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2020 vil mange år fremover blive husket som året, hvor en 
pandemi satte verden på pause. Mange erhverv blev særde-
les hårdt ramt og et erhverv som minkproduktion, blev forbudt.

Fortiden kan vi mindes og glædes over - eller være kede 
af – men vi kan ikke ændre den.

Derfor: Velkommen til 2021, som vi må håbe bliver mere 
normal og hvor vi alle, kan gøre vores indflydelse gældende. 
Men det kræver naturligvis en indsats.

Børnene er vores fremtid og vigtigste ressource. Derfor er 
det så vigtigt, at de under hele opvæksten trives i skolen, i 
hjemmet og i de mange fritidstilbud.

Vores nærområde har mange gode tilbud til børnefamilier 
og børnene. På grund af Covid-19 har mange børn ople-
vet, at forældrene har haft mere tid til dem. Der er blevet 
vandret, løbet og cyklet i naturen og mange har prøvet at 
overnatte i de sheltere, der kun ligger en cykeltur borte. Ja 
– man kommer snildt ned til søen ved Ferup via Troldhede-
stiens forlængelse.
I dette nummer af Fynslundmagasinet, er der som sædvan-
ligt nyt om Fynslundskolen, Fynslund Boldklub, sognekirkerne 
i Lejrskov og Jordrup, spejderne, Landbomuseet Brødsgård 
m.v. – og meget er samlet i Kalenderen her i bladet. Hiv den 
ud og hæng den op.

Som en af de positive ting, fik vi i efteråret 2020 oprettet 
et Lokalråd, der skal fungere som paraply for Fynslunds 
foreninger og borgere, og kontakt til kommunen og fonde, 
hvis der f.eks. skal søges midler. I redaktionen byder vi initi-
ativet velkommen og bringer referatet fra det seneste møde 
i oktober 2020.

Et nyt initiativ i 2021 er Fynslundmagasinets forskøn-
nelsespris. Der er mange der gennem tiden har gjort sig 
fortjent til, at de skulle have modtaget en sådan. Men her 
gælder det fremtiden. Hvem synes du fortjener en ekstra 
påskyndelse for at gøre vores område mere attraktiv. Det 
glæder vi os til at høre.
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FYNSLUNDSOMRÅDETS 
FORSKØNNELSESPRIS
Det kendte slogan med ”Højt til himlen og benene på orden” karakteriserer i 
høj grad lokaliteterne Egholt, Lejrskov, Knudsbøl, Kirsbøl, Jordrup, Fynslund, 
Ferup, Højrup, Uhre og Vrå, som i daglig tale kaldes Fynslundområdet, fordi 
vores vuggestue, børnehave, fritidsordninger, Fynslundskolen, Fynslundhal-
len, sportspladsen og Markant scenen, alle ligger i Fynslund. I virkeligheden 
en genial løsning, der blev skabt for - og i høj grad af – de lokale borgere. 

Vores lille magasin vidner om, at mange frivillige kræfter året rundt bidra-
ger til trivslen og aktiviteterne i lokalsamfundet, selv om det ikke må blive 
en sovepude.

Hvis man vandrer, cykler eller kører rundt i Kolding- og nabokommunerne, vil 
man iagttage en voldsom anlægs- og byggeaktivitet. I vores egen nærhed kan 
vi se, at der i snit vel bygges mindst et hus om måneden i Vester Nebel og i 
Egtved sprudler det af visioner om områdets fremtid. Borgerne kunne frem til 
1. november indgive deres visioner, drømme og ideer til Egtveds fremtid. Det 
blev til 215 forskellige forslag. 

I vores lokalområde er vi færre borgere, men det daglige aktivitetsniveau er 
højt. Professionelt produceres fødevarer: Korn til brød, malt til øl, kyllinger, 
grise- og oksekød samt mælk. Her genereres strøm fra lokale vindmøller i 
Knudsbøl og især fra Lejrskovområdet hentes store mængder grundvand til 
beboerne i Kolding. De fleste af områdets borgere pendler til arbejde i byer-
ne, men vi har også en hel skov af service- og håndværksvirksomheder, der 
henter arbejde lokalt og i de omkringliggende byer og landdistrikter. Alligevel 
bliver der tid til frivilligheden i de mange forskellige foreninger og til generelt 
at gøre området attraktiv.

