet 
Herredsvejen, de føler stadig, at det er der de hø-
rer hjemme. Poul ses da også på traktoren herude, 
og begge deltager i de sociale arrangementer. På 
spørgsmålet om hvad de tror sociale aktiviteter be-
tyder for en vej, er svaret; ” Hvis ikke der var sociale 
tiltag i dag, så var alt bare vinken. Det er grundlaget 
for toleranceudvikling og rummelighed. ”

EN SNAK OM
VÆRDIER, UDVIKLING OG AT GÅ IMOD STRØMMEN

RUMMELIGHED ER NOGET, DER SKAL 
VÆRNES OM
Sven Erik og Lone driver et svinelandbrug. I 1957 
som 1½ årig flyttede Sv. Erik med sine forældre til 
Herredsvejen. I 1972 rejser han hjemmefra, for at 
uddanne sig til og arbejde som landmand. Efter 
flere år som medhjælper, en tid ved Livgarden, et 
hobbylandbrug og et smut til USA, vender han i 
1982 tilbage til Herredsvejen, hvor han overtager 
forældrenes gård. Sven Erik mindes sin opvækst 
og livet på vejen som en dejlig tid. Der var mange 
børn på vejen, og han husker hvordan forældrene 
tog til kaffe hos naboerne, når staldarbejdet var 
færdigt og at man blev lagt ud i bilen for sove, 
hvis det trak ud. ”Det kunne børn dengang”, er 
kommentaren sagt med et glimt i øjet. Det kan 
ikke undgås, at der skal tales svinepriser, og i 
skrivende stund er det en glad snak. Den afhæn-
gighed som landbruget har af udefra kommende 
påvirkninger som priser, lovgivning og inflation, 
er noget som Svend Erik kender til. Nok er det et 
frit liv, at være landmand men det kan også være 
surt, og netop derfor er det vigtigt, at det omkring 
fungerer. Familien og naboskabet. Med så mange 
års kendskab til vejen, og udviklingen, så snak-
ker vi om, at rummelighed, er noget, som der skal 
værnes om. Som Sven Erik siger ” Rummelighe-
den kan forsvinde, hvis man ikke sørger for at ken-
de hinanden. Hvis der sker en stor udskiftning i 
området. Det er en proces som allerede er i gang, 
og det er helt naturligt. 

Når en ejendom ændrer status fra erhverv til be-
boelse, sker der noget. Måske kommer de nye be-
boer med andre vaner og holdninger til, hvad en 
nabo er og skal være. Når man køber et landbrug, 
bliver det sit livsværk og karriere, man flytter ikke 
lige gården. Derfor har man også en interesse i, at 
der er et godt naboskab”.

Jeg vil lige tage fat i noget af det Sven Erik næv-
ner, begrebet nabo. For det er ikke alle på Her-
redsvejen og Tanggårdsvej, som deltager i det 
store sociale netværk. Når jeg nævner det under 
mine besøg, så kan man for alvor få indblik i rum-

meligheden. Der er fuld forståelse og plads til, at 
nogle vælger det fra. Der bliver ikke set skævt til 
det, det gode naboskab består. 

Lone Og Sven Eriks gård ligger hvor Herredsvejen 
går over i Tanggårdsvej som er en del af det sociale 
netværk.  Bl.a holdes der hvert år Sankt Hans fest, 
hos Pia og Søren, ligesom de afholder Herredsve-
jens Flugtskydnings konkurrence i juli måned.

Er det nu også så godt, som vi selv går og tror? 
Nogle gange er det godt med en revision. Ind til 
videre har vi snakket med repræsentanter med 
baggrund i historien, så nu åbner Lisbeth og Rene 
døren så vi kan høre, om det nu også er så godt, 
som vi selv går og tror.
Lisbeth og Rene i nr. 8 er de sidst ankomne til Her-

redsvejen, de har boet her i 5 måneder. Lisbeth 
arbejder til dagligt i Tåstrup, og Rene i Esbjerg, 
så det er ikke det der afgjorde, de skulle på lan-
det. Efter 24 år på en villavej i Kolding, ville de 
ud og have luft omkring sig. Huset de har købt, 
er nybygget og har lidt jord med. Lisbeth arbejder 
hjemmefra den dag jeg besøger dem. Det danske 
arbejdsmarked gør, at man i dag ikke behøver at 

bo hvor man arbejder. Men emnet i dag er jo na-
boskab og det sociale. 

”Vi er vanvittig glade for at bo her. Jeg er vokset 
op på landet, og jeg husker den måde man levede 
livet på, og at man interesserede sig for hinanden. 
Men at finde et socialt liv som det der er på Her-
redsvejen, kunne jeg ikke forstille mig. Allerede 
efter 14 dage blev vi inviteret til Sommerfest nede 
hos Alice, hvem er Alice, vi anede det ikke”. 

Emnet faldgruber vendes. Med to piger, som har 
dyrket elitesvømning, har både Rene og Lisbeth 
været vant til at yde en frivillig indsats. At for 
at kunne have og bibeholde et liv i nærmiljøet, 
så skal man være aktive og yde en indsats. Jeg 
spørger om hvad hun tror betyder mest. En sam-
mensætning af beboerne i form af en generations 
overlapning, eller om det er typerne af beboere?  
Lisbeth mener, at forståelse og rummelighed 
kommer af kendskab. Nogle mennesker tager 
initiativer og sætter i gang, men at generations 
overlapning gør, at erfaringer kan gives videre. 
Her trækker hun eksempel fra den vej de er flyt-
tet fra. Det var et sølvbryllupskvarter, hvor der var 
sket en stor udskiftning af beboere og hvor Rene 
var/er formand for grundejerforeningen. At det er 
han, selvom de er flyttet, fordi ingen vil tage over. 
Hun ser, at det kan være en faldgrube for overle-
velsen, af et rigt socialt liv, hvis ikke man bringer 
engagement videre, og at den nytilkomne ikke er 
med til at gribe ånden.

Selv hvis der ikke havde været et super naboskab 
på vejen, ville de stadig være glade for, at have 
flyttet på landet. Så ville vi jo bare have vinket 
videre, som har været niveauet de sidste 24 år. 
Men det er bare sjovere, at Herredsvejen kan 
samle et langbord til Høstfesten, og vi kan være 
en del af det.

DET DER ER BESTÅR, 
OM DE NYE SÅ VIL, 

DET MÅ STÅ SIN PRØVE

LISBETH MENER
 ”AT FORSTÅELSE OG 
RUMMELIGHED KOM-
MER AF KENDSKAB, 

NOGLE MENNESKER TA-
GER INITIATIV OG SÆT-

TER I GANG, MEN GENE-
RATIONSOVERLAPNING 

GØR AT ERFARINGER 
KAN GIVES VIDERE”
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ERWIN OG HARALDUR VENNER  
GENNEM MUSIKKEN
Her fik vi et eksempel på at arbejde hjemmefra 
er en mulighed, men hvad skal man putte i ma-
skinhuset når dyrene er væk. Det har Erwin og 
Haraldur mange gode ideer til. Det er de drenge 
jeg talte om i starten.

Her åbnes døren med store smil.  (Telefonen rin-
ger) undskyld det var lige et opkald fra Island. Der 
er både flygel, klaver og blæseinstrumenter, og 
der tales med accent, henholdsvis hollandsk og 
islandsk.  De er venner gennem musikken og har 
drømt om, at kunne flytte på landet i en ejendom 
med muligheder. Som hollænder er Erwin vant til 
at pladsen er begrænset, på Island har Haraldur 
haft det lige modsat, men begge elsker naturen 
og den danske humor og måden vi er sammen på. 
(Telefonen ringer) Undskyld det var lige et opkald 
fra Kina. De har boet her i 1½ år nu, og er glade 
for det. De er ikke kommet ind i herredsvejens net-
værk endnu, selvom de gerne vil. De fortæller, at 
det primært har handlet om, at de har spillet kon-
certer, eller har haft øveaftener de gange, der har 
været sociale aktiviteter. (Telefonen ringer) Und-
skyld det var om den nye webside.  Det har heller 
ikke været alle aktiviteter, de har været opmærk-
som på. Men nu har de fået en rigtig god ide, og 
har planer om at byde ind med noget i det nye år. 

Erwin og Harald er gode venner med den tidligere 
ejer, så de kendte til Herredsvejen. Da jeg intro-
ducerer dem til, hvad de andre beboer har fortalt 
om at interessere sig for sine naboer, og rumme-
lighed, og de siger samstemmende, at det er ikke 
bare som naboer det passer. Det gør sig gældende 
alle steder, og de har venner fra hele verden. Man 
skal tage de rigtige briller på, og være åben. Ha-

raldur som interesserer sig for sproget, mener at 
man ene og alene ved at fjerne et ord fra sproget, 
kan åbne verdenen. Og så lærer jeg, at på kine-
sisk findes ordet nej ikke, man kommer det ikke 
nærmere end Búshi som betyder ” ikke ja”, og det 
åbner op for muligheder.

