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Tiden går og det er næsten ikke til at forstå, 
at det er godt syv et halvt år siden Fynslund-
magasinet så dagens lys. 

Juli nummeret du sidder og læser nu, er 27. 
udgave. Et hav af artikler, portrætter, hver-
dags historier,  kirkeblad og skoleblad og 
annoncer m.m. har vi i redaktionen prøvet på 
bedste vis at formidle til jer. 

Spændende og god alsidig læsning er det vi i 
redaktionen altid har villet og vil præsentere. 
PR for vores område og alle lokale virksom-
heder - store som små har været det vigtig-
ste. Jeg synes det er lykkedes langt hen ad 
vejen og det er det, der stadigvæk skal være 
drivkraften for vores trofaste annoncører, 
som år efter år har støttet op om Fynslund-
magasinet. 

Efter at have været med i frivilligt arbejde for 
vores område siden 1983, er det ligesom på 
tide at trappe lidt ned. Derfor har jeg beslut-
tet at stoppe som redaktør for Fynslundma-
gasinet. Det er dog en svær beslutning, når 
man har været en del af en succes i syv år. 
Men det er med stor glæde, at Jens Lund Pe-
dersen vil overtage redaktørposten. Jens har 
været i redaktionen i et par år og tager over 
til oktober udgaven.

Men…jeg forlader ikke helt Fynslundmaga-
sinet, idet jeg fortsat vil stå for annonce sal-
get til vores trofaste annoncører og mon ikke 
der vil blive skrevet et par artikler i ny og næ.

GOD SOMMER

VAGT-
SKIFTE

Hans E. Sørensen

 ET HJEM
TO FIRMAER
I mange år har jeg passeret det lille hyggelige hus på Fynslundvej 36 mellem 
Højrup og Vrå, uden at vide at der huserer ikke bare et, men to firmaer – og 
to spændende og hyggelige mennesker. Heldigvis fik jeg muligheden for at 
komme indenfor til et kik og en snak i det gamle hvide hus.

I huset bor Eva og Torben. Eva siden 1989, og Torben kom til i 1993. Huset 
er renoveret og udbygget. Som så ofte med gamle huse, griber det om sig, 
alligevel har de lavet det meste selv, og fået plads 
til familie, hobby og firmaer.

I forreste del af huset har Eva sin klinik, hvor hun 
tilbyder forskellige behandlinger. Midt i rummet 
står en briks og musikanlægget spiller blid kry-
stalskåle-musik. Det skaber en dejlig varm stem-
ning, skuldrene kommer ned og roen sænker sig. 
Eva tilbyder Reiki healing, Acces Bars og Nada øre 
akupunktur.

Kort fortalt består Reiki i, at hun holder på folk med 
sine hænder, på en bestemt måde, og i en bestemt 
rækkefølge. Ofte afslutter hun det med Acces Bars. 
Access Bars er 32 punkter på kraniet, der berøres. 
Det er ikke som kraniosakral terapi, for man berører kun blidt. Det får folk til 
at slappe af, og som en tidligere kunde sagde til Eva:” Det er som at få taget 
låget af, rørt rundt, og sat låget på igen”.

Og endelig er der behandlingen med øre akupunktur. Der er ingen nåle her, 
kun laser og magneter. Inden jeg får set mig om, er Eva i gang med at demon-
strere teknikken på mit ene øre. Først finder hun et punkt i øret, og sætter 
laserpennen på et kort øjeblik. Derefter sættes en lille bitte magnet fast på 
stedet. Man kan næsten ikke se det. De næste dage kan jeg af og til mærke 

at magneten ”arbejder”. Det gør ikke spor ondt, og for det meste tænker jeg 
ikke over at den sidder der. Ofte kombineres de tre behandlinger, og kan hjæl-
pe mod for eksempel rygetrang, sukkertrang, allergi, depression, migræne, 
stress. Eva er pensionist, og kommer oprindeligt fra København. Hun mødte 
Torben, fra Fyn, på Koldinghus hvor de begge arbejdede. 

Torben er uddannet møbelsnedker fra Frederiksborg slot, og kom siden til 
Koldinghus som møbelkonservator. I dag arbejder 
han hos JPH Trapper i Foldingbro, men i sin fritid 
”redder” han folks møbler i sit værksted - eller laver 
nye, på bestilling. Han viser mig nogle af de opga-
ver han er i gang med. Det kan for eksempel være 
revner, ridser, lakskader fra juledekorationer, eller 
rande fra kaffekopper. 

Det kræver tålmodighed at slibe, rense og bygge 
op. Men belønningen er, at til sidst kan man slet 
ikke se, hvor skaden har været. Han er også i gang 
med at sætte højere ben på en lænestol, og et an-
det sted i værkstedet står en designerstol, der skal 
shines op med ny lakering.

Der kommer mange afvekslende opgaver ind, fra forsikringsskader, arvemøb-
ler der skal fikses lidt, og indimellem laver han nye hylder og møbler. Alt 
sammen noget der skal passe ind i Torbens fritid, så han tager ikke for mange 
opgaver ind ad gangen. Det skal stadig være sjovt.

En time går hurtigt i selskab med Eva og Torben, der taler engageret om hver 
deres – og hinandens – fag. Og det er klart, at uanset om man kommer for 
at få repareret kroppen, sindet eller et skattet møbel, så bliver det gjort med 
stor fokus og omsorg!
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UA N S E T  O M  M A N 
K O M M E R  F O R  AT  FÅ 

R E PA R E R E T  K R O P P E N , 
S I N D E T  E L L E R  E T 

S K AT T E T  M Ø B E L ,  S Å 
B L I V E R  D E T  G J O R T 
M E D  S T O R  F O K U S 

O G  O M S O R G !

Da vi i starten af marts hørte statsministeren 
lukke Danmark ned, var vi vel ikke helt klar 
over, hvad det indebar. Men i løbet af ganske 
få dage var al aktivitet i FB stoppet. Gymnasti-
kopvisning, fodbold, alle afslutninger af vin-
teraktiviteter i hallen – kort sagt alt. Vi måtte 
også aflyse vores sportsfest, fodboldkampen 
med oldboys landsholdet og Markant`s arran-
gement med Kira Skov. Alt sammen var det 
et led i fejringen af FB` 50 års jubilæum. Nu 
træder vi lidt vande og håber på mere normale 
tilstande, så vi kan fejre FB sidst på året.

I skrivende stund har vi holdt vores første be-
styrelsesmøde, der er også så småt kommet 
lidt gang i fodbold og crossfit. Men ellers la-
der det til, at vi først kommer i gang igen efter 
sommerferien.

Vi regner med at kunne tilbyde vores vinter-
program på normal vis, med eventuelle ret-
ningslinier fra sundhedsmyndighederne. Vi 
planlægger også at holde vores høstfest den 
24. oktober. I det hele taget håber vi på at 
komme i gang så hurtigt som muligt. Vi håber 
og tror på, at I vil bakke os op igen, når vi kom-
mer tilbage til ”normale” tilstande.

Vi ses i FB
Venlig hilsen Fynslund Boldklub
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FYNSLUND BOLDKLUB
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Forside
Mor og føl fra Stutteri Skoven. 
Læs mere på side 36-38.

& COVID-19
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Vil du være en aktiv del af Danmarks 
mest lokale demokrati? 

www.menighedsraadsvalg.dk

God kirkelig ledelse 
handler om at få det 
bedste frem i andre

Tør du tro og håbe 
på kærlighed i 

Danmark?

Tænk, om vi fik en 
god diskussion om 

kirkens relevans

kl. 19

Kom til
orienteringsmøde Uge 34/

og hør mere om
menighedsrådets vigtige arbejde

Sted: Konfirmandstuen Lejrskov
kirkevej 8

20/8

KIRKENKIRKEN
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Torsdag den 20./8 kl. 18:30 afhol-
des offentligt orienteringsmøde 
i konfirmandstuen i præstengår-
den, kl. 19 – 19:30. Her vil menig-

hedsrådet orientere om arbejdet 
i den forløbne funktionsperiode, 
om kommende opgaver, datoer 
og regler for efterårets valg.

Kom og vær med til gudstjeneste i den smukke 
have under egens løv. I præstegårdshaven, Lejrs-
kov. Søndag den 23. august kl. 10:30
Grillmad bagefter. Voksne 50 kr., børn gratis. 

Lektor Jørn Buch, Haderslev, holder foredrag i kon-
firmandstuen tirsdag den 22. september kl. 19:30.

Hvorfor blev Sønderjylland delt? Hvorfor kom 
grænsen til at gå, hvor vi kender den i dag? Kunne 
grænsen være blevet trukket anderledes? Er den 
dansk-tyske grænse trukket retfærdigt? Disse og 

mange andre spørgsmål vil blive besvaret i fore-
draget om Genforeningen i 1920.

Da tyskerne i 1914 fejrede 50-året for sejren over 
Danmark i 1864, var der ikke mange der troede, 
at Genforeningen var så tæt på. Men krigens 
udvikling gav de dansksindede sønderjyder en 

mulighed for at stemme sig hjem til Danmark 
den 10.februar 1920. Foredraget vil gøre rede for 
diskussionen om grænsens forløb, men vil også 
komme ind på, at grænsen ikke er en historisk 
grænse, men en demokratisk sindelagsgrænse.

ORIENTERINGSMØDE

FRILUFTS-
GUDSTJENESTE

GENFORENINGEN
 DA SØNDERJYLLAND BLEV DELT I 1920
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KONTAKT

DÅB:

Lejrskov Kirke
Agnethe Persson Schmidt  15. mar.

Jordrup Kirke
Mille Skafte Christensen 31. maj
 

BEGRAVEDE ELLER BISATTE:

Lejrskov Kirke 
Inger Maria Petersen   11. marts
Aksel Roed   3. april
Katarine Mikkelsen  24. april
Lene Dons   6. maj
Karen Ragnhild Varn  3. juni

 
Jordrup Kirke
Barry Emil Banke 9. maj

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

KIRKEN

Vi hat to fine kirkebygninger, som uge efter uge i utallige år har samlet mennesker til guds-
tjenester, begravelser, bryllupper og koncerter, og som har holdt dørene åbne for folk, der 
trængte til at sidde et øjeblik i stilhed.

I foråret blev meget af det, vi plejer at bruge kirkerne til, sat på pause. Coronakrisen betød, 
at vi måtte aflyse gudstjenester, og kun få fik lov til at deltage i begravelser, bisættelser 
og dåb. Konfirmanderne og deres forældre måtte endda finde sig i, at deres store dag blev 
flyttet. Konfirmationsforberedelsen var også nødt til at holde en lang pause. Dåb og vielser 
er blevet udsat.