Nu vil Fynslunds Magasinets redaktion indstifte en Forskønnelsespris. 
Derfor efterlyser vi nomineringer til første uddeling i 2021. Vi ser frem til 
mange forslag.

Fynslund Magasinet søger nomineringer til Forskønnelsesprisen 2021

Prisen kan uddeles til nyrenovering fx bygninger, haver eller natur- 
områder som skove og søer, der forskønner vores område. 

Anmelder skriver 10 linjer og begrunder indstillingen.  

Det er vigtigt med foto – gerne før og efter.

Redaktionen er dommere og der er en lille sponsoreret præmie.

Denne pris vil vi gerne uddele hvert forår. 

EFTERLYSNING
TIL NOMINERING

Send dit forslag til Jens Lund Pedersen:  
pedersenjenslund@gmail.com

Senest d. 15/2-21

HJERTELIG VELKOMMEN  
TIL OMRÅDETS NYE TILFLYTTERE
Lotte Gyrup Lund & Casper Svane Larsen 
Hovedgaden 34, Jordrup 

Veronika Mehonceva & Sergejs Mehoncevs
Chr. Jensensvej 4, Jordrup

Emma Harders & Anders Juul 
Storedamsvej 4, Ferup

Josefine Lange Olsen & Benjamin W. K. Hansen
Chr. Jensensvej 16, Jordrup

Forside

Peter Hindbo med safirhan. Peter er nr. 1 i 
Danmark og dermed er han den bedste til 
netop denne farve kaldet Safir. VINTER 2021 //  FYNSLUND MAGASINET //  3 
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KIRKENKIRKEN

SANGAFTEN MED ERIK SOMMER 

Torsdag den 8. april kl. 19:30 i Lejrskov Kirke.
Sange og fortælling, om historierne bag sangene, om begivenheder og folk, der gennem årene har haft 
noget på hjerte; anekdoter og kommentarer til den tid, vi kender, og tanker om det, der kommer. Højsko-
lesangbogen er historie og poesi og en samling værdifulde beskrivelser af, hvad der er væsentligt, og 
som har værdi for os som mennesker. Den, der synger, er aldrig alene, og når man hører noget sammen, 
kommer man til at høre sammen. Vi vil også synge fra den nye højskolesangbog.

Erik Sommer er musikpædagog og var ansat som lektor i musik ved Nr. Nissum Seminarium og forud her-
for højskolelærer på Silkeborg og Danebod Højskole. Siden forstander på Seniorhøjskolen i Nørre Nissum.

Erik Sommer har skrevet mange melodier, hvoraf en del er at finde i højskolesangbogen og i salmebogen. 
Kom til et spændende foredrag og få rørt stemmebåndene.
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Jordrup KirkeLejrskov Kirke

 

   

GI’ SANGEN VINGER 
Gadekoret SPECIAL 

Kom frit frem ALLE I mænd og kvinder, som har LYST til at SYNGE sammen SAMMEN! 
Vi vil fejre NYTÅR 2021. Vi vil fejre fællessangen LIVE. Vi vil synge POP, nye sange og smukke 

sange. Vi vil grine sammen, vi vil lytte og klinge sammen.  
Vi synger 5 ONSDAGE i Lejrskov Kirke kl. 19.00-21.00: den 6/1 + 13/1 + 20/1 + 27/1 + 3/2. 

Gadekoret SPECIAL er som udgangspunkt uden afslutningskoncert. Hvis vi til den tid må 
holde en koncert, finder vi helt sikkert på noget! 

Vi har brug for tilmelding: navn, e-mailadresse + telefonnummer. 
Der er begrænsede antal pladser. 

 Her er store mænger sprit, afstand og omsorg. Vi passer på hinanden! 
ALLE er velkomne - det er gratis at deltage. 