SAMFUNDSUDVIKLINGEN OG  
DEN STIGENDE MÆNGDE TILBUD

Vi slutter nede ved Alice, hun er kendt af rigtig 
mange i området, da hun er aktiv instruktør i Fyn-
slund Boldklubs gymnastik afdeling. 34½ år har 
hun boet her. Alice fortæller ” I de første år var 

det svært at få gang i det sociale. Jeg bor jo op 
af byskiltet, og Lejrskov havde sit eget liv og det 
med Herredsvejen kom først rigtigt i gang da vi 
fik børn. I dag er vi meget opmærksomme på, at 
få inviteret de nye ind i fællesskabet. ” Hvordan 
tror du, at det ser sociale fællesskab på vejen ser 
ud i fremtiden? ”Det der er består, om de nye så 
vil det må stå sin prøve. Det handler jo om, at 
man får øjnene op for værdien i et sådan fælles-
skab. Vi havde også travlt, da vi var yngre, og det 
er klart at tiden er udfordret i de unge familier. 
Men heldigvis ser det ud til, at der er interesse 
for fællesskabet. ” Samtalen drejer sig hen imod 
samfundsudviklingen og den stigende mængde 

af tilbud som vælter frem. I dag er meget af det 
man deltager i betalingstilbud. Du kan deltage i 
en tilrettelagt gåtur, mod en betaling på en 25-30 
kroner, og være et del af et fællesskab, altså så 
længe man betaler for det. Det er kontrasten til 
den type af fællesskab, som der er på Herredsve-
jen. Her er man med selvom økonomien går op el-
ler ned. Her bliver initiativer værdsat, folk støtter 
op, det motiverer til, at andre får lyst til at byde 
ind, og man tager ejerskab. Hvor længe bliver du 
boende, Alice? ”Så længe jeg kan, jeg kan ikke se 
mig selv bo andre steder. Da jeg blev alene med 
drengene for mange år siden, var der ingen tvivl 
om, at jeg ville blive boende, jeg ville ikke væk fra 
livet her på Herredsvejen. ”

”HER ER TRYGT OG  GODT OG HER  
BLIVER JEG ET GLAD MENNESKE”

Hvad er det det så, som har fanget mig ind?  Det 
er disse mennesker, både dem jeg nåede at snak-
ke med til interviewet her, og alle de andre her-
ude, som får mig til at føle mig hjemme. De har 
formået, igennem traditioner, og vilje til at være 
åbne for udviklingen, aktivt at udvikle og fasthol-
de noget som de finder værdifuldt. De er åbne og 
imødekommende og sjove at være sammen med. 
Altid klar med en hjælpende hånd. Jeg oplever 
kultur, jeg kan dyrke motion, jeg kan drikke café 
latte, jeg oplever den helt store trend lige nu natu-
ren helt tæt på, jeg kan have filosofiske samtaler, 
samtidig med jeg ser mennesket i øjnene. Her er 
trygt og godt og her bliver jeg et glad menneske.

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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FAMILIEN KAN 
MAN HÆNGE PÅ 
VÆGGEN, MEN 

ÅBNER MAN DØREN 
ER NABOEN DER
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For få år siden diskuterede man om Jordrup For-
samlingshus skulle nedlægges, men en ny besty-
relse beviste, at der er behov for huset, der i dag 
fremstår med et godt moderne køkken og med 
lokaler med sjæl, hvor der både festes, danses og 
spilles banko. Derudover udlejes huset til private 
arrangementer i forbindelse med fødselsdage, 
konfirmationer, bryllupper, begravelser m.v.

I disse år fyldes forsamlingshuset flere gange 
årligt til populære musikarrangementer. Således 
også den 1. november, da dørene åbnedes til årets 
Halloween-fest, hvor 150 glade mennesker var 
samlet til en festlig aften med stort ta’ selv bord 
efterfulgt af orkestret Kandis på scenen fra kl. 
21:00-01:00. Kandis har efterhånden spillet i Jor-
drup Forsamlingshus mange gange, og orkestret 
sætter stor pris på at komme til Jordrup, hvor 
der er en hyggelig og næsten familiær stemning, 
siger de fem musikanter i kor, medens de spiser 
noget af den gode mad, inden de skal på scenen.

Gæsterne kom praktisk talt fra hele landet – og 
hver en plads var udsolgt. Der var en rigtig god 
stemning under middagen, hvor menuen bestod af 
lune retter, mange salater og kartofler i flere af-
skygninger. Desserten bestod bl.a. af 250 pande-
kager, som Karen Magrethe havde bagt. Desuden 
af nøddetærter lavet af hasselnødder fra Knud 
Jeppes nøddetræ, samt frugtpie med æbler og 
blommer. Der var noget for enhver smag og mon 
ikke de fleste spiste lidt for meget. Det var godt, 
at der var mulighed for at danse bagefter.

KOMMENDE MUSIKARRANGEMENTER I 
JORDRUP FORSAMLINGSHUS 2020:
Dansk Slager Parade 8. januar
Bamse Madsen Band    4. april 
Wild Rose Country Band 6. Juni
KANDIS Høstfest   18. september
Kim & Hallo Julefrokost 12. december

GODT 280 MEDLEMMER

Fundamentet for Forsamlingshuset er en god be-
styrelse, samt godt 280 medlemmer, der med et 
årligt kontingent på 200 kr. for en husstand eller 
100 kr. for en enkeltperson, er med til at sikre 
den fortsatte drift. Formand er Karen Margrethe 
Christensen, der virkelig brænder for vores gamle 
forsamlingshus, der om et år bliver 90 – og synes 
jeg, fortsat fremstår som en charmerende ramme 
om de forskellige arrangementer. 

Du kan læse mere om fordelene ved at være med-
lem af forsamlingshuset på:
http://www.jbf-jordrup.dk/.

EKSISTERER KUN HVIS HUSET BLIVER 
BRUGT

Da jeg kører hjemad tænker jeg på, hvordan det lil-
le landsbysamfund har ændret sig siden det første 
forsamlingshus blev bygget i 1882, og jeg tænker 
også på, hvor få år det er siden, vi kunne fylde for-
samlingshuset til f.eks. et politisk møde. Samtidig 
glædes jeg over, at bestyrelsen tar’ nye initiativer, 
så huset bliver brugt og dermed fortsat lever.

FORSAMLINGSHUSETS HISTORIE

Jordrup forsamlingshus blev oprindeligt 
opført i 1882 for midler, som indkom ved 
aktietegning, og forså vidt disse midler 
ikke var tilstrækkelige, da ved lån, som 
blev optaget i huset. Bygningen blev opført 
i efteråret 1882, på den grund i nærheden 
af kirken, som blev skænket af gdr. Nils 
Thomsen, Jordrup/Lysholt.

Forsamlingshuset blev udvidet i 1910 og 
senere; men i 1931, opførtes den bygning, 
som vi har nu. Der var fra begyndelsen et 
stort behov for huset, da man havde ønsker 
om at samles, for at drøfte offentlige anlig-
gender – møder af politiske og folkelige an-
skuelser, landbrugsmøder, kommunale valg, 
til basar, dilettantforestillinger, koncerter 
og til gymnastik, folkedans mv., som enten 
afholdes til fordel for forsamlingshuset, 
skytteforeningen eller trængende i sognet.

Det første forsamlingshus i Danmark blev 
opført i 1867 i Ågård og omkring 1950 
regnede man med, at der fandtes ca. 1400 
forsamlingshuse i Danmark.

LAD OS GIVE 
JORDRUP FORSAMLINGSHUS  

90 ÅR MERE Jeg har besluttet at besøge Agnes og Holger 
Hviid for at høre om især 76 årige Holgers liv. 
Holger er født og opvokset og har hele livet 
boet i Lejrskov. Kaffen og hjemmelavede bol-
ler (Agnes hjemmebag er kendt viden om) var 
da også klar og med det gode humør fra Agnes 
og Holgers side, var snakken hurtigt i gang. 
Jeg ville bl.a. høre om Holgers arbejde gen-
nem en menneskealder, men også især om 
hans mangeårige fritidsinteresser med Lejrs-
kov Forsamlingshus og Lejrskov Sportsplads.

FORÆLDRENE VAR KØBMÆND I LEJRSKOV

Agnes og Holgers bopæl ligger i dag få meter fra 
Holgers fødehjem - Lejrskov Købmandsforretning, 
som forældrene Meta og Kaj Hviid drev i næsten 
50 år. Her bor i dag sønnen Rene med sin familie.
Holger kom i lære som murer i 1960, men inden 
det snuste han til arbejdet indenfor landbruget. 
Arbejdet som murer gjorde, at han fik indblik i en 
entreprenørs hverdag. Det var da også byggeriet 
af Fredericia Bryggeri, der gjorde udslaget - at 
starte sit eget entreprenørfirma.

EN BRED PLATFORM

At arbejde som entreprenør giver mange forskel-
lige arbejdsopgaver og der er næsten ikke det 
arbejde Holger ikke har stået for. Lige fra murer-
arbejde, restaureringer, reparationer og til kloak 
arbejde og ikke at glemme alle de gange vi har set 
Holger langt ude på en mark med sine maskiner 
for at dræne. Der har altid været rift om ham.

Da Fynslundhallen var færdig i 1992, var der en 
kæmpe jorddynge til overs, og hvad skulle den så 
bruges til? Folkene bag Jordrup friluftsspil ville 

gerne have en Amfiscene og når nu der var en 
kæmpe jordbunke, der skulle flyttes, et eller an-
det sted hen, hvad var så mere nærliggende end 
at flytte den 50 -100 meter? Som sagt så gjort - 
grundlaget for en Amfiscene var lagt. Jordbunken 
blev flyttet af Holger m.fl. med gravkøer og bulldo-
zere. I dag ser vi resultatet.

Det blev til 27 år med eget firma. Før det kørte 
Holger bus, og mange har oplevet ham køre skole-
bussen til Fynslundskolen hos Jordrup Turistbus-
ser v/ Lorentzen og Fallesen.

FRITIDEN MED FORSAMLINGSHUS OG 
SPORTSPLADS

Holger har altid været sportsinteresseret, der-
for var han da også meget involveret i Lejrskov 
Idrætsforening som havde til huse på det, vi i dag 
kalder Ringriderpladsen. Her stod alle sammen 
om den lille klub. Socialt samvær og sammenhold 
når der skulle dystes mod nabo klubber, især Jor-
drup Idrætsforening. Der florerer mange historier 
om de drabelige kampe, der var mellem Jordrup 
og Lejrskov. To håndbold- og to fodboldhold i her-
rer, det var det, der var, og man var på Sports-
pladsen hver dag hele ugen undtagen fredag, da 
skulle banen kridtes op.