Det har været et savn. I en tid, hvor ængstelse, uro og bekymringer bredte sig i samfundet, 
i takt med at krisen ramte flere og flere, er kirken et naturligt sted at søge hen for at finde 
trøst, håb og opmuntring.

Men kirken er mere end en bygning af sten. I Bibelen taler apostlen Peter om menigheden 
som levende sten, der skal bygges op til et åndeligt hus. Og Grundtvig digter videre, når han i 
en kendt salme (nr. 323) skriver: ”I er Guds hus og kirke nu, bygget af levende stene”.

Vi er ganske langsomt og forsigtigt ved at vende tilbage til det normale liv igen. Det kommer 
til at tage nogen tid, og måske har krisen ændret vores adfærd i det hele taget? Ingen ved, 
hvor store krisens konsekvenser bliver. Der er også stadig deltagerbegrænsninger på kirkens 
aktiviteter. Reglerne er ikke altid logiske, men det skyldes vel, at de er et resultat af politiske 
forhandlinger med mange involverede. 

Men vi kan være ”levende sten” for hinanden. Vi kan bære med på hinandens problemer. Vi 
kan aflaste og støtte. Lad os vise hinanden, at kirken og kirkens værdier aldrig holder lukket. 
For kirken er bygget af levende sten!

KIRKEN 
KAN IKKE 
LUKKES!

Kom og vær med til at fejre høstgudstjeneste 
den 20. september kl. 10:30 i Lejrskov Kirke og 
den 27. kl. 10:30 i Jordrup Kirke. I Lejrskov Kirke 
medvirker børnekorene ved gudstjenesten. Efter 
begge gudstjenester byder menighedsrådet på 
æblekage og kaffe. 

HØST-
GUDSTJENESTER

MINI-
KONFIRMANDER

Tirsdag den 15. september kl. 19.00 afholdes 
valgforsamling i konfirmandstuen i præstengår-
den. Her skal vælges 9 medlemmer til menig-
hedsrådet, heraf minimum et medlem fra hvert 
sogn – Lejrskov og Jordrup. Sammen med en 
medarbejderrepræsentant og sognepræsten vil 
de udgøre Lejrskov Jordrup menighedsråd fra og 
med første søndag i advent 2020 og fire år frem.
På valgforsamlingen præsenteres kandidaterne, 
der er mulighed for debat og skriftlig afstemning 
om kandidaterne. 

Frem til tirsdag den 13. oktober er der også mulig-
hed for at opstillede flere lister. Hvis der indleve-
res yderligere lister, afholdes afstemningsvalg til 
menighedsrådet tirsdag den 17. november.

VALGFORSAMLING

Minikonfirmand - undervisningen begynder ons-
dag den 23. september. Minikonfirmand er et un-
dervisningsforløb for alle børn, der går i 3. klasse 
og bor i Lejrskov – Jordrup området. Eleverne i 
3. klasse på Fynslundskolen og deres forældre får 
nærmere information, inden vi begynder. Andre 
interesserede er velkomne til at kontakte sog-
nepræsten. Formålet med undervisningen er at 
gøre børnene fortrolige med kirken og den kristne 
børnelærdom. Vi mødes om onsdagen i Lejrskov 
Kirke og konfirmandstue. Børnene køres i bus fra 
skolen og tilbage igen, og det betales af kirken. 
Afslutningen er 1. søndag i Advent, hvor minikon-
firmanderne opfører krybbespil til gudstjenesten.

KIRKEN
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Babysalmesang stimulerer børns sanser og 
motorik. Børn elsker at høre mor og far 
synge; det skaber tryghed, nærvær og både børn og 
voksne bliver i godt humør af at synge og bevæge 
sig. 
Det er livgivende og hyggeligt at være fælles om 
musikken, og der opstår en levende dynamik i det 
smukke kirkerum. 

 

BABYSALMESANG 
	

	

	

	

	
	

	

	

	

	

	

	

	

Helene Eiler Ernst står for undervisningen. Tilmelding til Helene på kontakt@heleneernst.dk  eller tlf.: 27125813 

Næste hold starter  
fredag den 14. august ’20 kl. 10:00  
Varighed af 8 gange: 14/8 + 21/8 + 28/8 + 4/9 + 11/9 + 
18/9 + 25/9 + 2/10 kl. 10:00.  
Undervisningen varer 30-45 min. Når vi er færdige med 
at synge, er der mulighed for at sludre over en kop 
kaffe/the og en marmelademad. 
Deltagelse i babysalmesang er noget af det, som 
kirkeskatten går til. 

                                                                                                                                                      
Vi synger  

skønne, danske 
salmer  

sjove børnesange  
med fagter  

 danser 
bevægelseslege 

 blæser 
sæbebobler  
 faldskærm 

lytter 
 til instrumenter 

 tænder lys 
drikker kaffe 
sammen 

LEJRSKOV KIRKE 

KIRKEN



FYNSLUNDSKOLEN FYNSLUNDSKOLEN

A
f:

 N
ic

ol
ai

, J
os

ef
in

e 
og

 K
at

ri
ne

 5
.D

.

FORÅR 2020  //  FYNSLUND MAGASINET //  11 

LYS OVER 
FYNSLUND
Her på Fynslundskolen i 5. årgang har vi været i gang med at lave lamper. Vi begyndte at lave 
lamperne onsdag d.10/3 2020 lige inden Corona begyndte.

Vi startede med at lave dem på en fordybelses dag, hvor nogle blev færdig med deres lampe. 
Dagen efter skulle vi i Corona karantæne så vi måtte vente med at lave lamperne færdig, til 
vi kunne komme i skole igen. Da vi endelig kom i skole igen, måtte de sidste få lov til at lave 
deres lamper.

1. Klip nogle stykker stof eller papir ud i firkanter.  
 (Der skal mange til, helst lidt store)

2. Tag en spand og kom film uden om.  
 (Tag håndtaget af spanden)

3. Mix trælim og vand sammen. (Lige dele vand og lim)

4.  Dyp stoffet/papiret ned i limen og sæt stykkerne fast på filmen.

5.  Lad det tørre mindst 2 dage.

6.  Når det er tørt, tager du langsomt lampen/stoffet  
 af spanden og filmen ud af stoffet.

7.  Så laver du et hul i toppen og sætter en ledning i.

8.  Sæt en LED pære i.

9.  Tadaaa!! Nu er den færdig.

Sådan laver du en lampe
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Corona nedlukningen har vi  
alle prøvet, og her er Maries og 
Isabellas version på hvordan det 
har været. // Marie og Isabella, 6.d.

Maries version: Jeg vågnede op til, at der lå en seddel på mit 
gulv om, at jeg ikke skulle i skole, min mor kunne ikke fortælle 
mig det, da hun ikke lige var hjemme. De første par dage tog 
jeg det lidt som om, at det var en ferie. Jeg var sammen med 
to af mine veninder, så jeg tænkte ikke så meget over det. 
Men da vi kom lidt længere ind i det, så måtte jeg ikke se 
min mormor fordi, at hun er i den sårbare gruppe. Jeg har 
været meget bekymret for de sårbare i min familie, man kan 
godt blive lidt irriteret på ens familiemedlemmer, de er meget 
søde, men de kan også være meget irriterende. I starten sav-
nede jeg ikke så meget skolen, men til sidst kunne jeg godt 
mærke at jeg savnede klassekammeraterne. 
 
Isabellas version: Jeg vågnede en torsdag morgen Kl 09:00 og 
syntes det var mærkeligt. Det var det også for vi skulle ikke i 
skole lige foreløbig. Min far er i farezonen, fordi han har Sar-
koidose. Jeg er bekymret for ham. Han er også blevet fyret, 
så nu er han ved at finde et nyt arbejde. Jeg har savnet mine 
venner fra min klasse, også dem jeg ikke har set så meget. 
Jeg har kedet mig en hel del, men så var det godt at jeg kunne 
ringe til mine venner.

Corona karantæne hjemme hos mig
// Rasmus, 6.d.

”Coronaferien” hos mig har været kedelig, men anderledes. 
I starten føltes det som en ferie, bare med lektie, og bare 
lidt mere kedeligt. Der var ikke noget man kunne lave, andet 
end at spille, læse eller se Netflix Youtube eller Viaplay. Man 
kunne nemlig ikke komme nogen steder hen, hverken i svøm-
mehallen, gå til ens sport eller bare være sammen med ven-
ner eller bekendte. Jeg fik lov til at spille med mine venner, 
men der var begrænsninger på hvor lang tid jeg måtte spille. 
Når jeg ikke måtte spille mere var jeg inde på min storebrors 
værelse, og så på min farfars gamle computer.

Man måtte næsten heller ikke besøge nogen, der havde brug 
for det. Jeg har en farfar, der lige er kommet på plejehjem og 
min farmor er psykisk syg. Min farfar har brug for, at min far 
besøger ham. Min far må godt besøge ham, men de er nødt 
til at gå en tur, hvilket ikke har været så slemt, men det har 
ikke helt været det samme. Min farfar lider af sygdommen 
Alzheimers, som gør at han glemmer flere og flere ting, som 
for eksempel hvad vi hedder, eller hvor han er henne. Han er 
også meget nedtrykt, og føler, at han er en belastning for os, 
hvilket han ikke er. 

Jeg har egentligt haft det fint her i karantænen, jeg har bare 
kedet mig meget. Vi har fået mange projekter klaret i haven 
og den ser rigtig lys ud nu, hvilket er super dejligt. Det var lidt 
irriterende, at de ”små” måtte starte i skole og vi i 6. klasse 
skulle vente. Da jeg endelig kom i skole var det lidt hårdt, men 
også dejligt, for jeg savnede mine venner.

KARANTÆNE
Vores tid igennem COVID-19 
// Amalie og Kathrine, 6.d

Den 12 marts var den første dag, vi ikke måtte komme i skole. 
Til at begynde med var det nu egentlig meget fedt, at vi ikke 
måtte komme i skole, og bare skulle være hjemme. I starten 
var der ikke så meget kontakt til lærerne, men vi modtog sta-
dig væk beskeder og diverse ting. Men som tiden gik glædede 
man sig faktisk til at komme i skole, og se de andre i klas-
sen. Vi synes personligt, at det var lidt svært ikke at se sine 
venner, gå til sport, tage i centeret, tage på hygge tur med 
vennerne og bare det med at være sammen med sin familie. 

I Kathrines familie er det mormor som er udsat, da hun har 
dårlige lunger og dårligt hjerte. Kathrine synes bestemt det 
har været svært at tænke på at kunne miste nogle nære i 
familien. Men det hele skal nok gå, og der er heldigvis ikke 
sket noget. Amalie har derimod en del i familien som er i fa-
rezonen, for at dø af denne virus, hun har både sin mormor, 
farfar og pap farfar. Jeg (Amalie) har i de sidste par år været 
udsat for mange dødsfald i familien. Det er altid hårdt at vide 
man kan miste dem, men derfor er vi også opmærksomme på 
at passe godt på dem, der er udsat. 