    

 

HEY! VI GØR DET IGEN 
 

Tilmelding & info kontakt korleder Helene Eiler Ernst 27125813 kontakt@heleneernst.dk UDSAT
VINTER 2021 //  FYNSLUND MAGASINET //  5 
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KONTAKT

DÅB:

Jordrup Kirke
Bertram Gyrup Svane 8. november

BEGRAVEDE ELLER BISATTE:

Lejrskov Kirke 
Jørn Ole Petersen  26. September 

VIEDE/KIRKELIGT VELSIGNEDE

Jordrup Kirke

Lisbeth Bjerre Degn og 
Jesper Degn 10. oktober

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 KIRKEN

Frihed er også at være fri fra noget, der binder 
dig. I troen er du fri i Jesus Kristus, fordi han kan 
tilgive dig til trods for, hvad du bærer på i ryg-
sækken. Den frihed giver stor mening, fordi vi 
mennesker er bundet af forskellige ting i vores liv: 
Stress, dårlig samvittighed, manglende selvværd. 
Kristendommen siger: Uanset hvad du er og ikke 
er, så er du anerkendt af Gud, som et menneske 
af værdi.

I denne tid er vores frihed som samfundsborgere 
begrænset med regler, der skal forhindre spred-
ning af covid19. Vi har dog stadig friheden til at 
forholde os til det, vi gør og til det, der bliver gjort 
mod os. Men ethvert liv er også præget af nød-
vendighed. Mange ting har vi ingen indflydelse 
på. Vores gener og vores sociale arv, f.eks. De 
beslutninger, politikerne tager, præger også vores 
dagligdag med nødvendighed. Når der sættes be-
grænsninger på vores frihed i forhold til at tage 
på arbejde, rejse, mødes og gå til fest, så fylder 
nødvendigheden mere, på bekostning af friheden.

Men friheden er i sigte med nyheder om udvikling 
af vaccine og vellykket afprøvning af den. Det bli-
ver en enorm logistisk opgave at vaccinere befolk-
ningen, men med tiden skal det nok lykkes at få 
vaccineret de mange, der forhåbentlig gerne vil.

Som i enhver anden krise er vi stoppet op, og 
nogle har haft ro til at tænke. For vi har jo faktisk 
også en frihed til at lade være med at gøre, som 
vi plejer. Mange lever normalt et travlt liv. Et liv 
med daglige opgaver og aftaler. Men mange har 
haft tid til at tænke over, hvad vi bruger vores tid 
til. Mange har haft tid til at tænke over, hvad vi 
savner. Og hvad vi ikke savner.

Normalt går hverdagen helt af sig selv med dagli-
ge opgaver og gøremål: søvn, arbejde og fritid og 
måltider ind imellem. Men nu, hvor samfundet er 
på den anden ende, og mange arbejder hjemme-
fra, har vi muligheden for at tage fat i tiden og se 
den udefra. Coronakrisen sætter et skel mellem 
det, der var før, og det, der kommer efter. Tiden 
er ikke en uendelig række af øjeblikke i en lind 
strøm. Det ville ikke være til at holde ud. Vi vil 
helst forbinde et øjeblik med et andet, fordi det 
giver mening og sammenhæng. Vi forsøger at få 
hold på tiden. Men det kan vi ikke, for tiden tilhø-
rer ingen; den kan ikke ejes. 

Vi står sammen med mundbind og holder afstand, 
og vi er overladt til os selv og vores egen samvit-
tighed. Det kan være en lejlighed til, at vi spør-
ger os selv, hvilke værdier, der for alvor er noget 
værd. Samvittigheden er vores egen, men den er 

ikke kun privat. Vi har ansvaret for vores handlin-
ger, og vi har et ansvar over for fællesskabet.

Jeg tror, at det er tid at tænke over, hvad du vil 
med dit liv, og hvorfor du gør, hvad du gør. I forhold 
til dit medmenneske og over for vores omgivelser. 
Hvad gør dig glad, og hvad irriterer dig? Hvad kan 
du ikke leve uden, og hvad bryder du dig ikke om? 
Du har måske også tid til at overveje, om du kan 
lide at være sammen med dig selv, og om andre 
kan? Du kunne også lave en liste over alt det, du 
vil gøre for og med andre. Og én over det, du er 
sluppet for? Nu – og måske også efter covid19.