Sammenholdet gjorde sig da også udslag i et 
klubhus, bygget ved egen hånd på frivillig basis. 
Her var det Holger der var ”formand” med sine 
kompetencer som murer. På er senere tidspunkt 
blev det besluttet, at der skulle vand ind. Ca. 100 
meter grøft til vandledningen blev selvfølgelig 
gravet ved håndkraft. Fællesskabet havde endnu 
engang sejret.

”NABO KRIG”
I 1970 blev ihærdige mennesker i Fynslund eni-
ge om at stifte Fynslund Boldklub med klublokale 
på Fynslundskolen. Her ville man samle alle små 
klubber til en stor. Det blev nærmest en skytte-
gravskrig, for Lejrskov ville absolut ikke med.  Det 
blev dog Fynslund, der vandt det slag, og som 
Holger siger i dag, kan vi jo godt se, at det var det 
rigtige at gøre.

Men herudover var Holger formand for Lejrskov 
Forsamlingshus i 12 år, det var dengang, der var 
fester til, små som store, der var plads til alle. 
Lejrskov Forsamlingshus havde et godt navn og 
kunne samle folk.

HYGGER SIG HVER DAG

Når man kører ind til Agnes og Holgers ejendom 
på Lejrskovvej 4, ser man tre store haller og det 
er bl.a. her Holger får mange af dagene til at gå, 
for her er deres to sønner Rene og Jakobs firmaer. 
Rene har firmaet – Smede og Montagefirma Aps 
og Jakob har firmaet JH Maskinteknik. Skal der 
hentes og bringes et eller andet, nyder Holger at 
køre for dem.

”Det er hyggeligt at have dem tæt på” siger Ag-
nes og Holger samstemmigt. Agnes har alle årene 
ordnet regnskabet og mange vil måske huske hen-
de igennem de 42 år, hun var ansat ved Sydbank 
i Lunderskov.

Jeg slutter en hyggelig formiddag af med en tur 
rundt om den velholdte ejendom og den kæmpe 
store have, alt utrolig velholdt.

 HJEMME HOS 

AGNES OG HOLGER HVIID 
I LEJRSKOV
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JANUAR
5. 09:00 - 10:00 Gudstjeneste Lejrskov Kirke

9. 16:00 - 18:00
Skoleindskrivning til 
kommende børneha-
veklasse

Fynslundskolen og 
Børnehaven Spiren

11. Hele dagen
PTV-Vintercup - Trec 
stævne

Jordrup & Omegns 
Rideklub

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

14. 9:30-11:00 Fællessang
Aktivitetscentret  
Toftegården

15. 14:00 - 16:00
Generalforsamling 
Brugerrådet

Aktivitetscentret  
Toftegården

16. 19:00 - 21:00 Nytårskur for alle Fynslundhallen

18. 18:30 Dansk Slager Parade Jordrup Forsamlingshus

19. 10:30 - 11:30 Gudstjeneste  Lejrskov Kirke

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

22. 14:30-15:15 Gudstjeneste Toftegården

23. 19:00 - 21:30 FB: Bestyrelsesmøde Fynslundhallen

23. 19:30 - 21:30 Gud og Darwin Konfirmandstuen Lejrskov

24-26. 17:00 - 10:00
LAN Party i 
Fynslundhallen 

Fynslundhallen

26. Hele dagen Ponygames
Jordrup og Omegns 
Rideklub

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

29. jan - 4. feb 
08:00 - 14:00

Besøgsuge
 Fynslundskolen og 
Børnehaven Spiren

FEBRUAR
2. 10.30 - 11:30 Gudstjeneste Lejrskov Kirke

9. 09:00 - 10:00 Gudstjeneste Jordrup Kirke

10-14. februar Vinterferie
Fynslundskolen og 
Børnehaven Spiren 

12. 19:30 Generalforsamling Jordrup Forsamlingshus

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

18. 09:30 - 11:00 Fællessang
Aktivitetscentret  
Toftegården

19. 19:30 - 21:30
En mand, et samfund, 
en tid - foredrag

Komfirmandstuen 
Lejrskov

22. Hele dagen
FB: Badminton  
klubmesterskaber

Fynslundhallen

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

23. 13:00 - 16:00 Fastelavn Spejderhuset Granly

25. 19:00 - 21:00 Bestyrelsesmøde
Fynslundskolen og 
Børnehaven Spiren 

26. 14:00 - 16:00
Foredrag med  
Michael Vittrup

Aktivitetscentret 
Toftegården

26. 14:30-15:15 Gudstjeneste Toftegården

27. 19:00 - 22:00

3xGeneralforsamling
FB Støtteforening, 
Fynslundhallen og 
Fynslund Boldklub

Fynslundhallen

MARTS
1. 10.30 - 11:30 Gudstjeneste Lejrskov Kirke

8. 10:30 - 11:30 Gudstjeneste Jordrup Kirke

10. 19:00 - 21:00
Alle har et liv, der er 
værd at leve

Komfirmandstuen 
Lejrskov

11. 19:00 - 21:00
Generalforsamling 
Jordrup&Omegns 
Rideklub

Jordrup & Omegns 
Rideklub

13. 19:30
Jordrup Vandværk 
generalforsamling

Jordrup forsamlingshus

14. 09:30 - 12:30
FB: Gymnastik og 
fitness opvisning

Fynslundhallen

15. 10:30 - 11:30 Gudstjeneset Lejrskov Kirke

16. 19:00 - 21:30 FB: Bestyrelsesmøde Fynslundhallen

17. 09:30 - 11:00 Fællessang
Aktivitetscentret  
Toftegården

22. 09:00 - 10:00 Gudstjeneste Jordrup Kirke

24. 19:00 - 21:00 Bestyrelsesmøde
Fynslundskolen og 
Børnehaven Spiren 

25. 14:00 - 16:00
Harmonika  
banditterne

Aktivitetscentret 
Toftegården

25. 14:30 - 15:15 Gudstjeneste Toftegården

26. 19:00 Påskebanko Jordrup Forsamlingshus

29. 10:30 - 11:30
Gudstjeneste, dåbs-
jubilæum

Lejrskov Kirke

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

APRIL

4 - 13. april Påskeferie
Fynslundskolen og 
Børnehaven Spiren 

4. 18:30 Bamse Madsen Band Jordrup Forsamlingshus

5. 10:30 - 11:30
Gudstjeneste,
palmesøndag

Jordrup Kirke

9. 19:00 - 20:00
Gudstjeneste, 
skærtorsdag

Lejrskov Kirke

10. 10:30 - 11:30
Gudstjeneste, 
langfredag

Jordrup Kirke

12. 09:00 - 10:00
Gudstjeneste, 
påskedag

Lejrskov Kirke

12. 10:30 - 11:30
Gudstjeneste, 
påskedag

Jordrup Kirke

14. 09:30 - 11:00 Fællessang
Aktivitetscentret 
Toftegården

29. 14:30-15:15 Gudstjeneste Toftegården



28  // VINTER 2020 //  FYNSLUND MAGASINET VINTER 2020  //  FYNSLUND MAGASINET //  29 

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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Rikke Vejen

Mange mennesker tror at tingene omkring os sker 
tilfældigt. Er der mon noget som er tilfældigt?

De fleste har oplevet meningsfyldte sammen-
træf, som også hedder synkronisitet, uanset om 
man kender til begrebet eller ej. Synkronisitet er 
når din indre virkelighed falder sammen med en 
ydre virkelighed, på en måde der ikke kan være 
tilfældig, uden at du dog kan forklare sammen-
hængen.

Du kender sikkert det at have brug for et eller 
andet bestemt, og så dumper det på en eller an-
den uforklarlig måde ind i dit liv, på det helt rig-
tige tidspunkt. Måske kender du også til det at 
tænke på en ven, du ikke har hverken mødt eller 
tænkt på i mange år, og så ser du ham pludselig 
komme gående hen ad gaden.

HVAD SKAL VI SÅ BRUGE DET TIL?
Vi skal blive mere bevidste i vores liv, vi skal lære 
os selv at kende og vi skal vide hvorfor vi reage-
rer sådan, når jeg møder dette mm. Hvad mang-
ler jeg siden jeg ikke har balance på emnet?

Vi skal lære at se alle de muligheder og gaver 
der ligger til os mennesker. Det er os selv, som 
sætter begrænsningerne - hvorfor tør vi ikke 
være åbne og slippe kontrollen?

Hvorfor vil vi bestemme hvordan vores hjælp 
skal være eller se ud? Vi kan sætte os en masse 
mål og vi bestemmer selv, hvad vi vil i vores liv. 
Vi bestemmer bare ikke selv hvordan vi kommer 
derhen. Når vi lære at acceptere tingenes til-
stand og griber mulighederne for de ting vi kan 
ændre, så begynder vi at blive mere bevidste om 
hvem vi i virkeligheden er.

TILFÆLDIGHEDER ELLER 
MENINGSFYLDTE 
SAMMENTRÆF?
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Helhedsplanen ”Landsbyoasen” blev præsen-
teret på et møde den 23-1-2019 på Fynslund 
Skolen 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 som vi 

allerede har 

Planen deler hele Fynslund klyngen op i områder 
og beskriver muligheder for at skabe de rammer, 
der understøtter den vision og de ideer der er 
arbejdet med igennem de seneste år.  Der er 
mange facetter og snitflader i mellem de invol-
verede parter skole, hal & kirke – og det kræver 
et fælles og vedvarende samarbejde.

Siden præsentationen er planen blevet god-
kendt i de involverede parters regi, og der er 
nedsat en styregruppe, der arbejder med pro-
jekt- og tidsplan. 

Styregruppen består af følgende personer: 

FYNSLUNDSKOLEN: 

Marianne Lorentzen 
Claus Bøtker

MENIGHEDSRÅDET: 

Lene Brandenborg
Brian Iversen
Niels Risbjerg Lai

FYNSLUNDHALLEN:

Jan Andersen
Kirsten Christiansen
Ulrik Simonsen

De næste skridt er nu at komme videre i detail-
planlægningen, herunder at få beskrevet, teg-
net og beregnet de ombygninger og tilbygninger 
der kræves herunder menighedshus. Et arbejde 
der er startet op i efteråret.    Til dette arbejde er 
der søgt og bevilget midler fra Provstiet ligesom 
Realdania er ansøgt om støtte.