I den sidste tid hvor gik i hjemmeskole, har vi haft møder med 
klassen over teams. Det var meget rart lige at “snakke” med 
dem igen. Men den 18. maj får vi endelig lov til at starte i 
skole igen. Det var fantastisk at sidde i klassen igen, synes vi 
begge. Måden at gå i skole på er bare helt anderledes, end 
hvad vi er vant til. Vi skal spritte borde, computere, telefoner 
og diverse ting af efter brug. Når vi har rørt ved andre ting end 
vores borde og stole, skal vil vaske hænder, også hver gang vi 
kommer ind fra frikvarter. Vi skal hele tiden tænke på at holde 
en meters afstand, og blive på vores egne pladser.

CORONA
Corona-break i 6. klasse
// Karoline & Mille, 6.d.

Vi skriver om vores corona-break. Vi synes, at det har været 
underligt at være hjemme, men vi havde også vænnet os til at 
stå sent op, og gå på computeren og  være i ”skole”.

Marts ville have været en travl måned for os begge. Mille 
skulle have været på ferie og til gymnastikopvisning på ju-
nior-mix holdet. 

Karoline skulle have deltaget i Jyske/Fynske mesterskaber 
i pardans og afdansningsbal i pardans. Karoline skulle også  
have været med til gymnastikopvisning i Fynslundhallen som 
hjælpetræner  for museholdet.

Ud over det har vi også måtte udskyde, fødselsdage og ture 
med familien. Vi synes, at det var mærkeligt og se alle de små 
komme i skole, men ikke en selv. Vi kom dog i skole efter lidt 
tid og det har været underligt men også sjovt.

FYNSLUNDSKOLEN FYNSLUNDSKOLEN
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2021
5. januar
19. januar
2. februar
16. februar
2. marts
16. marts
30. marts
13. april
27. april

2020
8. september
22. september
6. oktober
20. oktober
3. november
17. november
1. december
15. december

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

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

Det foregår som samtaleterapi enten i min 
klinik eller via online session. Det tager 
1 - 1 1/2 time og koster 700 kr. pr. behandling.

Kærhaven 20 . 6064 Jordrup . 23931240 . Kontakt@rikkevejen.dk . rikkevejen.dk

HVAD ARBEJDER JEG MED?
Stress
Angst
Allergi
Børn & unge problemstillinger
Migræne
Eksem
Barnløshed
Selvværdsproblemer
Stofskifteproblemer
Depression
Spiseforstyrrelser
Vitamin og mineral test

Parterapi
Livskriser
Ånder
Holder diverse foredrag
Trivselskonsulent på virksomheder

Uddannet 
Kinesiolog RAB, 

Terapeut. 
Medfødt evne 

som clairvoyant

ANNONCE FRA FORRIGE BLAD OM SPEJDER

Spejderhytten ligger skønt i skoven på vej mod 
Vester Nebel. Der kan dækkes op til 30 pers. og 
der er soveplads til 20 pers. Køkkenet råder over 
opvaskermaskine, ovn, mickroovn, og 2 køleskabe 
+ 1 skabsfryser.

Udendørs er der bålplads m/grill, overdækket ter-
rasse og en stor grill. Flere bord/bænkesæt samt na-
turgrund med græs og sø og skov med sværvebane.
 
Alt leje sker Gennem Forningen “Granly” Og hen-
vendelse sker til Tommy Poulsen

Nyvang 28   |   6640 Lunderskov   |   www.123hjemmeside.dk/Jordrup   |  Tommy Poulsen: 40 53 10 13 / jill-tommy@email.dk

 BOOK 
HYTTEN GRANLY  
TIL DIT NÆSTE ARRANGEMENT

Nyvang 28 . 6040 Lunderskov . www.123hjemmeside.dk/jordrup . Udlejning: Henrik Lund: 26749846 . granly.udlejning@gmail.com

Dronning 
 Margrethe 
80 år 1 6 .  A P R I L  2 0 2 0

SKREVET AF KIMBERLY 3.D 
På dronningens fødselsdag torsdag den 16. april lavede vi i 3.d vimpler og 
så skrev vi opskrifter til nogle flotte fødselsdagskager. Vi lavede også nogle 
kroner af karton i flotte farver og med mønstre på. 

Så sang vi fællessang for Dronning Margrethe. Vi skrev også fødselsdagskort 
til hende og tegnede flotte portrætter. 

SKREVET AF ALBERTE MOLKJÆR 3.D  
Torsdag den 16. april holdt vi i 3.d fødselsdag for Dronning Margrethe. Vi 
lavede kroner med et monogram, og en indkøbsliste til en flot kage, som vi 
tegnede. 

Vi lavede også fødselsdagskort til hende og tegnede portrætter af hende. 
Kl. 12.00 var der live-fejring og fællessang, hvor vi sang. Det var en mega 
god dag.

SKREVET AF FREDERIK 3.D 
I 3.d fejrede vi Dronning Margrethe den 16. april og nogle lavede mono-
grammer. Vi lavede også vimpler med forskellige flag på. Hun blev 80 år 
gammel. 

Der var også nogle der lavede portrætter af hende. Man kunne også laver 
biodigte og kroner. Jeg lavede en krone og en vimpel. Kl. 12.00 sang vi fælles 
med resten af Danmark.

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

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

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

España Sense – vi leverer den gode smag fra Spanien

Kig ind på
espanasense.com 
og oplev vores udsøgte spanske delikatesser 
Husk: vi leverer gratis i nærområdet

832_Esp_Annonce_105x148mm.indd   1 09/03/2018   16.28

 

KINESIOLOG RAB  SALG AF:  
KRANIOSAKRAL-TERAPI      HOMØOPATI  
HEALING   BLOMSTERREMEDIER  
KLANGMASSAGE  KLANGKURSER  
KLANGMEDITATION  KLANGSKÅLE  

behandling af mennesker & dyr 

LÆS MERE PÅ LOTTE-KOCH.DK 

Lejrskovvej 56   6064 Jordrup 
Tel  2280 1822    Mail  lk@lotte-koch.dk 

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
FAST TILBUD
3 STK

UDVALGTE TØRKAGER

15 KR 26,50 KR 5 KR

Husk, at Brugsen er behjælpelig med at bestille varer hjem til sommerens 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.

Mange tak for jeres støtte i disse tider, 
Smileyen er ofte rigtig glad. Blev endelig 
ved med det.

FAST TILBUD

34,95 KR

Blå Cirkel Kaffe

GÆLDER ALLE DAGE

• Nybyggeri
• Renovering
• Tag

• Tilbygning
• Døre og vinduer
• Terrasser

www.kdbyg.dk

SMILEY’S
2020

10 stk.
1 stk.
2 stk.
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Rytterskolen i Vrå blev opført i 1726 på den nuvæ-
rende adresse: Fynslundsvej  46, og var den første 
skole i Lejrskov-Jordrup sogne, som blev oprettet 
som rytterskole.

Skolen skulle dække både Lejrskov og Jordrup 
sogne, men da beboerne i Jordrup sogn syntes, 
at skolevejen for deres børn blev urimelig lang, 
klagede de til Kongen og søgte om, at der blev 
opført en skole i Jordrup.

Klagen og ansøgningen om en ny skole blev af-
vist, og børnene i Jordrup måtte nøjes med skolen 
i Vrå. Skolestuerne var på 36 kvadratmeter og 
beregnet til 50 elever, men i Vrå var der op til 80 
børn og i Skanderup var der op til 100 børn i det 
lille rum.

Fraværet har imidlertid været stort, som det også 
kendes fra andre rytterskoler, hvor nogle af børne-
ne havde lang vej til skole og deres arbejdskraft 
også ofte var nødvendig for bønderne.

I 1737 udgav Henrik Broholm, som var skoleholder 
ved rytterskolen i Vrå en beskrivelse af Frederik IV,s 
rytterskoler. Heri skriver han bl.a. om disse skoler.

”Så længe som de stå, vil være æresmindemær-
ker for den ærværdigste. Konge, så hans navn 
aldrig skal dø”. Fra Broholms bog har vi også en
beskrivelse af skolernes indretning.

”Fra forstuen går man ind i skolestuen, fra den-
ne i stuen; herfra både sovekammer og køkken, 
fra dette i spisekammer og gård. Fra denne var 
indgang til stalden. Da der ikke hørte jord til em-
bedet, behøvedes intet udhus; Brønd fandtes ikke 
ved alle skoler.’’ 

Tavlen som er opsat på Fynslundskolen, stammer 
fra den gamle rytterskole, som er beliggende i 
Vrå. Dengang var landet opdelt i rytterdistrikter, 
af hensyn til landets forsvar, og Jordrup og Vrå lå 
i Koldinghus rytterdistrikt.

Det var den daværende konge Frederik den 4. 
der havde besluttet, at alle børn i Danmark skul-
le gå i skole, og der skulle bygges skoler i hele 
landet. Årstallet for opførelsen af Vrå rytterskole 
var 1726, og skolen ligger stadigvæk på adressen 
Fynslundvej 46. 

Over indgangsdøren til alle rytterskoler i hele lan-
det, var der anbragt en stentavle med en indskrift, 
som Kongen havde bestemt, og der stod det sam-
me på dem alle. Koldinghus rytterdistrikt opførte 
25 skoler fordelt på hele egnen. 

Da Fynslundskolen blev bygget besluttede man at 
nedtage tavlen på rytterskolen og anbringe den 
på Fynslundskolen hvor den er indmuret i muren 
i aulaen.

PÅ TAVLEN STÅR DER FØLGENDE:
Halvtredsindstyve år Gud har du mig opholdet
At sygdom kriig og pest mig intet ondt har voldet
Thi yder jeg min tack, og breeder ud DIT navn
Og bygger skoler op, de fattige til gavn. 
Gud lad i dette Værck DIN naades fylde kiende!
Lad denne min Fundatz bestaa til Verdens Ende,
Lad altid, på min Stool en findes af min Ætt,
Som meener DIG MIN GUD! og DISSE SKOLER 
rætt.

Lunderskov og omegns lokalhistoriske arkiv
19. maj 2020 GAT

RYTTERSKOLEN I VRÅ!
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STENTAVLEN PÅ 
FYNSLUNDSKOLEN

24. OKTOBER 2020

MADEN LEVERES AF ALLANS DINER
Menu (serveres som buffet):
    - Langtidsstegt kalveculotte
    - Provence kartofler m/ mild pebersauce
    - Mixed salat m/ dressing
    - Tomatsalat m/ oliven og mozarella
    - Marineret pastasalat m/ peberfrugt
    - Dessert: Jordbær tiramisu

I 2019 slog vi alle rekorder og der blev festet som aldrig før. Vores toptu-
nede bartendere var på overarbejde og musikken spillede dansegulvet 
fyldt fra start til slut.