I denne tid er det vigtigt at bevare håbet. Ikke kun 
håbet om at vende tilbage til dagligdagen og den 
vante frihed, men også håbet om og muligheden 
for at leve på en måde, som du kan være bekendt 
over for dig selv og andre i fremtiden. Du har fri-
heden til at vælge.

I EN CORONATID
FRIHED

GUDSTJENESTER: SE KALENDER
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Mormorstolen, mormorhjørnet, fortællestolen eller hyggekrogen, kært barn har mange 
navne. Det er et dejligt sted, hvor tiden står stille og roen sænker sig over en, når man 
sætter sig i stolen (især den lidt ældre generation). Stolen er nærmest magisk. Telefonen 
ringer også af og til, det er altid spændende, hvem der er i den anden ende...

De bedste hilsner fra alle os på Fynslundskolen

MORMOR 
 H J Ø R N E T

Alt tømrer og snedkerarbejde
Nybygning, ombygning, totalentreprise

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

www.piihlogsoen.dk 

Alt 
tømrer og snedkerarbejde 

Nybygning, ombygning, totalentreprise

Tlf. 7555 9073 · 2148 0345 
www.piihlogsoen.dkHøjtoften 13, Højrup · 6640 Lunderskov · Tlf: 7555 90 73 · Mail: info@piihlogsoen.dk

PIIHL & SØN APS

TLF. 75559073 · 21480345
www.piihlogsoen.dk

Alt tømrer- &
snedkerarbejde
Nybygning, Ombygning,
TotalentrepriseHøjtoften 13, Højrup · 6640 Lunderskov · Tlf: 7555 90 73 · Mail: info@piihlogsoen.dk

PIIHL & SØN APS

TLF. 75559073 · 21480345
www.piihlogsoen.dk

Alt tømrer- &
snedkerarbejde
Nybygning, Ombygning,
Totalentreprise

Højtoften 13, Højrup 6640 Lunderskov  
Mail: info@piihlogsoen.dk
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Edison er en sjov og lærefuld opfinderkon-
kurrence for elever i 6. - 7. Klasse. I 6. klasse 
på Fynslundskolen blev vi delt i grupper efter 
hvilke ideer vi havde. I grupperne blev der 
lavet brainstorms. Så skulle vi vælge den 
endelige idé, og tænke over følgende:

Gruppernes ideer blev udviklet og finpudset, 
hvilket der går rigtig meget tid med, det er 
en hård proces. Da ideen var færdigudviklet, 
skulle der laves en prototype/model af ideen.

Derefter skulle der laves en pitch/frem-
læggelse. Når en gruppe var klar, skulle de 
fremlægge for klassen, som så skulle stille 

så mange spørgsmål, som de kunne. Så blev 
der igen justeret og finpudset på pitchen/
fremlæggelse. 

Næste skridt var, at grupperne skulle lave 
plancher af processen og idéudviklingen, og 
der blev igen øvet og fremlagt/pitchet. Efter 
mange seje og sjove træk med både frustrati-
oner, dog mest glæde var alle grupper nu klar 
til den endelig fremlæggelse for dommerne.
 
Så skete det endelig, den store og vigtige 
dag, den 30. oktober 2020 hvor alle grupper-
ne skulle pitche for dommerne, som var Mi-
rela Tanovic fra Kære Pleje og Jan H. Ander-
sen fra IPW system A/S. I år kom dommerne 
til os på skolen pga. Corona.

Af ideer der skulle fremlægges, var der: 
Containere, smarte drivhuse, CO2 opsluger, 

genbrugsmaskine,  
bil der kører på solcelle energi, beroli-
gende robot og sansepude, kompakt smart 
seng, intelligent køleskab, iPad til de 
ældre/handicappede, vaccine solcelle og 
køletaskepyramide. 