LANDSBYOASEN 
– ET SAMARBEJDE TAGER FORM  
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Der var højt humør blandt os på Senior Dame hol-
det, da vi om eftermiddagen fredag d. 11 okto-ber 
mødtes på Fynslundhallens parkeringsplads. Tom-
my og Victor, vores trænere, havde planlagt en 
hemmelig teamevent, Vi havde mange bud, som 
spændte vidt omkring: bumperballs, markræs, 
Bridge Walking, militære øvelser og paintball var 
nogle af forslagene. 

Ganske rigtigt kørte vi til Ryes Kaserne i Frederi-
cia, hvor vi blev mødt af Christian Novack Jacob-
sen, som både er Oversergent i Forsvaret og lokal 
OldBoys fodboldspiller i Fynslund Boldklub, og 
hans makker Mikkel som vi fik at vide var en haj 
på den militære forhindringsbane. Oplagt var det 
jo så, at vi skulle prøve kræfter med netop denne. 
Og dét var en udfordring både vi og vores ene træ-
ner Victor var helt med på! En løbetur ned til for-
hindringsbanen, og dernæst var der gennemgang 
af diverse forhindringer. To-bom, hundehullet, 
sandgrav, Sukkenes Dal og mange flere sjove og 
udfordrende forhindringer. Første runde på banen 

var en introduktion til banen af Mikkel, og vi kunne 
få lov at afprøve dem. 

Efter en introduktion til banen og de forskellige 
forhindringer blev det vores tur til at komme ba-
nen igennem på tid. Her var fokus på samarbejde 
og teamspirit, så vi skulle klare banen som hold og 
med en lille overraskelse. Vi fik to kasser af for-
skellig vægt med ud på banen, som ikke måtte røre 
jorden, og som skulle med hele vejen i mål. Rundt 
på vores fælles tur på banen gik det stærkt for sig. 
Der var en god kommunikation mellem os, og vi 
var rigtig gode til at få hinanden med og hjælpe 
og rose. Nogen var gode til at kravle, nogen til at 
springe, og andre til at løfte og balancere. 

I fællesskab fik vi de to kasser med rundt og kom 
alle i mål med humøret højt og tøjet mudret til.

Dagen sluttede af med, at vi fik lov at kaste med 
øve-håndgranater. Det vil sige at ”granaterne” var 
jern granater som havde samme vægt og form 

som ægte granater, men af sikkerhedsmæssi-
ge årsager var det klart at disse ikke var rigtige 
gra-nater. Vi prøvede Christians udstyr på, samti-
dig med at vi skulle kaste med granaterne, en op-
gave som var langt sværere end forventet. 

I omklædningsrummet efterfølgende gik snakken 
på dét at være værnepligtig, og om at flere fak-
tisk ville overveje det efter dagen i dag, nogen har 
sågar tilmeldt sig Forsvarets Dag. 

På turen gik det op for os, at vi alle er dygtige til 
forskellige ting, og vi kan måske ikke alle sammen 
alting selv, men sammen kan vi det hele – en kon-
klusion vi ikke kun kan bruge på forhindringsba-
nen, men også på fodboldbanen som hold.

Alt i alt var det en super sjov dag, fuld af udfor-
dringer, grin og en masse samarbejde. Vi takker 
Christian og Mikkel for den mega fede oplevelse 
de var med til at give os. 

FODBOLDPIGER 
PÅ UDEBANE
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Så gik den første sæson med holdet. En kæmpe 
succes at slå FB og LB drengene sammen.  Morten 
og jeg talte sammen tilbage i sommeren 2018 om 
at slå holdene sammen. Vi synes at det var god en 
ide, at være venner istedet for fjender. 

De fleste går på Kongsbjergskolen i dag og har 
fået det fedeste sammenhold.Vi fik ideen igennem 
ved bestyrelserne, og i sommeren 2019 spillede 
vi vores første kamp, og allerede fra første fløjt, 
spillede vi sammen som et hold... 

At være med til at se sammenholdet, kamp-ånden 
og glæden vokse er en fantastisk følelse som træ-
ner. Disse 17 drenge er hver især nogle fantastiske 

skønne drenge. Deres måde at møde hinanden på 
er så skønt at se ... Holdet er ikke delt op på FB og 
LB nej de er ET hold... 

De behandler hinanden med respekt og sætter 
kammeratskabet højt.. Vi endte på en 4 plads, flot 
gået af et nyt hold... 

Morten og jeg er stolte af vores sammensatte 
hold, det består af nogle fantastisk drenge og 
nogle spirende talenter. Alle bidrager til holdet, 
nogle er tekniske gode, andre fysiske stærke, 
nogle er taktikere, der er fightere, og andre har 
overblikket. Vi har hele pakken :)

Her har vi et hold der vil hinanden og fodbolden. Vi 
har det sjovt, og behandler hinanden ordentlig, det 
er det der gør det fedt at være en del af et hold.

Vi spiller indendørs her i vinter i Lunderskov hallen. 
Vi glæder os til forårssæsonen hvor vi får vores nye 
flotte spillerdragter og vores nye farver. Vi bliver 
brune og sorte, noget man ikke ser hos andre... 

Det er så fedt at drengene trives. Der er stor op-
bakning fra forældrene, det er skønt. Hvem ved 
hvor det kan føre et hold hen, man kan i hvertfald 
komme langt på vilje. Sammen er vi stærkest :))

DE SEJESTE DRENGE 
TEAM FB/LB - U14 DRENGENE 
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Jordrup sangkor har eksisteret siden 1965 og der 
er et par, der har været med hele vejen. Sidst vi 
var i Fynslundmagasinet, var da koret fyldte rundt, 
nemlig 50 år.

TIL NÆSTE ÅR ER DET 5 ÅR SIDEN, SÅ 
TIDEN ER FLØJET AFSTED.

For en udefra stående kan det nok undre nogen 
”hvorfor dog blive ved med at synge i det samme 
kor år ud og år ind”.? Tja…. Ganske enkelt fordi 
det er sjovt. Noget der trækker er det gode fælles-
skab, vi har. Det er måske ikke synligt for en, som 
bare hører en koncert med os.

Noget der binder os sammen, er vores trænings 
aftener hver torsdag og ikke mindst kaffepausen, 
hvor vi lige får snakket, med dem vi kender, men 
især når der kommer nye ind i koret. Det gør der 
heldigvis stadig, ellers ville vi jo heller ikke have 

eksisteret i næsten 55 år. Noget der også giver 
fællesskab, er vores årlige kor dag/julefrokost, 
hvor vi bruger en hel dag med dels øvning af vores 
jule program, og dagen slutter med en fællesspis-
ning, hvor hver deltager har lavet deres yndlings 
ret, så det bliver til et stort spisegilde. Vi må ikke 
glemme, at der altid er nogen, der har en ny snaps 
eller særlig god vin, vi alle lige skal smage. 

EN GOD TRADITION I 55 ÅR

En anden god tradition er den årlige afslutning, 
hvor vi i alle 55 år har startet med en koncert på 
Jordrup plejecenter Toftegården. En aften der er 
høj værdsat hos alle kormedlemmer. I pausen er 
der kaffen og de helt fantastiske hjemmebagte 
klejner, lavet af de frivillige, det nyder vi sam-
men med hjemmets beboer. Når de har fået nok 
korsang, tager koret videre til rødvin og ost hos 
Vagn og Tove.

Vi er et kor der lægger stor vægt på at alle kan 
synge, alle synger med deres stemme og alle er 
uundværlige.

Vi er et 4 stemmet kor, men synger også mange 
3 stemmet sange. Vores filosofi er at man bliver 
glad af at synge, sang sænker blodtrykket og ska-
ber samhørighed.

Når en sæson er slut i maj kan man godt tænke, 
ah.. gider jeg mere, men når der i september er 
opstart, så mangler vi sammenholdet og selvføl-
gelig sangen. Så begynder et nyt fællesskab og 
sådan bliver et kor snart 55 år.
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JORDRUP SANGKOR
FÆLLESSKAB OG SAMMENHOLD

Nyt festkoncept skulle udtænkes, planlægges og 
afholdes, hvis vi fortsat skulle have en lokal fest.  
Og det blev der. Et høstkoncept som i de gode 
gamle dage. ”Laden” skulle pyntes med afgrøder, 
god mad, drikke og musik som kunne få alle på 
dansegulvet. Og gæsterne var klar. Inden vi gik ud 
af maj måned var der solgt mere end 150 billetter. 
Og det gav festudvalget og Søren Vejen god ener-

gi. Skønt at det lokale bakker op. Sikken en fest. 
320 gæster var klar. Flere kom i kreaturvogne, an-
dre havde stråhatte på. Stemningen var i top fra 
start til slut. Der blev slået søm i, boksebolden fik 
tur, beer bon blev spillet, selfie kameraet taler for 
sig selv, drinks og øl blev nydt. Alt sammen kryd-
ret af  ”Jos Band” og ”Midt om natten”. 

Festudvalget vil gerne takke alle for at bakke op. 
Det er sjovt at ligge kræfter i, når resultatet blev 
som denne høstfest.  Sæt kryds i kalenderen for 
den 24 oktober 2020 for så er vi igen klar med en 
super skarp fest for bønder og andre godtfolk. 

HØSTFESTEN I FYNSLUND
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sikken en fest
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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

A
f:

 C
am

ill
a 

Kr
is

te
ns

en

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

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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Jordrup og Omegns Rideklub holdt i 1917 40 års 
fødselsdag. Klubben er gennem de sidste 10 år 
vokset kraftigt i medlemstal, specielt efter klubben 
blev medlem af Dansk Rideforbund. Det er i dag 
ikke kun en lokal klub med ryttere fra nærområdet. 