VI GENTAGER SUCCESSEN - og ÅRETS SJOVESTE HØSTFEST 2020 
bliver kun endnu sjovere og vildere!!!

Vi har lyttet til Jeres fantastiske feedback og justeret på de vigtigste 
parametre, så alt i alt kan det kun blive en succes, med den opbakning 
vi tidligere har set.
 
Vi åbner dørene kl. 18:00, hvor DJ Bosse vil underholde med fantastisk 
musik og underholdning, indtil live bandet går på scenen, med et formida-
belt show kl. 22:30 

DJ Bosse er tidligere radiovært og er vant til at underholde igennem 
mikrofonen. Han har som DJ suppleret mange live bands og optrådt 
til utallige halballer, firmafester og lign. Oplev DJ Bosse fyrre op under 
ked-lerne, i en bred blanding af musik fra dengang og nu, hvor han helt 
sikkert skaber en feststemning fra starten... Måske fyrer han endda 
også et afterskii tema af-sted, for som Bosse siger: ”Bænkene er ligeså 
gode at stå på, som at sidde på....”
 
Stagebreakers har igennem de sidste fem år slået sig fast som et af 
Danmarks allerbedste livebands og har blandt andet spillet med store 
navne som Rasmus Seebach, Outlandish, Sanne Salomonsen, Peter 
AG, Lis Sørensen og mange flere. Bandet leverer altid et professionelt 
sceneshow med stor vellyd, positiv energi og engagement. Til - ”Årets 
Sjoveste Høstfest” – kan publikum se frem til at opleve Stagebreakers 
i en udvidet version med bl.a. blæsere og en fantastisk sangerinde. 6 
musikere som gir` den gas med de største hits fra de sidste 4 årtier.

Så skynd dig at købe din billet til festen, da det med garanti igen bliver 
ÅRETS SJOVESTE HØSTFEST! 

BILLETTER

Billetpris (indtil 31. juli 2020):  DKK 295,- + gebyr

Billetpris (fra 1. august 2020):         DKK 345,- + gebyr

Billet til adgang efter 21:00:  DKK 175,- + gebyr 
(kan også købes ved indgangen)

Billetter kan købes på www.fynslundhallen.dk eller 
via Facebook siden (ingen adgang for personer 
under 18 år).

Billet giver adgang til fantastisk halbal med 
topklasse musik, super lækker buffet incl. des-
sert, høj feststemning og flot udsmykning.

Stagebreakers
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Leder du efter ny bil? 
Så kontakt os og få et godt tilbud på en 

ny eller brugt bil. 
Tlf. 7558 6606 

E-mail: post@boges-bilservice.dk 
Åbningstider 

Mandag - Fredag kl. 07.30 - 17.00 

   Vi står klar til at hjælpe med dig med din bil eller trailer hvad 
   enten du står foran syn, reparation eller andet, så kontakt os 
   Og få et godt tilbud. 
 

   Vi servicerer gerne din trailer til en skarp fast pris: 
   1 aksel uden påløbsbremser  

   KUN KR. 695,- 
   1 aksel med påløbsbremse  

   KUN KR. 1295,- 
   2 aksel med påløbsbremse  

   KUN KR. 1695,- 
   Hvad laver vi i forbindelser med service? 
   - Ophæng og bevægelige dele kontrolleres/smøres 
   - Bremser adskilles, renses, smøres og justeres 
   - Dæk/dæktryk kontrolleres/justeres 
   - Fedt i smørenipler 
   - Lys kontrolleres 
   - Opstår der noget udover aftalt, kontaktes kunde med pris 
 
Vi glæder os til at få dig godt kørende! 

Kongsbjerg 27 
6640 Lunderskov 
Tlf. 75 58 66 06 

”Bidt af bridge” var artiklens overskrift og det 
var en spændende fortælling af Inga og Bjar-
ne om deres liv med bridge, fra deres start i 
2004/05 til i dag. Du kan gå ind på www.fyn-
slund.dk og tryk galleri/arkiv, her vil du kunne 
se artiklen.

Er du blevet nysgerrig? Sådan sluttede inter-
viewet og selvfølgelig er vi i den grad blevet 
nysgerrige, så vi har spurgt Bjarne Poulsen, om 
han vil komme med hans input om spillet og 
reglerne og de følger her:

BRIDGE ER ET STIKSPIL
Det er et stikspil og vi skal bruge 52 kort. Es-
ser er højest – 2ere mindst. Fast makker enten 
nord/syd eller øst/vest. Disse to par kæmper 
mod hinanden. Den spiller, der har den højeste 
melding bliver spilfører og hans makkers kort 
skal på bordet. Før man tager stik, skal man for-
tælle, hvor mange stik man vil have. Det kaldes 
en kontrakt.

For at få mange point skal man i ”udgang”- 
have mindst 10 stik i farve og mindst 9 stik i UT 
(uden trumf) – eller 12 stik i ”lilleslem” og 13 
stik i ”storeslem”. Under udgang kaldes det en 
delkontrakt. Det hjælper ikke noget at få 12 stik 

- altså lilleslem, hvis man kun har meldt 10 stik. 
Får man ikke det meldte antal gives der minus 
point. Ofte 50 point for hvert undertræk.

For at starte en melding skal man helst have 
mindst 12 HP (honnør point).

Es tæller 4, konge 3, dame 2, knægt 1, 10ere 
måske ½ i UT.

Kortene er blandet af en maskine på forhånd og 
lagt i mapper. Mappe 1-2-3 op til ca. 30, som 
er det almindelige antal spil på en eftermid-
dag/aften. Der er stregkoder på kortene, alt er 
automatisk tilsluttet nettet, så vi, når vi kom-
mer hjem kan se alle spillene, og hvordan det 
er gået os.

Således har hver fjerde i turneringen de samme 
kort på et eller andet tidspunkt. Hvis man synes, 
man har elendige kort, så er det en trøst, at hver 
fjerde får samme kort på et eller andet tidspunkt.

”Det er bare med at komme i gang” -som Bjar-
ne siger, men man kan risikere at blive bidt af 
det. Tak til Bjarne for en fyldest gørende indsigt 
i bridge reglerne.

DU BLIVER MÅSKE 
BIDT AF BRIDGE
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ADVARSEL!!! 

EKSEMPEL PÅ ET SPIL 
Spar er øverst, så hjerte, ruder og klør.

Man åbner med 1=7 stik. 2=8 stik o.s.v. Til lil-
leslem bør man have over 30 HP.

Vest åbner med en ruder (har godt nok kun 11 
point). Nord passer. Øst siger klør. Syd passer. 
Vest støtter til 2 klør. Øst ser god tilpasning og 
spørger efter esser med 4UT. Vest svarer 5 hjer-
ter, hvilket viser 2 esser. Øst melder derefter 6 
klør (lilleslem).

Syd spiller spar 8 og nord stikker med esset og 
der er 12 sikre stik. Vunden kontrakt.

Efter artiklen i foråret 2019 her i Fynslundmagasinet med Inga og Bjarne 
Poulsen omkring deres passion for bridge, har der løbende været efter-
spørgsel på bridge regler. Det vil vi selvfølgelig gøre noget ved. 
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Af forhistoriens kulturskabte bidrag til det nuvæ-
rende danske landskabs karakter, er bronzealde-
ren nok det, der er mest fremtrædende, idet mere 
end 50.000 gravhøje blev opført i den ældre bron-
zealder, fra ca. 1800 til 1000 f.Kr.  Mange af disse 
er forsvundet inden fredningsloven trådte i kraft 
i 1937, men der er fortsat flere tusinde fordelt i 
hele landet. Mest kendt i Østjylland er bronzeal-
derhøjen ved Egtved Holt, hvor Egtvedpigen med 
det korte snøreskørt og trøjen med trekvartlange 
ærmer var lagt til hvile i en egekiste. I vores sogne 
ligger gravhøjene især tæt ved Lejrskov – og en 
cykeltur ned til de 8 høje ved den gamle landevej 
og kaffe ved stenkisten ved Åkær Å, giver tid og 
rum til meditation.

De mange bronzealderhøje langs Kolding Ådal og 
Kongeådalen vidner om, at her har boet menne-
sker i flere tusinde år. Landskabet har været ideel 
til beboelse. Der har været gode græsningsmulig-
heder for kvæget, og åer og vandhuller har givet 
adgang til drikkevand samt givet muligheder for 
jagt og fiskeri. Dertil kom, at ådalene kan have 
ydet en vis beskyttelse mod fjender.

Meget tyder også på, at færdslen til fods, til 
hest eller med oksekærre, fra Kolding Fjord i 
Øst til Ribe i Vest, har fulgt de samme ruter fra 
længe før Ribe og Kolding blev grundlagt som 
egentlige byer. En tur langs den gamle vej fra 
Kolding til Ribe viser fortsat vej med masser af 
bronzealderhøje.

OPRINDELIGT VAR HER MERE  
END 40 GRAVHØJE

Men min destination i dag, er blot en smuttur til 
de betydelige høje ved Lejrskov. Måske ikke noget 
særligt for nutidens berejste mennesker, men for 

os der bor i området en påmindelse om, at vi hver-
ken er de første eller de sidste, der sætter pris på 
disse skønne områder.

Jeg lægger mig på ryggen op ad et af højene, som 
kan tilgås fra den gamle landevej og tænker på 
en gang for næsten 20 år siden, hvor jeg en dejlig 
sommeraften havde taget en flok ulveunger med 
herud og vi havde fået tidligere skoleinspektør 
Bach-Svendsen til at fortælle om bronzealder-
bonden og højene her ved Lejrskov. Det blev så 
livagtigt for en af de små drenge, at han rejste sig 
op og mente, at han kunne se en flok krigere til 
hest ude i horisonten. Ved nærmere eftersyn viste 
det sig dog at være sommervinden, der gav lidt 
sandfygning på de lettere jorde mod syd. 

Oprindeligt var her mere end 40 gravhøje, men 
nogle er gået tabt ved græsning og overpløjning 
og en enkelt kaldet Bredhøj, blev efter hvad jeg 
har forstået, fjernet i forbindelse med anlæg af 
motorvejen.

BREDHØJ BLEV UDGRAVET

I denne forbindelse blev højen udgravet. I Bredhøj 
var tørven så velbevaret, at mos og grene stadigt 
kunne ses. Planterne og insekterne viser, at Bred-
høj er bygget i et åbent landskab med græssende 
kvæg. I højen fandt man blandt andet en velbeva-
ret stenkiste, der blev omhyggeligt opmålt. Sten-
kisten blev derefter flyttet til Hesselvad bro, hvor 
den blev genopført. 