Den 19. november 2020 var ”team JTH” fra 
Fynslundskolen til landsdækkende finale i 
Edison så stort tillykke til Tiffany Lundsten 
Olsen & Josephine Beck Larsen for at nå så 
langt. Deres idé var den fantastiske ide om 
en beroligende kanin robot og en sanse pude 
som skal bruges til at give demente, handi-
cappede og ældre mennesker ro i kroppen.

– MIN HVERDAG –
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ForretHvad synes du om forsiden? Lyder bogens 
spændende? Hvad tror du den handler om? Efter tur fortæller eleven kort de andre rundt om 

bordet, hvad de synes om forsiden, og hvad de 
tror den handler om.

HovedretLæs i 15 min. Hvad ved du nu? Hvem handler 

bogen om, hvor og hvornår foregår handlingen?Efter tur fortæller eleverne hinanden, hvad de 

nu ved om bogen. Hvem eller hvad handler den 

om, hvor foregår den, og kan man sige noget 
om, hvad man forventer sig af bogen?

Dessert Eleverne har nu smagt på de forskellige bøger 

og skal nu diskutere, hvilke af bøgerne omkring 

bordet de kunne lide og hvorfor. Var der noget, 
der ikke var som forventet?PS. Selvfølgelig ligger der også lidt spiseligt  

på tallerkenen.

FYNSLUNDSKOLEN

Hvordan styrker vi elevernes interesse for at læse?  

Hvordan lærer vi eleverne at reflektere over, hvad de har 

lyst til at læse? Hvordan kan eleverne arbejde med at 

finde relevant litteratur?

Book tasting handler om at give eleverne smag for bøger. 

Hvad gør en bog spændende, og kan man dømme en bog 

på dens omslag?

På biblioteket bliver der dækket op ved borde som på en 

restaurant. Ved hver kuvert ligger en Ipad eller en fysisk 

bog, som eleven skal ”smage” på. 

1. Opfylder vores idé et behov? 
2. Er ideen realistisk? 
3. Er den nødvendig? 
4. Er den ny? 

TEKSTSKRIVERNE OG DE TO SEMIFINALISTER
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Undervejs finder han på nye ord. Hans tekster 
er kortest mulige og det er kortprosa-tekst. Hans 
historier kan slutte åbne eller lukkede. 

Louis Jensen er en dansk forfatter, som er 77 år 
gammel. Han er inspireret af H.C. Andersen.

Dagli’Brugsen

HURLUMHEJ
FUGLE OG FODERHUSE
udføres i lærketræ-natur-ligvis

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 ved større indkøb, hvor der vil være rabat at hente. 

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
FOR HELE 2020

36 stk.
6 stk.
8 stk.

Foråret er på vej, fuglene venter på 
deres nye bolig.

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,-
OPSÆT DINE KASSER NU 

SÅ HAR DU FUGLENE 
HELE VINTEREN!

ET RIGTIGT GODT NYTÅR TIL ALLE

FYNSLUNDSKOLEN

Vi har læst nogle af hans firkantede histo-
rier højt for hinanden og det var lidt svært, 
især når de var lange.

Vi har selv skrevet firkantede historier og 
på computeren blev de firkantede. Bagefter 
tegnede vi til den bedste af vores egne hi-
storier, som vi valgte. De hænger på væg-
gen uden for klassen.

I 4. klasse har vi arbejdet med firkantede histo-
rier. De er skrevet af Louis Jensen og han har 
skrevet 1001 firkantede historier. 

De handler om dyr, liv og kærlighed, men de 
kan også handle om mennesker, stjerner og tal. 
Nogle af tingene får menneskelige egenskaber. 
De kan minde om eventyr. 

Simon fra klassen fandt på  
”underjordiske-monsterhuletræ”.
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Da jeg går over skolegården med legende og gla-
de børn, mindes jeg straks dengang vores egne 
børn gik på Fynslundskolen. Jeg forbinder det med 
en god og tryg tid og tænkte på, hvor vigtigt det er, 
at vores institutioner fungerer bedst muligt. Det er 
med de tanker i baghovedet, at jeg træder ind på 
Max Aggers kontor til et lille aftalt interview om 
det daglige arbejde med skole, børnehave og SFO 
– samt nu også en vuggestue.