Klubben drives i dag af en frivillig bestyrelse på 7 
medlemmer med stor hjælp fra de aktive ryttere 
og deres forældre.  Klubben som i daglig omtale 
kaldes JORK tæller i dag 130 medlemmer, som 
kommer fra hele oplandet, Kolding, Egtved, Al-
mind, Gesten, Vejen, Lunderskov og Vamdrup.

Klubben er en rigtig elevklub, dvs. vores spids-
kompetance er at undervise nybegyndere/børn og 
hjælpe dem godt i gang på vores gode elevponyer. 
Forældre og børn bliver oplært i at omgås og pas-
se hesten når de går til ridning på JORK, for her 
skal man hjælpe med at muge ud, fylde hø i hø-
nettet til den hest man rider på, feje staldgange, 
harve baner, holde rent mm. På denne måde får vi 
alle til at føle, det er deres klub.

10 ELEVPONYER OG 3 ELEVHESTE
Vi har i dag 10 elevponyer og 3 elevheste.  Der 
undervises i hold af max 6 ryttere og der er i løbet 

af en uge 20 elevhold. På disse hold undervises 
der hovedsagelig i grundridning. Der rides over 
bomme en gang imellem. Derudover tilbydes der 
spring og ponygames i løbet af weekenden til ryt-
tere med egen hest, eller de som passer på vores 
elevponyer. 

Vi har nogle få voksen motions hold og enkel-
te hold for øvede ryttere, som er klar til stævne 
deltagelse. Disse hold er hovedsagelig for ryttere 
med egen hest, men man kan også deltage på en 
elevhest. 

Vore heste er rigtige heste, dvs. de går ude så 
mange timer som muligt hver dag hele året rundt. 
I sommerhalvåret er de på døgnfold, dvs. de kom-
mer kun lige ind, medens der er undervisning. 
I Vinterhalvåret er de ude i stort set alle de lyse 
timer, så de er ikke altid lige rene, når der skal 
strigles og sadles op, men vi har sjældent halte og 
syge heste, hvilket vi tilskriver den megen fold tid.

 JORK ER KENDT FOR SIT SAMMENHOLD

Når der afholdes lokale stævner/arrangementer er 
elever og forældre gode til at bakke op om arran-
gementerne. Så til et almindelig elevstævne kan 

der være flere startere, end til et stævne hvor der 
inviteres klubber udefra. 

50 ryttere deltog i november i julestævnet, hvor 
der blev kæmpet om pladserne og der var en vok-
senklasse til underholdning for de små ryttere. Det 
skabte stor glæde, da julemanden kom med Kalle, 
som havde 65 slikposer med i sækken til de frem-
mødte børn.

JORK er kendt for sammenhold og opbakning 
blandt rytterne. Når der er stævne, er alle interes-
seret i at det går bedst muligt for alle. Så vi klæder 
eleverne godt på til at møde hesteverdenen uden-
for JORK, når de er blevet så dygtige, at de har 
lyst til at videreuddanne sig i andre klubber, ønsker 
vi dem held og lykke. Men rigtig mange forbliver 
JORK medlemmer og kommer tilbage igen. 

Torsdag 12. september kl. 12 blev kursen sat mod 
Frederikshavn. Ugen op til havde stået på at pakke, 
pudse og klargøre alt. Campingvognen skulle gøres 
ren, der skulle pakkes tøj til alt slags vejr, til både 
rytter og pony. Der skulle pakkes foder, udstyr og 
dækkener. Der skulle to eller flere med af den sam-
me ting, hvis nu det ene skulle gå i stykker. 

Hele holdet var sponsoreret af Jordrup og Omegns 
Rideklub og MSH Spring fra Egtved.  Hele holdet 
vil sige stort tak til dem for sponsoratet.

Efter 4 timers kørsel ankom vi til Frederikshavn. 
På stævne pladsen var der ret kaotisk, da alle kom 
på samme tid, men taget i betragtning at 41 hold 
med 4 rytter på hvert hold kom på cirka samme tid, 
så gik det meget let og uforhindret. Jeg startede 
med at gå ind og finde den boks der var bestilt til 
Freja. Vi stod i den første stald og hele holdet stod 
samlet. Selve konkurrencen startede først fredag. 
Holdet blev enige om at vi skulle tage ud og ride 
sammen, nogle af os skulle have undervisning. 
Vores underviser var taget med os, for at støtte 
og hjælpe os. 

Imens vi red, var vores forældre i gang med at 
pakke vores campingvogne ud. Efter rideturen 
blev der pakket videre ud og ellers bare hygget 
med ponyerne. Da kl. blev 20 var vi alle fire godt 
trætte, så der blev der sagt godnat til ponyerne og 
vi gik i seng. 

FREDAG 13. SEPTEMBER

I dag startede hold konkurrencen, jeg skulle først 
ride om lørdagen, men to af pigerne for JORK´s 
hold startede fredag.

Vi stod op, gjorde os selv klar og ellers gik vi ned 
til ponyerne. Kl 12:47 skulle den første af vores 
ryttere på banen, og kl 13:01 skulle den anden ryt-
ter på. De leverede begge to et superflot program, 
dog var dommerne rimelig hårde, men pyt.
Frederikshavns Rideklub er stor. De har to inden-

dørs ridehaller og 6 udendørsbaner. Så der var 
altid plads, til at man kunne ride imens stævnet 
var i gang. Jeg tog ud og ride, da der ikke var så 
mange på banen, og ellers blev dagen brugt på at 
muge ud hos Freja, og nusse med hende. Hele hol-
det havde fået sponseret pizza fra Black Stone i 
Frederikshavn, og det valgte vi skulle være fredag 
aften, så omkring kl 18 bestilte vi pizza, og hygge-
de os sammen med hele holdet og deres familier.

LØRDAG 14. SEPTEMBER

I dag skal de sidste to ryttere for holdet ride, jeg er 
en af dem. Det er også i aften at der er rytter fest. 
Det er en fest man holder for at skabe en hyggelig 
stemning, men der er også mulighed for at vinde 
rytterfest konkurrencen, og det gør man ved at 
finde et tema, være klædt ud og pynte ens bord 
og bokse flot op, med ens tema. Vi havde valgt at 
vores tema skulle være pirater, og vi havde købt 
flotte kostumer. 

Dagen startede meget stille, vi stod op gjorde os 
klar, og derefter gik turen ned til ponyerne, hvor 
det ellers stod på, at gøre dem klar og nusse med 
dem. Jeg var den sidste på vores hold der skulle 
ride, og det passede med, at jeg lige kunne nå at 
se vores anden rytter ride, inden jeg selv skulle 
varme op. 

7 minutter inden jeg skulle på banen, ser jeg, at 
der stod nogle JORKER, som var kørt helt til Fre-
derikshavn for at se mig ride. Jeg var så ufatteligt 
taknemlig for, at de ville gøre det for mig. Det gjor-
de at mit ridt inde på banen var 1000 gange bedre 
og smilet sad fast på mine læber, alt var så godt, 
og jeg var så glad for støtten.  

LØRDAG AFTEN VAR DER RYTTERFEST.

Vores forældre havde hjulpet med at dække bor-
det, og gøre det hele klar til os. Først kom der 
en masse mad ind, på et langt tag-selv-bord, og 
nøøøj det var god mad. Derefter var der underhold-

ning. Først var der fælles underholdning, hvor der 
blev delt et hæfte med sange ud, det var lige med 
til at få stemningen helt til tops. Derefter skulle alle 
deltagende hold lave en form for underholdning. 
Mange af holdene havde valgt at lave en film, syn-
ge en sang og så var der os. Vi havde valgt at tage 
en sang om pirater, vi havde lavet et ekstra twist, 
nemlig den ene af pigernes far havde klædt sig ud 
som kvinde med meget store former og med smuk 
Make-up, det var så sjovt, og alle havde det sjovt. 
Efter underholdning var der dessert og ellers slutte-
de det bare der, vi piger valgte at gå ned og gøre po-
nyerne nat klar, og ellers bare sige godnat til dem. 

SØNDAG 15. SEPTEMBER

Dagen startede som de andre, vi gjorde os klar og 
derefter ned til ponyerne.  I dag skulle der rides 
finale, for dem som er gået videre til finalen. Vi 
nåede dog ikke videre til finalen. Der var klasser 
til dem, som ikke kom videre, og det valgte vi alle 
sammen at starte. 

Dog kunne vi godt mærke, at vi var ved at være 
trætte, så da vi havde redet, pakkede vi ellers 
bare vores ting sammen, og gjorde klar til at køre 
mod Jordrup igen. De havde advaret mod kraftig 
vind, så vi skyndte os ekstra meget, da vi havde 
mange timer hjem, og det er ikke sjovt at køre 
med trailer, når der er kraftig vind. Turen hjem 
gik meget fint, vi kom hurtigt afsted og slap stort 
set fra vinden, vi havde dog lidt meget vind indtil 
Nørresundby tunnelen. 

Da vi kom hjem stod den på at pakke alt ud, og 
ellers bare slappe af, og se tilbage på en så fan-
tastisk weekend, med de skønneste piger, og en 
super dejlig opbakning hjemme fra Jordrup.

DM FOR PONYHOLD

JORK – EN RIGTIG ELEVKLUB
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Solen glimter i et snelandskab, der er så hvidt, at 
man ikke kan se noget uden solbriller. Den eneste 
lyd er sneen, der knaser under mederne, og hun-
depoternes krassen. Det er weekend og familien 
er taget på hundeslædetur. Slæden er pakket med 
soveposer og proviant, og det eneste vi skal nå, er 
at nyde landskabet og den friske luft, inden vi når 
frem til den planlagte hytte. Når mørket falder på, 
putter vi os i soveposen under rensdyrskind, mens 
petroleumsovnen hvæser stille. 