Jeg cykler derned og læser lidt om stedet og 
historien før jeg beundrer stenkisten og tænker 
lidt på, at bronzealdermennesket, der levede her 
for 3400 år siden, tog i det mindste nogle begra-
velser alvorligt.

Her, i det lille smørhul ved Åkær Å, kan man også 
beundre Hesselvad bro, der i 1850’erne ved an-
læg af hovedlandevejen, erstattede en gammel 
træbro. Et smukt arbejde med de tilhuggede gra-
nit sten. Egentlig burde jeg cykle lidt videre og 
snuppe bakken mellem Ejstrup og Vranderup, så 
pulsen kunne komme lidt op, men i dag nyder jeg 
bare foråret og mediterer lidt over den udvikling 
der har været, siden bronzealderfolket levede på 
sletterne tæt ved Kolding Ådal. Ikke helt ulig det 
liv, som man fortsat kan finde langt fra civilisatio-
nen, i f.eks. det indre Afrika, hvor jeg arbejdede et 
par år i mine unge dage. Der var ro. Man stod op 
med solen og for lokalbefolkningen gik dagen med 
at skaffe føde og følge årets gang. Man kendte 
dyrene, planterne – ja alt i naturen. Det burde vi 
egentlig også have tid til i dag, men det er natur-
ligvis lettere at se tingene i TV. 

Men uanset hvad: Jeg nød den lille cykeltur fra 
Jordrup Skov til Lejrskov og kan anbefale, at man 
står af cyklen og lægger sig på ryggen op ad en 
af højene, nyder fuglesangen og bagefter hører 
vandet klukke ved Åkær Å.

V E D  L E J R S K O V  E R  E T  B E S Ø G  V Æ R D

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

5. 10:30 - 11:30 Gudstjeneste Jordrup Kirke

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

19. 10:30 - 11:30 Gudstjeneste Se nabokirker

26. 10:30 - 11:30 Gudstjeneste Se nabokirker

OKTOBER
2. 10:00 - 11:15 Babysalmesang Lejrskov Kirke

4. 10:30 - 11:30 Gudstjeneste Lejrskov Kirke

7. 19:15 - 21:15 FB: bestyrelsesmøde Fynslundhallen

11. 09:00 - 10:00 Gudstjeneste Jordrup Kirke

18. 10:30 - 11:30 Gudstjeneste Lejrskov Kirke

20. 14:30 - 15:15
Gudstjeneste, 
Toftegården

Aktivitetscentret  
Toftegården

20. 19:00 - 21:00
Bestyrelsesmøde, 
Fynslundhallen

Fynslundhallen

24. 18:00 - 02:00
Årets sjoveste 
høstfest

Fynslund Boldklub, 
Fynslundhallen

25. 10:30 - 11:30
Gudstjeneste, børne-
korene medvirker

Jordrup Kirke

AUGUST
2. 09:00 - 10:00 Gudstjeneste Jordrup Kirke

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

10. 08:00 - 14:15 Skolestart Fynslundskolen

13. 17:00 - 18:30
Opstart for spejderne 
(4. kl. og opefter)

Spejderhytten Granly

14. 10:00 - 11:15 Babysalmesang Lejrskov Kirke

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

17. 19:00 - 21:00
Bestyrelsesmøde 
Fynslundhallen

Fynslundhallen

18. 19:15 - 21:15 FB: bestyrelsesmøde Fynslundhallen

20. 18:30 Orienteringsmøde Lejrskov præstegård

20. 19:00 - 20:00 Menighedsrådsmøde Lejrskov præstegård

21. 10:00 - 11:15 Babysalmesang Lejrskov Kirke

22. 08:30 - 15:00 Fynslund Golf Vejen Golfklub

22.
Forventet opstart for 
bæver og ulve med 
lejrbål (0. kl - 3. kl.)

Spejderhytten Granly

23. 10:30 - 12:30
Friluftgudstjeneste i 
præstegården

Lejrskov Præstegård

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

26. 14:30 - 15:15
Gudstjeneste 
Toftegården

Aktivitetscentret  
Toftegården

27. 15:15 - 16:45
Konfirmations- 
forberedelse starter

Lejrskov Præstegård

28. 10:00 - 11:15 Babysalmesang Lejrskov Kirke

30. 09:00 - 10:00 Gudstjeneste Jordrup Kirke

AFLYSNINGER M.M. GRUNDET COVID-19 KAN SKE. HOLD DIG ORIENTERET PÅ WWW.FYNSLUND.DK  

SEPTEMBER

3. 19:00 - 21:30

Borgermøde og 
stiftende generalfor-
samling - Fynslund 
Lokalråd

Fynslundhallen

4. 10:00 - 11:15 Babysalmesang Lejrskov Kirke

4. 08:00 - 14:00 Idrætsdag Fynslundskolen

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

10. 19:00 Høstbanko Jordrup Forsamlingshus

11. 10:00 - 11:15 Babysalmesang Lejrskov Kirke

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

15. 19:00 - 20:30
Valgmøde, 
menighedsrådet

Lejerskov Præstegård

16. 11:30 - 18:00
Tur på Haderslev 
Dam og  
Grænsemusset

Aktivitetscentret  
Toftegården

18. 10:00 - 11:15 Babysalmesang Lejrskov Kirke

18. 18:30 KANDIS Jordrup Forsamlingshus

20. 10:30 - 11:30
Høstgudstjeneste, 
børnekorene med-
virker

Lejrskov Kirke

22. 19:30 - 21:15
Genforeningen da 
Sønderjyllang blev 
delt

Lejrskov Præstegård

22. 19:00 - 21:00 Bestyrelsesmøde
Fynslundskolen og 
Børnehaven Spiren

23. 13:15 - 14:45
Minikonfirmand 
begynder

Lejrskov Præstegård

25. 10:00 - 11:15 Babysalmesang Lejrskov Kirke

27. 10:30 - 11:30 Høstgudstjeneste Jordrup kirkenettet

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

Aktivitetscentret  
Toftegården

29. 19:00 - 21:00 Menighedsrådsmøde Lejrskov Præstegård
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Det er forår, det er fredag eftermiddag, den gule 
sættevogn er pakket med alverdens værktøj, et 
utal af dæk og et kæmpe fortelt, et gulv, et trim-
met køkken, et køleskab der er fyldt op, soveplad-
ser der er gjort klar, stole og borde til ”Cafe JOKO” 
er stuvet ind og sidst men ikke mindst den gule 
Scirocco, der som den sidste bliver kørt ind og det 
er den, der vil være i centrum i otte weekender 
fra april til september med Mikkel Gregersen bag 
rattet og det er ham jeg følger og vil beskrive i 
dette portræt.

Et team med fem mekanikere følger weekend 
efter weekend for at servicere Mikkel og Sciroc-
coen. Ligeledes er et mad hold på en 3-4 stykker 
klar med mad morgen, middag og aften. Og da-
gen lang giver det en utrolig hyggelig atmosfæ-
re. For det er hyggen, samværet og selvfølgelig 
spændingen, der giver sammenholdet i familie-
teamet JOKO Motorsport.

Det drejer sig nok en gang om Danmarksmester-
skabet for Yokohama 1600 Challenge, hvor der 

køres på de legendariske motorbaner, vi har her-
hjemme – Jyllandsringen, Padborg Park og Ring 
Djursland og i år - Zandvoort i Holland, hvor der 
køres på den ny restaurerede Formel 1 bane for 
første gang siden 1970`erne. Sæsonstarten fore-
går på Jyllandsringen.

YOKOHAMA 1600 CHALLENGE KLASSEN

Klassen består af biler i mange forskellige mær-
ker med en motor 0 -1600cc på sugemotor eller 
0 -1400cc på turbomotor. De kører med vægt/ef-
fekt forhold for at udligne forskelle på bilmodeller 
samt effektforskelle på suge- og turbomotor.

Der køres syv løb i Danmark og et i Holland. Der 
køres om DIF Danmarksmesterskabet.

ET TÆT FORANKRET TEAM

Familieteamet JOKO Motorsport er et tæt forank-
ret team med næsten det samme hold år efter år. 
Alle kender hinanden, hvilket gør at humøret er 
højt, krydret med en god omgang humor. 

Mikkel Gregersen er den vigtigste person, det er 
ham der er køreren, men han kommer ingen vegne, 
hvis Sciroccoen ikke er køreklar hele tiden. Men 
det klarer holdet af mekanikere, der hele tiden 
står klar, hvis der sker noget med bilen. Efter hvert 
heat tjekkes motoren, bremser, evt. nye bremse-
klodser, evt. andre dæk på og hovsa det begynder 
at regne, regner det nok til regnvejrsdæk, er det 
kun en lille byge eller…

Men det lykkes altid de fem dygtige mekanikere at 
få Sciroccoen klar til næste heat og næste heat og 
næste heat. Det hele skal simpelthen funkle, da 
det absolutte mål i år er at blive Danmarksmester.

Men som tidligere nævnt uden mad og drikke 
dur heltene ikke. Med højt humør serveres der 
både morgen, middag og aften lækker mad og 
når dagen er slut så hygges der med lidt af hvert. 
Slik og frugt på bordet dagen lang, giver lige et 
ekstra boost.

”FAMILIETEAMET JOKO MOTORSPORT ER ET TÆT 
FORANKRET TEAM...ALLE KENDER HINANDEN, 
HVILKET GØR AT HUMØRET ER HØJT, KRYDRET 
MED EN GOD OMGANG HUMOR. 

JOKO 
MOTORSPORT

MIKKEL GREGERSEN HAR SELV  
BYGGET SCIROCCOEN
Mikkel har selv bygget Sciroccoen fra den stod 
som en almindelig pæn gadebil til i dag, hvor 
den står som en fuldtrimmet opgraderet racer. 
Alt indmad rub og stub blev rykket ud og alt nyt 
racer interiør monteret efter gældende love og 
regler. Sikkerheden skal være i top, hvilket også 
bliver kontrolleret med omhu af teknisk kontrol 
på alle banerne.

SCIROCCOENS FØRSTE START 2018

Den første start med den gule Scirocco med nr. 
23 var i 2018 sæsonen. Første halvdel af sæso-
nen gik ud på at lære den at kende og det blev 
da også uden de store resultater. Men allerede i 
anden halvdel kom de første pokaler i hus. 

Sæsonen 2019 tegnede godt, for frem til som-
merpausen lå Mikkel til at vinde mesterskabet, 
men tekniske udfald og indre forhold resulterede i 
pointtab og mesterskabet forduftede.