Max Agger byder på kaffe og samtalen går ube-
sværet. Ja Fynslundskolen har kun halvt så mange 
børn, som midt i nullerne, hvor der var 260-265 
elever. Den vigtigste årsag er, at mange af os der 
fik børn i 90’erne fortsat bor i området og bor i de 
huse, hvor vi også boede for 30 år siden, så der er 
ikke flyttet en yngre børnerig generation ind. Pro-
gnoserne tyder dog på, at elevantallet i øjeblikket 
er på et lavpunkt med 120-130 børn, idet yngre 
familier stille og roligt flytter til området.

ET LÆRER-PÆDAGOGKOLLEGIE  
MED GODE KOMPETENCER

I de snart 22 år, hvor Max Agger har været skole-
leder, har Fynslundskolen tiltrukket dygtige lære-
re, der samlet set har kompetencer indenfor alle 
undervisningsområder. Dertil kommer, at lærere 
og pædagoger medvirker i mange nye pædago-
giske initiativer – og der er altid udviklingsak-
tiviteter i gang. Et eksempel herpå er fokus på 
idræt og bevægelse, hvor børnene i skolealderen 
hvert år bliver introduceret for 2 nye sportsgrene. 
Spændvidden er stor og Max nævner, at for nogle 
drenge er det en fornøjelse at deltage i brydning, 
medens andre foretrækker boldsport. Målet er, at 
alle elever finder en sportsgren, som de måske vil 
fortsætte med senere i livet. Hvis det lykkes, sy-
nes jeg det er imponerende.

I det hele taget er der et stort projekt omkring 
motorik og bevægelse, hvor meget integreres i 
den daglige undervisning. Der indlægges korte 
aktive pauser (såkaldte brain breaks) i den stilles-
iddende undervisning hvor kroppen aktiveres. Det 
kan f.eks. være i en dansktime, hvor klassen selv 
finder på aktiviteter, hvor pulsen kommer op, så 
hele kroppen får masser af energi og indlæringen 
styrkes. Musik og billedkunst er andre fagområ-
der, der formentlig også understøtter hjernens 

udvikling. De mange nye initiativer bygger videre 
på det eksisterende pædagogiske fundament. Et 
kort øjeblik tænker jeg, at de nye initiativer næ-
sten svarer til dem, vi havde i en kommuneskole 
for 60 år siden, hvor vi drenge spillede bold og 
sloges i frikvartererne. Nu er det bare lidt mere 
ordentligt. Nå – det holdt jeg min mund med, for 
jeg er ikke i tvivl om, at børnene i dag lærer mere 
om en meget mere kompleks virkelighed, end den 
jeg oplevede som barn.

ENGAGEMENT OG FORÆLDRESTØTTE 
SUPERVIGTIG 

Sammenlægningen af skole og børnehave fandt 
sted i 2014, og det betyder, at der kan være en 
fælles pædagogisk holdning til børnenes udvik-
ling, fra de starter i børnehaven, til de forlader 
Fynslundskolen efter 6. klasse. Således deltager 
pædagoger og lærere i fælles kursus og har fæl-
les indsatser til støtte for børnene. Med vugge-
stuens åbning er det en udvikling fra 0-13 år. Det 
betyder også, at alle lokaler nu udnyttes.

Max understreger, at forældrestøtte er supervig-
tig, såvel i det daglige samarbejde som i besty-
relses-arbejdet. På det område er vi meget pri-
vilegerede i Fynslundområdet, hvor engagement 
og samarbejde er et særkende. Forældrene er jo 
sammen med lærerne og pædagogerne de aller-
vigtigste personer for at børnene trives godt og 
udvikles fagligt og menneskeligt, - og det er klart 
vores fornemmeste kerneopgave.

De 3 afdelingers økonomi (Fynslundskolen, Børne-
haven Spiren og SFO’en) hænger fornuftigt sam-
men. For Max Agger er det vigtigt, at der også 
er en sund og velfungerende bygningsmasse med 
goder faglokaler. Selv om der sker løbende ved-
ligeholdelse, er der altid nogle steder som lige 
trænger til en ekstra hånd, for det er vigtigt at de 
fysiske rammer også er gode. Det understøtter 
undervisning og pædadogik.