Det gør vi weekend efter weekend, mens sneen 
dækker fjeldene. Når det bliver sommer, og klok-
keblomsterne stråler om kap med midnatsolen, 
sejler vi på tur i en lille Alaska-jolle og sover i telt 
i bunden af fjordene.  

I februar 1998 pakkede mine forældre tilværelsen 
ned og familien ind i adskillige lag vintertøj og 
steg ombord på et fly med kurs mod Grønland. 
Min mor havde netop afsluttet sin barsel for min 

lillesøster og søgt og fået sit første job som nyud-
dannet ingeniør. Jobbet lå tilfældigvis i Sisimiut, 
Grønlands næststørste by, der ligger nord for po-
larcirklen, 3424 km fra Fynslundvej i Vrå. 

Her havde mine forældre to år forinden købt hus 
og hund, og brudt op fra studentertilværelsen i 
Odense, for at flytte hjem til deres barndomsegn 
og tættere på venner og familie. 

Det blev til et kortere gensyn, og det var ikke ver-
dens bedste nyhed at fortælle bedsteforældrene, 
at de nu havde tænkt sig at flytte til Grønland med 
deres to nytilkomne børnebørn. Planen var to år. Vi 
endte med at blive i Grønland i næsten fem. 

Når jeg bliver spurgt, hvor jeg kommer fra, siger 
jeg altid Fynslundområdet. Det er her, jeg er for-
met, og her jeg har altid har haft min trygge base. 
Men i alle disse år, har vores familie ikke sluppet 
taget i Grønland. 

Grønland er med os hver vinter, når det bliver 
koldt, og sælskindsluffer holder fingrene varme 
på cykelturen, det er med os, når det ikke kan 
blive juleaften, før familien har været samlet om 
”Julehilsner til Grønland”. Der står grønlandsk 
kunst og pels overalt i huset, og hundene har ikke 
et almindeligt kødben, men et moskushorn fra et 
dyr, som min far skød i Sdr. Strømfjord i sommeren 
1999. (En hundegodbid af ganske solid kvalitet) I 
Grønland boede vi i Sisimiut med lidt over 5000 
indbyggere. Da vi landede i byen i 1998, foregik 
det med helikopter fra atlantlufthavnen i Sdr. 
Strømfjord længere mod syd. Flylandingsbanen 
kom først til året efter. 

Vi flyttede ind i en lejlighed på Umiivitsiaq nummer 
50. For enden af gaden havde vi panoramaudsigt 
over havet i Davisstrædet, hvor hvalerne ofte slår 
med halen. I den modsatte retning havde vi resten 
af byen og det karakteristiske fjeld ”Kællingehæt-
ten”, som troner 784 meter op i baggrunden. 

ET GRØNLANDSK EVENTYR
Min mor startede som underviser på Bygge- og 
Anlægsskolen, og da min far fik job som tekniker 
på elværket, startede min lillesøster og jeg i dag-
pleje og børnehave og senere i skole. 

Som tilflytter til en fremmed kultur er der altid en 
indslusningsfase, før man forstår de mennesker 
og systemer, man er havnet i. Det gjaldt også, 
da vi flyttede til Grønland. På trods af den stærke 
tilknytning mellem Danmark og Grønland, er der 
mange uskrevne detaljer, som man må lære at 
kende. 

Min mors nærmeste kollega var Alfred Olsen, den 
første grønlænder, som har gjort tjeneste i Sirius-
patruljen. Alfred var dansk gift og efter mange års 
samarbejde med danskere havde han heldigvis 
tålmodighed og forståelse for mine forældre, der 
pludseligt var havnet på denne sneklædte kæm-
peø langt mod nord. 

Alfred tog mine forældre under vingerne, og bane-
de vejen for vores liv i Grønland. Han lærte min far 
at køre hundeslæde, og om sommeren var vi på 
mange fælles sejlture med jagt og fiskeri.

Det begyndte, da han, kort efter vores ankomst, 
hørte, at min far var blevet tildelt en af de me-
get eftertragtede licenser til moskusjagt. Alfred 
insisterede på, at de skulle afsted på jagt, selvom 
turen var både lang, udmattende og besværlig. 
Det sikrede min far en oplevelse for livet og, ikke 
mindst, det moskusskind, som nu pryder væggene 
i huset på Fynslundvej.
 
Der gik altså ikke længe, før mine forældre havde 
fået anskaffet sig både hundespand, anpart i en 
jolle, og sågar en snescooter. Al det sjove i Grøn-
land foregår udendørs i den vilde natur, og når 
først fjeldet og den friske luft er krøbet ind under 
huden på en, er det svært at slippe igen. 

Det er det simple liv, med mad på trangia under 
åben himmel og smukke landskaber så langt øjet 
rækker.

Vores familie vendte hjem til Fynslundvej i august 
2002, næsten tre år senere end oprindeligt plan-
lagt. I mellemtiden havde min søster og jeg lært 
flydende grønlandsk, og hele familien havde for 
længst brudt de fleste kulturbarrierer og ladet sig 
indsluse i livet i Grønland.

17 år er gået siden da, og selvom en gåtur på 
Troldhedestien eller gennem skoven i Vrå er en 
skøn oplevelse, er der stadigvæk intet, der slår en 
hundeslædetur i solskin på en frostklar vinterdag. 

Fortsættelse følger i april-udgaven
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– et stærkt valg

• Industriens servicepartner
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FORTÆLLELYSTEN ER STOR
Hjerteligheden mærkes med det samme ved kaf-
febordet og en fantastisk lækker kage. Jørgen 
Axel har bestemt arvet hans mors fortællelyst, 
for han kommer langt omkring historien om Høj-
rupgård og hans barndomsliv med sine to brødre i 
løbet af kort tid. Desværre kan jeg ikke stenogra-
fere. Men jeg prøver at samle op på det hele og 
derfor begynder vi med starten i 1959. 

Jeg kan fornemme fortiden i det store stuehus kik-
kende ud på gårdspladsen med de store længer og 
forestillende mig travlhed af karle og piger, ja helt 
tilbage til 1864 hvor stuehuset er opført – utroligt.

SOMMEREN 1959

Den tidligere ejer af Højrupgård var Kirketerp 
Møller der drev gården med en stor kvægbesæt-
ning samt grise. Der tilhørte 81 ha. Sådan var det, 
da Karen og Johannes Dinesen købte gården i 
1959. En stor gård med karle og piger . Kort efter 
blev forvalteren,  vi kender så godt, Vagn Peder-
sen,  ansat, og han var på gården i næsten 20 år 
og er stadig nabo til Højrupgård. Fra starten var 
det arbejdsmæssige fordelt med at Karen ord-

nede regnskabet og det samtidig med den første 
fødte Jens var i barnevogn. Johannes Dinesen 
var den udfarende kraft. Og der var gang i ham, 
for udover arbejdet med gården opfinder han af 
nød, en våd sommer, et korntørringsanlæg, der 
med stor succes bliver solgt over alt i Danmark 
og rundt i Europa. Firmaet kommer til at hedde -  
Mica Korntørringsanlæg. 

KØBER FLERE GÅRDE

Samtidig med Højrupgård drev de også gård i To-
derup ved Bogense, som var Karens fars fødegård. 
Få år efter bliver Asbølgaard købt. Asbølgaard, 
blev senere overdraget til den ældste søn Jens, 
og i dag kender vi den som Asbølholm. Der blev 
også købt en gård i Knudsbøl og alle 4 gårde blev 
drevet med fælles maskinpark.

Udover at drive de fire gårde i Toderup ved Bogen-
se, Asbøl, Knudsbøl, og så lige Højrupgård skulle 
det voksende firma Mica korntøringsanlæg pas-
ses, ved Årup på Fyn. Derudover startede der også 
en produktion af stålbåde, først på Asbølgaard, og 
senere på Højrupgaard. Virksomheden Dall og Di-
nesen,  der senere blev til Motiva, producerede 

mange smukke sejlbåde og motorsejlere i en af 
længerne på gården. 

SKILSMISSEN I 1975

I 1975 bliver Johannes og Karen enige om at gå 
hver til sit. Karen beholder - og bliver på Højrup-
gård. Karen uddanner sig til lærer, og møder ved 
den lejlighed sin anden mand Jørgen Varn. I man-
ge år herefter var Højrupgaards jorder bortforpag-
tet. I den periode opkøbte og istandsatte Karen og 
Jørgen sommerhuse  fra Lillebælt til Vesterhavet 
og helt til Læsø. Fælles for alt var at Karen sør-
gede for at alt var udlejet, både sommerhuse, og 
huse og lejligheder tilknyttet Højrupgaard. Den 

seneste forpagter var i 2006 til 2016 Asger Chri-
stensen, Nørupgaard.

Fra Jørgen Varn dør i november 2014, bliver der 
igen fokuseret på driften af Højrupgård med Jør-
gen Axels kirsebærprojekt. (Se artiklen - sommer 
2019 - i Fynslundsmagasinet). Jørgen Axel der har 
boet og rejst meget i udlandet er flyttet ”hjem” for 
at drive gården. Har købt ”Skovhuset” få hundrede 
meter fra gården, hvor han bor sammen med Anne. 

HJERTEBLOD FOR KAREN

Det er hjerteblod for Karen at Højrupgård bliver 
i familien, derfor følges det nye kirsebæreventyr 

intenst. Karen der er 84 år får dog også tid til at 
besøge sine børn. I de senere år, særligt om vinte-
ren, er alle tre sønner Jens, Peter og Jørgen Axel 
blevet besøgt i Frankrig, Spanien og Portugal, li-
gesom hun lige har været en tur i sommerhuset 
på Læsø for kort tid siden. Ellers skal tiden også 
bruges til at granske i historien.

Det blev en hyggelig formiddag med en masse i 
rygsækken om Højrupgårds historie. Det kan der 
skrives endnu mere om.