Teamet vendte situationen til noget positivt og 
valgte at teste Sciroccoen fra a til z, for at forbe-
rede sig bedst muligt til den kommende sæson og 
forhåbentlig vinde Danmarks Mesterskabet 2020. 
12 og 24 timers løb i Dubai og Spa

Udover at køre 1600 Challenge i sin Scirocco har 
Mikkel også kørt 12- og 24-timers løb. En invitati-
on fra et team i Odense resulterede i et 24-timers 
løb i Dubai januar 2016. Her var de fem kørere til 
de 24 timer og bilen var en Renault Clio 3 Cup. 
Det blev til en 7. plads i klassen. En spændende 

oplevelse med et frisk team fra Odense og som 
gav Mikkel mod på mere af den slags.

I marts 2019 blev han igen inviteret, denne gang 
til et 12-timers løb i Spa i Belgien, på den kendte 
Formel 1 bane Spa-Francorchamps. Her var bilen 
en Peugeot RCZ Cup og Mikkel blev nr. 1, denne 
gang med et nyt team og kun tre kørere.

KØRTE DST I 2016

Mikkel valgte i 2016 at prøve DST serien, som nu 
hedder Super GT. Det blev en spændende første 
sæson, hvor han som ny kæmpede om AM me-
sterskabet, hvilket resulterede i en flot 3. plads.
Sæsonen havde også indlagt en tur til Rudskogen
i Norge.
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www.mjvision.dk
tlf. 70 20 82 12
info@mjvision.dk

24/7 harddisk til optagelser

24/7 harddisk til optagelser

Kamera 2 MP til 8 MP

Følg med på mobilen!

Følg med på mobilen!

FRA KUN FRA KUN

100% KOMPLET VIDEOOVERVÅGNING

VIDEOOVERVÅGNING VIDEOOVERVÅGNING

VIDEOOVERVÅGNING 
HVOR ALLE KAN
VÆRE MED

2395,- 1495,- 
pr. kamera pr. kamera

Alle priser ekskl. moms.

Leveret

Monteret

Testet

Kamera 2 MP til 8 MP

Fuld installation

Harddiskoptager fra 1080p 
Fuld HD til 4K 

Harddiskoptager fra 1080p 
Fuld HD til 4K 

Ingen abonnement

Ingen abonnement

KOMPLET OPGRADERING AF

VANDT DM I 2017
I 2017 vandt JOKO Motorsport DIF Danmarksme-
sterskabet i 1600 Challenge. Samme år blev en 
afdeling af DM lagt på Lausitzring syd for Berlin. 
Mikkel kørte her en Honda Civic CRX fra 1989 og 
det blev på alle måder en spændende og drama-
tisk weekend, som dog endte godt. 

40 MINUTTER OG NY MOTOR VAR ILAGT

Der skulle køres to heat, men allerede ved tid-
tagningen gik det galt. Motoren eksploderede så 
gode råd var dyre, for der var kun 45 minutter til 
starten gik til 1. heat, men heldigvis havde de en 
ekstra motor med… og så gik det løs med lynets 
hast med mekanikere under bilen, over bilen, på 
begge sider, en kran med den nye motor - det hele 

koordineret og pacet frem af Mikkel. Det lykkedes 
– 40 minutter - men der var nu kun fem minutter til 
start, så der var nerver på. Mikkel nåede det lige, 
men måtte starte fra pit, da han kom for sent. Der 
var stort bifald fra konkurrenterne, da han kørte 
ind i pitten. Med en suveræn kørsel fik Mikkel kørt 
sig op på en 2. plads. Hele teamet var stolte, men 
blev endnu mere stolte da han vandt 2. heat.

En weekend der aldrig glemmes i Familieteamet 
JOKO Motorsport.

LØB AFLYSES GRUNDET CORONA VIRUS

Der aflyses og ændres datoer grundet corona 
virus. I skrivende stund vides det ikke med sik-
kerhed hvornår de enkelte løb afvikles. Det kan 

derfor anbefales at gå ind på – jokomotorsport.dk. 
Her vil løbsdatoer blive opdateret. Alle løb plejer 
at blive vist i TV, corona situationen kan dog æn-
dre ved dette. Minimum et heat bliver som regel 
vist direkte i TV om søndagen.

FAKTA

2015 - Honda Civic CRX fra 1989
2016 - DST (Super GT)
2017 – Honda Civic CRX fra 1989
2018 – 2019 – 2020 – VW Scirocco



Det siger gdr. Niels Schelde Jensen, som jeg her 
under Corona adfærdsreguleringen, møder til en 
samtale om økologi på en bænk i familiens have 
på Koldingvej i Lunderskov. Anledningen er, at vi i 
Lejrskov sogn har fået nye beboere i form af 600 
modersøer med smågrise, der her i maj måneds 
overskyede vejr, ser ud til at trives rigtig godt – og 
nu er jeg som så mange andre, nysgerrig efter at 
høre mere om produktion af økologisk svinekød.

FØDT IND I ERHVERVET

Niels startede som selvstændig landmand i begyn-
delsen af 1990’erne og drev i en årrække Kongs-
bjerggård I/S sammen med sin far. Ja man kan 
sige, at jeg blev født ind i arbejdet med landbrug 
og svineproduktion og ja – så er det vigtigt at ar-
bejde med det, som man har lyst til og forstand på.

I 1998 omlagde Niels planteavlen til økologi, fordi 
han kunne se formålet med et sundt sædskifte og 
mere liv i jorden. Det var og er hans store interes-
se og man kan mærke, at han brænder for sagen. 

Det er spændende at arbejde med noget som 
samfundet interesserer sig for og hvor der er en 
efterspørgsel. 

I 2013 kom en økologisk slagtesvin produktion 
naturligt til, fordi det er sund fornuft og mere bæ-
redygtigt for jorden med en husdyrproduktion. Det 
gik godt, for Niels har arbejdet med produktion 
af slagtesvin fra barnsben, men i 2017 mistede 
han sin leverandør af smågrise og det gav dermed 
startskuddet til frilandssøerne, der er et krav i den 
økologiske svineproduktion. 

Niels smiler fra øre til øre: Motivationen er dyre-
velfærd. Ja man kan falde helt i staver af at kigge 
på grisene ude på marken, men det indebærer 
også rigtig meget ekstra arbejde. Det er et kæm-
pe arbejde at flytte marker hver år og det forgang-
ne efterår og den nedbørsrige vinter har været 
en stor udfordring. Af og til kunne det være en 
overvindelse, når man startede dagen i regnvejr.

STØRSTE UDFORDRING FOR  
FRILANDSSØER ER VEJRET 
Intet går af sig selv. Når det regner, som i efter-
året 19 og vinteren 20, skal grisene have rigeligt 
med strøelse, så de altid har et tørt leje. Det er 
arbejdskrævende og kræver motiverede med-
arbejdere. Vi er også altid 2 mand afsted, når vi 
skal tjekke og vaccinere smågrisene i en hytte, så 
den anden kan aflede soens opmærksomhed, hvis 

ØKOLOGISK SVINEKØD 
ER ET NICHEPRODUKT 
SOM JEG TROR PÅ
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den bliver urolig. Når solen skinner, skal der laves 
sølehuller, så grisene undgår at blive solskoldede. 
Målet er 25 fravænnede smågrise pr. årsso, hvil-
ket er en del under konventionel produktion, men 
særdeles pænt i en økologisk produktion.

STIGENDE EFTERSPØRGSEL PÅ  
ØKOLOGISK SVINEKØD

Med 600 søer og ca. 650 ha under plov, er der god 
harmoni i bedriften, så Niels vil fremover også 
kunne producere hovedparten af foderet. Men – 
siger Niels et par gange – det er altså ikke noget 
man bliver rig af. I øjeblikket er der 13 ansatte 
fordelt på 9 rumænere og 4 danskere, heriblandt 
1 dansk elev, så der skal mange penge i kassen. 
Afregningen på svinekød og herunder også det 
økologiske, har været meget lav de seneste år, 

men efterspørgslen på det økologiske kød stiger 
i øjeblikket i hele verden og det er også vigtig 
i en nicheproduktion, der udgør ca. 1,1 % af 
den danske produktion af svinekød. Og især for 
Niels, for med 15.000 producerede slagtesvin 
laver de på bedriften ca. 8 % af de økologiske 
slagtesvin i Danmark.

FREMTIDEN
Hvordan ser du på fremtiden for økologiske grise, 
Niels? Svaret kommer velovervejet og meget i 
tråd med det man fornemmer fra bl.a. pressen: 
”Jeg tror folk vil spise mindre kød fremover, men 
at de til gengæld vil betale lidt mere for kvalitet. 
Jeg tror også, at økologisk svineproduktion 
fremover vil forblive en niche.”

Niels og Britt har 3 drenge på hhv. 14, 17 og 19 år, 
men pt har ingen af sønnerne planer om at blive 
landmænd. Jeg slutter besøget af med at se pro-
duktionen af smågrise ude i Lejrskov. Det bliver 
man i godt humør af – for sådan en majdag med 
12 graders varme og skyet vejr – er der trivsel i 
hytterne og på marken. Jeg siger tak for intervie-
wet og kan nok engang konstatere, at produktions 
Danmark heldigvis kører videre til trods for Co-
vid19. Medens lærken synger højt i sky, får jeg et 
billede af Niels, der står i den grønne økologiske 
bygmark. Jo – der vil også fremover være gris på 
gaflen for familien Danmark – eller rettere, den 
del af os, der sætter pris på en frikadelle eller en 
god kotelet. 
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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

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

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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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

v/ Anna-Marie Kragelund

T: 2512 7424  •  regnskabogco@hotmail.com  •  regnskabogco.dk

HAR DU BRUG FOR
EN EKSTRA ARM?

R E G N S K A B  |  B O G F Ø R I N G  |  A F S T E M N I N G E R  |  L Ø N K Ø R S E L

A D  H O C  O P G AV E R  |  KREDITORSTYRING |  DEBITORSTYRING

PENSION |  FORSIKRING |  MOMSAFSTEMNING
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Når forandringens vinde blæser, bygger nogle 
læhegn, mens andre bygger vindmøller.

HVORDAN HAR DU DET MED  
FORANDRINGER?

Uanset hvad, så kommer der forandringer til os 
alle. Når forandringerne kommer bag på os, væl-
ter de os nogle gange og giver os en masse be-
kymringer og til tider en magtesløshedsfølelse.

Hvordan udfaldet af forandringen vil være, af-
hænger af hvordan vi tager det og hvad vi bruger 
det til. Vi har altid et valg, enten vi ser mulighe-
derne ellers ser vi begrænsningerne.

Hvad vælger vi? Oftest det vi er trygge i. Vores 
hjerne er således indrettet, at den er ”doven” – 

den bruger ikke unødvendig energi. Så hvorfor 
vælge det utrygge og det uafprøvede, det er far-
ligt i hjernens univers?!?

Alt ændrer sig. Ingen dage er de samme, ingen 
måneder eller år og tiden går. Hvad putter vi ind 
i tiden? Vi skal lære at elske forandringerne og 
de tilstødende udfordringer, vi bliver budt i livet, 
de er uundgåelige. Jeg tror på, at vi skal lære 
noget, mens vi er her, blive klogere på os selv og 
vores medmennesker og om livet.

Intet er så dårligt, at det ikke er godt for noget.
Se den kæmpe forandring i verden som covid-19 
har sat i gang.

FORANDRINGERNES 

VERDEN
Rikke Vejen

Michael Vittrup

Onsdag den 26. februar, havde vi den store for-
nøjelse at have besøg af Michael Vittrup, som 
fortalte hvordan hans liv har været og hvordan 
det blev ændret, da han blev ramt af en hjerne-
skade.

Det er en kamp han har oplevet, og som ikke 
er slut, men han er nået fantastisk langt, sik-
kert også fordi han har viljestyrke og et positivt 
sind. Det var dette foredraget handlede om, og 
det var en livsbekræftende oplevelse for de 26 
fremmødte.

Vi havde en hyggelig eftermiddag hvor der selvføl-
gelig blev serveret kaffe og kage. Tak til Michael 
Vittrup, og tak til alle der viste interesse.

SOMMERFERIE

Aktivitetscentret holder sommerferie i juli må-
ned, vores arrangementer i August er aflyst 
p.g.a. Corona. Vi er i tvivl om vi får lov at tage 
turen til Haderslev Dam den 16. september, den 
er sat i kalenderen, med forbehold for aflysning. 
Vi glæder os til vi kan mødes igen, vi savner jer, 
og håber alle derude har det godt, trods disse 
svære Corona tider.

FOREDRAG
MED MICHAEL VITTRUP
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Vi må lære at slippe vores kontrol i at styre sla-
gets gang, naturen (eller universet om man vil), 
de er nok klogere end os!                     
                                                                                                                     
Måske der er nogle ting, vi skal lære at se ander-
ledes på, lære at tænke anderledes om og evt. 
turde at åbne vores hjerter endnu mere og lukke 
mere nyt ind i vores indre.

På Hovedgaden 34 i Jordrup kan vi byde velkom-
men til Lotte G. Lund og Casper S. Larsen med 
en  velkomstkurv fra Brugsen. Velkommen

Lotte og Casper

VELKOMMEN
TIL NYE NABOER
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Næsten hver dag kører jeg forbi skiltet – 
”Stutteri Skoven” -, der er kendt for sine 
varmblods hopper og med avl af aller høje-
ste kvalitet. Skiltet står til venstre på Skov-
vejen, når man lige kommer ud af Jordrup 
Skov i retning mod Vester Nebel. En hygge-
lig vej fører til ejendommen ”Bøgely”, der 
ligger i læ af skoven. Jeg har aftalt et besøg, 
som jeg glæder mig utrolig meget til.

Jeg har længe villet besøge det hyggelige stutteri 
og jeg er da heller ikke i tvivl om, at det er det rette 
sted, jeg er kommet. Det summer af heste og føl 
på markerne omkring gården, hvor en ridehal med 
ridebane får det hele til at gå op i en enhed – hyg-
geligt, fredeligt og utrolig velholdt alt sammen.

I øvrigt har jeg hørt, at de her i foråret skulle få op 
til tre nye føl, så dem skal jeg også se.

Det er Kirsten Bjerregaard og Jens Lund Pedersen 
der bor her og mit besøg skal dreje sig om den 
succes, de har med deres stutteri, fra de startede 
til i dag. Det er Kirsten der fortæller historien om 
”Stutteri Skoven”.

BØGELY
”Jens og jeg købte ejendommen ”Bøgely” i 1991. I 
første omgang blev stalden indrettet til slagtesvin 
og hestene boede i et lille anneks med 3 bokse. I 
2000 ophørte slagtesvineproduktionen og stalden 

blev indrettet med 10 hestebokse. I 2004 blev der 
bygget en ridehal med ridebane på 20 x 40 m til 
træning af de unge heste. Det meste af jorden er 
udlagt med græs, til afgræsning og produktion af 
wrap. Både til egne heste og til salg.

DEN FØRSTE VARMBLODS HOPPE
Den første varmblods hoppe blev købt i 1997. Hun 
blev kåret i stambogen i Dansk Varmblod og fik 3 
føl på stutteriet. Hun var en udmærket ridehest, 
men slog ikke helt til i avlen.

Kendte avlere fortæller at man skal starte med 
det bedste hoppemateriale, så hoppen blev solgt 
og tre gode hoppeføl fra succesrige avlere blev 
købt i 2000 og 2001.

Med disse hopper tog det fart, det allerførste 
hingsteføl født i 2004 SKOVENS RAFAEL blev 
solgt på Dansk Varmblods Eliteføl auktion og stod 
3 år senere som nykåret hingst i Herning.  Han 
deltog som 5 og 6 års i Verdensmesterskabet for 
Ungheste og blev i 2019 udnævnt til årets hingst 
på baggrund af sine afkoms resultater.

ÅRETS HOPPE MED GULDMEDALJE
Hans halvsøster SKOVENS TZARINA blev i 2017 
kåret som årets hoppe med guldmedalje og hendes 
helsøster SKOVENS TATIANA er nu avlshoppe her 
på stutteriet. Hun har i år fået sit første føl, et dejligt 
hoppeføl efter VALVERDE, så arvefølgen er sikret.

SKOVEN
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I K K E  A L L E 
H E S T E  B L I V E R 

V E R D E N S S T J E R N E R . 
D E  A L L E RV I G T I G S T E 

E G E N S K A B E R  H O S 
H E S T E N  E R  R I D E L I G H E D 

O G  T E M P E R A M E N T,  E N 
H E S T  D E R  ” H A R  LY S T 

T I L  AT  G Å  T I L  R I D N I N G ” .

STUTTERI
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                       Veteranudstilling & Kræmmermarked 
                                 på Landbomuseet Kolding d. 8. og 9. 

                                                                  august kl. 10.00 – 16.00 er desværre 
                    AFLYST på grund af coronavirus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Her er et luftfoto over udstillingspladsen ved sidste års Veteranudstilling & Kræmmermarked. 
Veteranudstilling & Kræmmermarked 
Landbomuseet Koldings ”flagskib” er i år blevet aflyst på 
grund af coronavirussens indtog i Danmark. 
Her kan du se nogle stemningsbilleder fra tidligere års Ve-
teranudstilling & Kræmmermarked. Vi regner med at 
vende tilbage med et kæmpe arrangement i august 
måned 2021. Så I kan godt begynde at glæde jer allerede 
nu til næste års Veteranudstilling & Kræmmermarked. 
 

Landbomuseet Kolding på Brødsgård  
har valgt at åbne dørene fra lørdag den 30. maj. Herefter 
er der åbent hver onsdag og lørdag fra kl. 14 til 17. Som 
noget nyt har man i år valgt at åbne om søndagen i 
børnene skoleferie – udtaler formand for museet Otto 
Krogh. Det bliver spændende at se, hvordan det nye tiltag 
bliver modtaget af publikum. 
 

Nyt køkken 
Inden længe vil der blive mulighed for at se det nye 
køkken og grovkøkken, som dygtige frivillige har brugt 
vinteren til at få installeret i forbindelse med Stalden. Så 
fremover, når man lejer Stalden, er køkkenfaciliteterne 
helt i top.                                                   Af Teddy Schønberg 

En helsøster til Rafael SKOVENS TAMINA har 
fået 4 hoppeføl hos Stutteri Skoven inden hun 
blev solgt til et stutteri på Sjælland. Hendes dat-
ter SKOVENS TAHRA har også fået sit første føl i 
år. Et særdeles udtryksfuldt hingsteføl med mas-
ser af aftegn.

Det er planen at de fleste skal sælges som føl, 
men der skal også gerne være nogle unge hopper 
til at afløse de gamle. Stutteriet har været igen-
nem et generationsskifte de sidste år, så lige nu 
er der kun unge hopper i avlen. 

MEXICO, USA, FRANKRIG, SVERIGE, 
DANMARK

I gennem de sidste 20 år er der solgt heste til 
Mexico, USA, Frankrig, Sverige og Danmark. Det 
er avlsdyr med dressurgener der avles på, men 

nogle er dobbeltbegavede så de to heste der er 
i Mexico og USA har vist sig at være særdeles 
gode springheste. 

Der sættes 1 – 3 hopper i fol hvert år.  I alt er der 
født 29 varmblodsføl på stedet, i år er der indtil nu 
kommet 2 føl og en af de nærmeste dage skulle 
der gerne komme endnu et. Det er specielt inte-
ressant for avlerne da Rafael er far til den.

LANDSSKUET I HERNING

Så vidt det er muligt deltages hvert år på Lands-
skuet i Herning. Som regel med en 2 års hoppe 
da det er en god forberedelse til året efter, når de 
skal rides og kåres. Det er nogle hyggelige dage 
sammen med en masse dejlige hestemennesker, 
der er en helt specielt stemning på pladsen.

Men ikke alle heste bliver verdensstjerner. De al-
lervigtigste egenskaber hos hesten er ridelighed 
og temperament, en hest der ”har lyst til at gå til 
ridning” og er håndterbar for almindelige ryttere. 
Det vigtigste er at hest og rytter er et godt match, 
rytteren skal gerne have en god ridetur hver dag.”
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SPILLER 

GOLF 
ÅRET 

RUNDT
I Vejen golfklub kan du næsten hver tirs-
dag og torsdag året rundt, hvis vejret ellers 
arter sig, mødes otte gode venner, der har 
kendt hinanden i en generation eller mere. 
Vi er fra først i 70`erne og opefter bortset 
fra et par stykker, der ligger lige under og 
vi er alle hjemmehørende i Jordrup og om-
egn eller har haft tilknytning hertil.

Jordrup er stærkt repræsenteret i Vejen Golfklub 
med antal medlemmer og det er en klub som alle 
elsker at spille i. I alt er der lige under 1000 med-
lemmer i klubben.

To flotte golfbaner - en udfordrende 18-huls 
bane og en 9-hulsbane, der også benyttes til Pay 
& Play og den betegnes som en af Danmarks 
bedste. Begge baner slynger sig flot gennem et 
naturskønt kuperet landskab, gennem skov og 
søer, over bakker og med en fantastisk udsigt. 
Det hele passet og plejet af Chefgreenkeeper 
Niels Kamp Brincker, der da også året igennem 
høster stor ros af os hjemlige spillere, men i høj 
grad også af udenbys gæste spillere.