60 ÅR 
PÅ HØJRUPGAARD
Næsten dagligt kører jeg 

forbi Højrupgård i Høj-
rup og hver gang bliver jeg im-
poneret af det store stuehus, det 
man nu kan se fra vejen, med 
haven og søen, hvor der altid 
har gået lidt dyr, ponyer, gæs 
og kalkuner m.m.,hyggeligt og 
charmerende. 

For at års tid siden efter min kone 
og jeg havde kørt Karen Varn 
hjem fra en fest, spurgte hun, om 
ikke vi ville med ind at se haven. 
Det blev en spændende tur rundt 
om i haven og en tur i en af stal-
dene. Vi kunne godt have hørt 
meget mere om Højrupgård, for 
Karen var ikke til at stoppe, dej-
ligt. Men lejligheden har jeg fået 
nu, hvor jeg har aftalt at mødes 
en fredag formiddag med sønnen 
Jørgen Axel og Karen for at høre 
om de 60 år på Højrupgård.A
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Efter 47 gode - og lykkelige år som ejere af Jor-
drupgård, solgte Anna Margrethe og Hans Jørgen 
Vestergård for godt et år siden den gamle og har-
moniske firlængede gård til Eskild Brams.

Efterårssolen titter nu og da gennem skydækket, 
idet jeg kører ind på den store gårdsplads, hvor 
Anna Margrethe og Hans Jørgen smilende byder 
velkommen på trappen til stuehuset, da de som 
led i handlen, kan fortsætte med at bo på Jordrup-
gård nogle år endnu.

Vi har aftalt et lille interview til Fynslundmagasinet 
for at bringe lidt historie fra den seneste periode af 
gårdens lange historie. En historie, der i allerhøje-
ste grad er en fortælling om et flittigt landmandsliv 
med fokus på familie og traditioner, samt pasning af 
både marken, skoven og den store bygningsmasse.

EN JORDRUPPIGE TOG TIL KØBENHAVN

Anna Margrethe ville ikke være landmandskone i 
Jordrup, så derfor rejste hun som ung til Køben-
havn, hvor hun imidlertid faldt for fuldblods-kø-
benhavneren Hans Jørgen, der viste sig at være 
uddannet landmand. Og sådan gik det til, at hun 
alligevel kom tilbage til fødebyen, blot nogle få 
hundrede meter længere mod øst, hvor det unge 
par den 15/7 1971 købte Jordrupgård, der den-
gang havde været i Brødsgårds-slægtens eje si-
den 1767.

GODT BEGYNDT ER HALVT FULDENDT

Vi fik en rigtig god start i 1971, hvor der dengang 
var 2-3 ansatte, samt et mindre dyrehold med ca. 
20 søer. Køerne var allerede sat ud og kostalden 
nedslidt, men frøhøsten var god og den gode start 
fulgte os. Det siges, at man ikke skal ødsle for at 
ødsle, og ikke spare for at spare, men at man der-
imod skal bruge sine penge med sund fornuft, og 
det har vi forsøgt at leve efter, siger Anna Mar-

grethe, medens Hans tilføjer, at det er vigtigt at 
trække på samme hammel.

De første mange år havde de arbejdsdeling; for 
med 3 børn i løbet af 3½ år, et stort hus at holde 
og 10 år som dagplejemor, tog Anna Margrethe sig 
af børnene og det huslige medens Hans passede 
mark og skov, lavede brænde og vedligeholdt den 
store bygningsmasse. Der var altid nok at lave.

JORDRUP I 70’ERNE

1970’erne var der et godt forretningsliv i Jordrup 
med kro, brugsforening, købmand, slagter, bager, 
Tatol, frisører, smed, skomager, radiobutik, meka-
nikere og - nævner Hans med julelys i øjnene: En 
iskagebod. Det var et godt og børnevenligt sted at 
vokse op, og man kunne købe alt til den daglige 
husholdning. Med Jordrupgårds bynære beliggen-
hed, var det også et praktisk sted for Anna Mar-
grethes dagpleje.

TRADITIONER MED GÅRDEN SOM RAMME

Når man lever på en stor gammel gård med en 
lang historie, får man også lyst til selv at sætte 
sit præg på tingene. Nogle af de ting jeg altid har 
bemærket, er den 16 m høje flagstang i haven 
med den specialsyede stander, de flotte georginer, 
som man kan få et glimt af i efteråret, samt det 
tændte juletræ i havepavillonen, der lyser op i ju-
lemåneden. Dertil de velplejede bygninger, de sto-
re marker og skoven. Det vigtigste er naturligvis, 
at gården har været et samlingssted for familie, 
venner og bekendte gennem 47 år. Børnene har 
altid gerne holdt jul på Jordrupgård, ligesom der 
har været god plads til fødselsdage, barnedåb og 
konfirmationer. Ja apropos georginerne, så har de 
faktisk også en historie, idet en stor del af knolde-
ne stammer fra Ærø. På en tur med kortklubben til 
Ærø boede de på et hotel midt på øen, og da Anna 
Margrethe ville besøge kirken overfor, bemærkede 

hun et skilt hvorpå der stod ”Ta selv”. Det henvi-
ste til en meget stor boks hvori der lå knolde af 
georginer, og man kunne tage så mange man ville. 
Det blev til starten på det store og flotte bed med 
georginer på stuehusets sydside.

SKOVEN HAR ALTID VÆRET EN STOR 
FORNØJELSE

Den store og velplejede skov er et særligt kapitel, 
som har haft enorm betydning for Anna Margre-
the og Hans. Den har givet varmen mange gange 
gennem de 47 år, hvor Jordrupgård er blevet op-
varmet med brænde fra skoven. Også her er der 
gennem mange år trukket på samme hammel, 
for Anna Margrethe og Hans svinger hver deres 
motorsav, når de går i skoven og undervejs nyder 
madpakken, medens de sidder på en stub. Der er 
ingen diskussion, for de kan slet ikke skjule den 
store fornøjelse, når de fortæller om de mange 
gode timer. 

FRA JORDRUP TIL DEN STORE VERDEN

Medens de første godt 25 år gik med børn og 
landbrug ændrede tingene sig, da børnene blev 
voksne og den yngste datter Birgitte i 1997 havde 
været på jordomrejse. Hun erklærede, at nu var 
det forældrenes tur, og siden har Anna Margre-
the og Hans rejst over store dele af jorden. Når 
børnene var hjemmefra og der ikke var dyr på går-
den, var det lettere. Og endnu lettere blev det, da 
landbrugsjorden senere blev bortforpagtet til Jens 
Jørgen Årestrup.

ET LYKKELIGT TILBAGEBLIK

Hvor har vi haft det godt – og hvor har vi det godt, 
siger Hans, da jeg tar’ afsked med ham på gårds-
pladsen. De er glade for at gården nu er solgt i 
et roligt forløb – og at den nye ejer er begyndt at 
dyrke markerne. Og tænker jeg, da jeg kører ad 
Skovvejen: Det ser fortsat rigtig godt ud.A
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ET FANTASTISK 
LIV PÅ JORDRUPGÅRD

Theresa Vestervang Jensen og Ole Bendixen Bruun 
Olsen er flyttet ind på Vestermarksvej 10 c, 6064 
Jordrup. Fik en velkomstkurv overrakt i Brugsen. 

GLADE 
TILFLYTTERE

Jørgen Jensen er sammen med sin datter på 13 
år  flyttet ind på - Lejrskovej 42, 6064 Jordrup Fik 
overrakt velkomstkurv af naboer

Anna Magrethe & Hans Jørgen
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Besøg af Visens Venner fra Kolding
Onsdag den 11.september havde vi besøg af 
visens venner Der var igen fuldt hus på Aktivi-
tetscentret, dejligt så mange støtter op om vores 
arrangementer. Der var to piger og en mand fra 
Visens venner i Kolding. Pigerne sang gamle viser, 
lidt fra bakkens hvile, og revyviser. Den mandli-
ge artist sang og spillede på sin guitar, han ak-
kompagnerede pigernes sang, og sang selv John 
Mogensen, Tørfisk og Irsk folkemusik. Vi havde en 
festlig eftermiddag, hvor der både kunne synges 
og lyttes med, og  selvfølgelig fik vi også  kaffe 
og hjemmebag

Plante løg i Geografisk have
Vi var fem personer fra Brugerrådet, der deltog i 
et arrangement i Geografisk have i Kolding. Der 
skulle plantes 1600 blomsterløg, i en stor hånd, 
som symboliserer frivilligheden i Kolding kommu-
ne. Der er 20 brugerhuse, hvor der deltog 5 mand 
fra hver, altså var vi 100 mand til at plante løg. 
Det var en dejlig oplevelse, og vi havde en god 
dag, glæder os til at se når hånden står i fuld flor 
i foråret.

Tur til Kellers institution Brejning
Den 21. august havde vi arrangeret en tur til 
Kellers institution i Brejning. Vi kørte fra Centret 
kl.13.00, der var arrangeret fælleskørsel, vi havde 
selv kaffe og Bodils hjemmebag med på turen.

Først fik vi en guidet tur på museet, som jo viste 
alle de funktioner, der havde været på stedet, 
det var en lille by helt uden for alt andet, der var 
systue, tandlæge, sygeplejerske, jordemoder, 
skomager, bedemand, fine stuer med fine gamle 
møbler. Vi så også en film fra den tid. Der var en 
spændende film der varede 20 minutter.

Derefter kørte vi til Brejning kirken, der er formet 
som en bispehue. Vi fik også fortalt historien om 
kirken, som blev opført 1965-67. Igen var der stor 
tilslutning vi var 26 afsted. Og det var en spæn-
dende tur.

Allerede inden man havde lukket døren ude fra 
parkeringspladsen, kunne man høre en summen 
af snakkende mennesker. I indgangsdøren til akti-
vitetscenteret var det tydeligt, at der allerede kl. 
10.30 var mødt mange nysgerrige og interessere-
de lokale tilskuere op.