Som spillere er vi også utrolig glade for den forny-
else banen går igennem. Hertil siger Niels Kamp 
Brincker: ” Vi har igennem flere år flyttet en masse 
træer, hvorved der er ændret på banens udseende, 
så den efterhånden ligner den parkbane vi ønsker”.

SAMVÆRET, HYGGEN, DET ALTID GODE 
HUMØR, KAMMERATSKABET

Glæden ved at spille golf er ikke kun at spille golf. 
Det er samværet, hyggen, det altid gode humør, 
krydret med en god omgang humor. Det gode ved 
at spille golf er, at der kun er en, du kan klandre, 
når det går dårligt - dig selv. Man kan ikke give de 
andre skylden, hver gang du skyder out of bounds, 
i vand, i bunker eller i skov. Nej hank op i dig selv, 
det er charmen ved golf og man får det at vide på 
en god humoristisk måde. 

”HUL 19”

Efter fire til fire en halv times golf på 18 hullers 
banen, kan det nok være man er lidt møre. Banens 
officielle længde er knap 6 km, men skæve skud, 
søgen og leden på kryds og tværs gør, at vi tit går 
en 7 – 8 km. Det er derfor et kærkomment syn, 

når vi nærmer os det sidste hul 18 og har - ”Cafe 
Vejen Golfklub” – i sigte 30 meter fra green. Et 
kærkomment glas fadøl er tæt på -  hul 19 venter.
At sidde på terrassen og nyde et glas fadøl og 
samtidig med udsigt udover banen, så glemmer 
man lidt at man efter de 18 huller, har ondt i ryg-
gen, slidgigten der værker, slidte hofter, av min 
skulder ja det går lige i hjertet, hvor vidunderligt 
det er at spille golf og endda sammen med rigtig 
gode venner.

Det vigtige er også lige scorekortet, der bliver ud-
sat for mange bemærkninger på den gode måde, 
inden vinderen er fundet. For det gælder selvføl-
gelig om at vinde, sådan er det. Men efter und-
skyldningerne for dårlig score m.m. er overhørt, 
går der let en time eller to med snak om emner, 
der fylder hverdagens liv. Det hænder dog også, 
at vi vil have en omgang varme ”deller” eller an-
det godt fra cafeens værtspar – Bettina og Martin 
Beltoft-Olsen, som i øvrigt også har stor succes 
med deres ”Tapas til døren” forretning - og det 
kan kun anbefales.
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GODT AT HAVE EN TRÆNER VED HÅNDEN
I Vejen Golfklub er vi heldige at have en professi-
onel PGA træner, som også er chef manager for 
klubben - nemlig Torben Kastbjerg. Han er vores 
”psykolog.” hvis i en lang periode, det hele går 
skævt. En halv eller en times lektion gør under-
værker. Hans populære kursusser på hans hold 
træninger kan også anbefales.

Torben Kastbjerg er en populær træner og især for 
os i den ældre årgang er det dejligt, at han ikke 
prøver at lave om på os, men retter de fejl vi laver, 
så de passer til de mærkelige sving og stillinger, 
vi alligevel ikke kan ændre.

DET GÆLDER DEN ÅRLIGE VANDREPOKAL

Det årlige brag af en turnering foregår gerne i maj 
måned med vores venner fra Korsør Golfklub. På 
skift spiller vi på hinandens baner en gang om 
året og vinderen får vandrepokalen med hjem 
til  beskuelse til næste års turnering. I år spiller 
vi på hjemmebane og vi skal gerne have pokalen 
rystet fra Korsør folkene, da de vandt sidste år. En 
dag vi alle ser hen til lige fra starten ved morgen 

kaffen, selve matchen og efterfølgende en lækker 
frokost. Kan det blive bedre?

FYNSLUND CUP

En årlig tilbagevende begivenhed er også Fyn-
slund Cup i august/september. Her mødes næsten 
alle medlemmer fra Jordrup, samt de der har boet 
der engang. Det er en lukket turnering kun for nu-
værende Jordrup folk og de der som sagt har haft 
tilknytning hertil.

Omkring 40 - 45 stiller til start og alle bliver blan-
det, så man ved ikke, hvem man kommer til at 
spille med – sjovt og spændende, da man mere 
eller mindre kender alle. Sponsorerede præmier 
i massevis, pokaler, vandrepokaler og selvfølge-
lig en afslutning med fællesspisning. En dag man 
glæder sig til år efter år.

Vil du vide mere om Vejen Golfklub så gå ind på 
www.vejengolfklub.dk – der viser vejen.

Et er givet 
– golf er livet.

Bagerst f ra venstre: Peder Sørensen, Bjarne Poulsen, Mads Bentsen, Per Bagge
Forrest t il venstre: Vagn Klynge, Vagn Høj Nielsen, Hans E. Sørensen. 
Mangler Henning Christiansen

Chefgreenkeeper, Niels Kamp BrinckerPGA træner, Torben Kastbjerg.
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Murerarbejde - Reparationer - Flisearbejde 
Om- og tilbygning - totalentreprise

F. L. Byg
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Murerarbejde - Reparationer - Flisearbejde 
Om- og tilbygning - totalentreprise

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

JENS H. PEDERSEN & SØN
Vognmandsforretning Aps

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

post@jenshpedersen.dk ∙ www.jenshpedersen.dk

SE HER!

JENS H. PEDERSEN & SØN
Vognmandsforretning ApS

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

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

Johanne Hauge | 4-årig uddannet frisør 
Anvender allergivenlige hårprodukter og farver. 
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– et stærkt valg

• Industriens servicepartner

• Industriventilation og filtrering

• Service og vedligehold

• Montage og reparation

• Smedeopgaver

• Tømreropgaver

• Anlægsopgaver

• Jord og beton

VI LØSER BL.A. OPGAVER INDENFOR:

Vi er et lokalt stærkt team...

Vi har mange

års erfaring og

er specialister

indenfor industri-

ventilation,

proces og

filtrering...

Følg os
på Facebook
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Vi var heldige. Vi tog afsted til Vietnam d. 5. febru-
ar, inden Corona eller Covid-19 væltede verden.

Vietnameserne generelt er et meget troskyldigt 
og ærbødigt folkefærd. De indretter sig, for det 
handler om overlevelse. Der er ikke nogen religion 
i Vietnam og der er alle religioner i Vietnam. De 
tror ikke på en ting, de tror på det gode. Om det så 
er Buddha, Gud eller en skolelærer der er ophøjet 
til gudestatus, er ligegyldigt. Alle ofrer hver dag 
til lige den de har brug for, på den dag. Smart!

Deres befrier Ho Chi Minh, har stadig en gude-
status 50 år efter hans død. Vi så ham ligge i 
Mausoleet, omgivet af vagter. Vi måtte ikke have 
hat på, vi skulle aflevere kamera, slukke mobilte-
lefoner, gå i gåsegang og være helt stille. Det tog 
to minutter så var vi forbi ham. Min mening om 
det, er uvedkommende, jeg har set et balsameret 
menneske og selve den oplevelse vil jeg jo have 
med mig for altid.

Gadekøkkenerne er en stor del af den lokale viet-
namesers overlevelse. De etablerer sig med deres 
hjemmelavede kogeø, plastik borde, stole, tallerk-
ner og ingredienser. Butikken de sidder udenfor, 
kan godt være en der sælger Gucci tasker el.lign. 
Kontrast for os som turister, men hverdag for dem.

VIETNAMESERE SPISER ALT

Vietnamesere spiser alt. Intet går til spilde. Hund 
og kat er noget af det mest delikate du kan spise, 
og de gør det. Der er specielle hunde der bliver 

opdrættet med henblik på at blive solgt som mad, 
ligesom vi opdrætter en gris for at spise den. 

Deres penge er intet værd i vores terminologi. 1 
Euro = 24.000 VND. En aften på restaurant i ho-
vedstaden 4 voksne, 8 retter inkl. Drikkevarer (og 
øl smager altså godt i Vietnam) 1.546.000 VND = 
65 Euro = 480 DKK

Hvordan de gør, aner jeg ikke – men at opleve 
en storby som Ho Chi Minh City, også kaldet Sa-
igon, hvor der er 14 millioner indbyggere og 10 
millioner knallerter det er altså en oplevelse i sig 
selv. Alt kan transporteres på en knallert, hele 
familien inkl. hunden.

Vi rejste fra det våde nord, til midt i Vietnam hvor 
vi hurtigt kunne mærke klimaet ændre sig. I Hoi 
An hvor vi var flest dage, oplevede vi hvordan tu-
rismen har taget fat i landet. Vi boede i en lille 
landsby, på et resort 1,5 km fra stranden.
 
Vi var på besøg hos lokale, hvor vi fik serveret lo-
kal mad. Det var lidt en prøvelse hver gang, for 
tankerne gik jo på, om vi nu fik hund eller andet, vi 
ikke vidste hvad var. Det fik vi selvfølgelig ikke, og 
maden smagte virkelig godt. 

EN DAG SEJLEDE VI PÅ MEKONG FLODEN

En dag sejlede vi afsted på Mekong floden ud til 
en del af regnskoven, hvor der i dag er et oplevel-
sescenter – men som i 60’er og 70’er var centrum 
for Vietnam-krigen. Vi så fælderne, tunnellerne 

hvor Vietcongerne gemte sig og ikke mindst hi-
storien. Inde i Saigon er der et krigsmuseum, 
som man absolut skal tage ind og besøge, hvis 
man kommer til Vietnam. Historien er selvfølge-
lig beskrevet fra deres side, men vi ved jo alle at 
Napalm og Agent Orange ikke kan være amerika-
nernes stolteste krigsvåben i dag. Billederne taler 
jo også for sig selv. 

Grænsen mellem nord og syd, er i dag et turist-
mål – der er dog kun nogle ruiner som vidner om 
der har været kampe – men man er ikke i tvivl om 
at man har krydset grænsen. Befolkningen er sta-
dig delt imellem nord og syd – de har intet godt at 
sige om hinanden i de to landsdele. Men de lever 
i det, og det vil tage generationer at få bugt med 
de fordomme der er.

EN FANTASTISK REJSE

Vi fik en fantastisk rejse, med så mange indtryk 
at vi stadig kan sidde og komme i tanke om ting 
vi oplevede i dette fantastiske land. Absolut et 
værdigt rejsemål – men skynd jer, om fem år er 
Vietnam det nye Thailand, og så ved vi jo alle at 
turismen ændrer meget på godt og ondt.

Vi nåede at komme hjem inden verden lukkede 
ned. En mindeværdig oplevelse rigere.

E N  O P L E V E L S E  F O R  L I V E T
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