Arkivernes Dag har hvert år forskellige temaer. I 
år omhandlede dagen Jordrup og omegn samt ud-
givelsen af Else Ida Bygvrås bog, der handler om 

hendes morfars virke som initiativtager til flere 
ting, der gør, at vi bl.a. har Fynslundskolen i dag.

De mange plancher, som Lunderskov og Omegns 
Lokalhistoriske Arkiv havde frembragt med gamle 
billeder fra Jordrup, viste en tid med lokale initi-
ativtagere, som gjorde en forskel for byen, - samt 
skolebilleder fra svundne tider, og de blev grun-
digt studeret og diskuteret. 

En lokal borger stod frem og fortalte om Cikorie-
tørreriet, og hvordan det i sin tid startede.

Der var rigtig god stemning blandt de 76 frem-
mødte, både i lokalet med plancherne og i lokalet 
hvor aktivitetscenteret serverede kaffe og hjem-
mebagte boller. 

ARKIVERNES DAG 
PÅ TOFTEGÅRDEN 

9. NOVEMBER 2019

Tøjsalg med Astrid fra Damernes magasin
Det var en stor succes med tøjsalg, den 4 septem-
per, ved Astrid fra Damernes magasin, 34 perso-
ner var mødt op for at se/købe tøj.

Vi startede arrangementet med en kop kaffe og 
brød, derefter gik Astrid i gang med at fortælle om 
tøjet hun havde med, og der var meget at vælge 
imellem. Det var gode kendte tøjmærker i størrel-
ser s-m-l-xl-og lidt xxl.

Astrid var rigtig godt tilfreds med salget, og vi 
var glade for det store udvalg, så glade at vi har 
bestilt Astrid til at komme igen i det nye år. Det 
vil blive annonceret, i Fynslundsmagasinet og 
opslagstavlen på Aktivitetscentret Toftegaarden.
Der var tøj til både damer og herrer.

PÅ TUR MED BRUGERRÅDET
A
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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.

Dyr på Græs – Lad det krible og krable d. 4. maj 
Der blev budt til forårsfest på Landbomuseet. Ef-
ter vinteren var dyrene klar til at komme på græs. 
Foråret summer og alt kribler og krabler. Mange 
kom og oplevede stemningen af landboliv og na-
turen, der var i fuld sving, sammen med museets 
frivillige. Naturvejlederen tog børnene i hånden 
og med på jagt efter spændende smådyr i skoven, 
på engen eller i vandløbet. Flere prøvede at sme-
de et hjerte i smedjen. En del købte hjemmelave-
de varer i museets bod. I Cafeen blev der solgt 
grillpølser m/brød eller kartoffelsalat, kaffe, te, 
kager, is og drikkevarer.

DET KRIBLER OG KRABLER I VANDLØBET 
D. 16. JUNI 

Det kribler og krabler i vandløbet, når vi kommer 
tæt på. Mange tog med naturvejlederen og stak 
næsen dybt i vandløbet og så, hvad de fandt. Fra 
platformen på engen fangede vi smådyr med net 
og naturvejlederen fortalte om, hvordan smådyre-
ne i vandløbet forvandler sig til flyvende insekter. 

VETERANUDSTILLING & KRÆMMERMARKED 
DEN 10. OG 11. AUGUST 

Landbomuseet bød ligesom tidligere år på den 
store succesrige veteranudstilling. Samlere kom 
fra nær og fjern med deres traktorer, motorcykler, 
knallerter, maskiner, biler etc. Mange kom og så 
de udstillede effekter.

Kræmmere havde stillet deres boder op på hele 
gårdspladsen. Der var helt bestemt rig mulighed 
for at gøre alle tiders handel. Museets egen bod 
havde selvfølgelig åbent begge dage, hvor der 
blev solgt marmelade, syltetøj, strikkede og hæk-

lede effekter samt is, øl, og vand. Der var også 
mulighed for at se museets unikke samling fra 
landbrug, husholdning og alle de erhverv, som var 
tilknyttet landbruget. Det var der mange som be-
nyttede sig af.

EFTERÅRSDAGE  
DEN 14. OG DEN 15. OKTOBER 

Udforsk naturen eller prøv kræfter med kultur-
historien på Landbomuseet. Naturvejlederen og 
de frivillige fra museet satte i gang, og I fik de 
gode oplevelser sammen.  Børn og voksne kom og 
pressede sin egen æblesaft, lavede sit eget reb 
til sjippetov, eller også malede man mel og bagte 
brød over bål. Du fik også mulighed for at tage på 
jagt efter efteråret, eller du kunne låne en GPS og 
finde skatte på engen og overdrevet. Aktiviteterne 

henvendte sig både til store og små. Det var 
særdeles populært at medbringe æbler og be-
holdere til at bringe saften hjem. Nogle prøvede 
at smede i smedjen. 

De hjemmelavede varer, is og drikkevarer i muse-
ets bod blev solgt. I cafeen blev der solgt mange 
friskbagte vafler, kaffe, te og kager. 

TRADITIONELT JULEMARKED  
D. 7. OG 8. DECEMBER 
Landbomuseet arrangerede sit traditionelle ju-
learrangement. Mange kom og valgte sit eget 
juletræ i skoven, hvor der var mulighed for en hyg-
gelig tur i en traktorvogn. Flere oplevede hyggen 
i Stalden med varm kakao, gløgg og æbleskiver 
eller de købte de sidste julegaver og dekorationer 
fra boderne. Andre købte juletræet på gårdsplad-

sen ved Landbomuseet. Museets bod havde åbent 
og der blev solgt bl.a. granbundter, ribsgele og 
meget mere. Der var masse af hygge med sjove 
aktiviteter for både børn og voksne. 

Nogle benyttede også lejligheden til at gå en dej-
lig tur mellem gårdens mange udstillede dele og 
mødte julemanden på Brødsgård.

Et godt år for Landbomuseet Kolding på Brødsgård 
Både museet og årets arrangementer har været 
velbesøgt. En af de store nyskabelser har været 
Madpakkehuset, hvor alle besøgende kan spise i 
tørvejr og børnene kan fornøje sig på prærievog-
nen og lege i Tumleskoven. På programmet for 
2020 figurerer et projekt, hvor Tumleskoven står til 
at blive fornyet og forbedret. Et andet forestående 
kæmpe projekt er indretning og installering af et 
nyt køkken. Det glæder alle sig til at tage i brug. 
Årets arrangementer følger traditionerne. Datoer-
ne kommer i næste nummer. Skoven og stierne er 
altid tilgængelige for motionister, med eller uden 
hund, cykler eller bare til fods det kuperede af-
vekslende terræn. 

2019
ÅRET DER GIK PÅ LANDBOMUSEET KOLDING
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Fynslund Boldklub: 
Formand: Hans Rostgaard Andersen - tlf. 23304615 
Støtteforening formand: Bent Aleksandrowicz - tlf. 26715342 
Mar`K`ant formand: Søren Rask - tlf. 3086 7821 
Se mere på www.fynslundboldklub.dk

Fynslundhallen:  
Halinspektør Jan Moth Andersen – mail: kontor@fynslundhallen.dk

4 F Fælles Forum for Foreningerne i Fynslundområdet:  
Vibeke Bundgård tlf. 2369 3347

Jordrup og Omegns Rideklub (JORK): 
Formand Birte Kyed Andersen – tlf. 5124 0088 

Jordrup Antenneforening:  
Formand Per Flint Jensen – tlf. 2912 8451

Jordrup Sangkor: 
Kontakt Lis Gosvig – tlf. 2611 4218)

Jordrup Forsamlingshus: 
Formand Karen Margrethe Christensen – tlf. 5124 0088

Borgergruppen Jordrup 
Kontakt Vagn Toft – tlf. 2781 5793

Lejrskov Ringriderforening 
Formand Kim Nielsen - tlf. 2464 5387

Fynslund Jagtforening: 
Formand Thomas Toftgaard – tlf. 2055 4411 

Troldhedestien af 2013: 
Formand Terry Dunne tlf. 2232 6996

KFUM Spejderne Jordrup: 
Junior og trop – Camilla Beck Lundsgaard – tlf. 4089 6030 
Bæverne – Janni Pallesen – tlf. 3094 6424 
Granly udlejning – Henrik lund – tlf. 2674 9846

Vandværker: 
Jordrup – formand Henrik K. Nielsen - tlf. 2395 0642 
Egholt – formand Michael Hedegaard – tlf. 2192 4606 
Ferup - formand Per Holst - tlf. 2126 1465 
Højrup - formand  Jens Peter Ravn – tlf. 2222 9933 
Knudsbøl – formand  Kurt Bjorholm Johansen  – tlf. 6053 5459

Højrup-Ferup Familiesamfund: 
Formand Anna Pedersen - tlf. 6015 7457

Aktivitetscentret Toftegården: 
Kontakt Ruth Jensen - tlf. 5174 6713

Kolding Kommunes Landsbyforum: 
Jordrup Repr. – Hans E. Sørensen - tlf. 2073 6860

På fynslund.dk finder du flere oplysninger om de forskellige foreninger.
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INDHOLD, INPUT OG ARTIKLER: 

Hvis du har input/ forslag til det næste magasin, der udkom-
mer primo april 2020, bedes det være os i hænde senest den 
1. marts 2020.
Alle input og ideer til artikler er velkomne, alle må gerne skri-
ve 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.

ANNONCER:

Henvendelse: Hans E. Sørensen 
Tlf: 2073 6860 
Mail: hans.hannelis@live.dk

Grafiker: Anne Breson Jensen
Tlf: 7684 3405 
Mail: abj@imageconsult.dk

KONTAKT:

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

Læs alle Fynslund Magasiner fra starten 
i efteråret 2013 på fynslund.dk. Alle 
fremtidige udgaver vil kunne læses her.

FORENINGER I FYNSLUND/JORDRUP OMRÅDET

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,- 
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