 EN SAMTALE MED 
 SKOLELEDER MAX AGGER

Der har gennem de sidste mange år været ønske 
om en vuggestue i Fynslund området og det ønske 
går nu i opfyldelse, efter forældrebestyrelsen for 
Fynslundskolen og Børnehaven Spiren kontaktede 
Kristina Jørgensen, udvalgsformand for børn- og 
unge udvalget, omkring dette. Den politisk vision i 
Kolding Kommune er, at alle borgere skal have det 
frie valg mellem dagpleje og vuggestue, hvorfor 
vuggestuen skal supplere de nuværende dagple-
jepladser. Der er flere småbørn end der er dagple-
jepladser og rigtig mange børn fra 0-3 år passes 
lige nu i andre distrikter og andre kommuner, så 
det er med ønsket om at børn der hører til i Fyn-
slund distriktet har mulighed for pasning tættere 
på deres bopæl.

DEN RØDE TRÅD I DET GODE BØRNELIV

Fra forvaltningens side ønsker man et ”sammen-
hængende børneliv”, hvor de 0-13-årige kan pas-
ses, gå i skole og til fritidsaktiviteter i det område, 
hvor de bor. Fx følges vores små poder fra børne-
haven til gymnastik, SFO’en sender dem til hånd-
bold, og både skolen og børnehaven samarbejder 
med kirken om mini-konfirmand, gudstjenester 
m.m. De voksne der er ansatte er meget fleksi-
ble og kan mødes i både børnehaven, SFO’en og i 
skolen, så selvom børnene står overfor et skift fra 
dagpleje til børnehave, eller fra børnehave til sko-
le, er de stadig på hjemmebane og ved skolestart 
kender børnene biblioteket og kan finde vej rundt 
på skolen – det er en tryg verden at navigere i.  

Inden Covid-19 var børnehaven altid til fælles 
morgensang på skolen om fredagen, og det er 
tanken at vuggestuen også skal deltage i dette, 
når vi engang kommer tilbage til ”normalen”.

Det er en stor gevinst for børnene, at deres bør-
neliv kan foregå i Fynslund området. Spirehuset 
vægter den sociale ansvarlighed højt og tallene 
fra læringsledelse afspejler den gode stemning 
blandt børnene. De scorer højere end gennem-
snittet i Kolding Kommune på trivselsspørgsmål 
som ”har du en god ven?”, ”De voksne siger jeg er 
dygtig” og ”Jeg får ikke skæld ud”.

VUGGESTUEN

TIDSPLAN

Planen er i skrivende stund, at der i det tidlige 
forår 2021 åbnes for 11-15 vuggestuepladser på 
Bagvejen. Her er et af husene under ombygning, 
så der bliver optimale rammer for vuggestuebør-
nene og personalet. 

Ønsker man info om den kommende vuggestue 
er man mere end velkommen til at kontakte 
Pædagogfaglig Leder Marianne Lorentzen på 
tlf. 30 300 398 for oplysninger. Vuggestuens  
åbningstider bliver man.-tors. kl. 6.30-16.45 
og fredag 6.30-15.30. De første pædagoger til 
vuggestuen, Tilde og Safida, er allerede startet 
i børnehaven for at lære stedet at kende, inden 
vuggestuen åbner. 

Vuggestuen kommer til at skulle repræsenteres i 
den samlede bestyrelse for det der i dag hedder 
Fynslundskolen og Børnehaven Spiren, da alle tre 
institutioner hører under samme gren af forvalt-
ningen. Vuggestuen har ikke noget navn endnu, 
men det er under udarbejdelse.

I FYNSLUND
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Max Agger

ØNSKER TIL FREMTIDEN

Da jeg spørger Max Agger om hans ønsker til 
fremtiden, starter han med at nævne, at det er 
vigtigt, at Fynslundområdet også fremover vil 
være karakteriseret ved enormt engagerede be-
boere. Det er en gave at samarbejde i seriøse 
fora og glædeligt, at der løbende er nogen, som 
tager over og er med til at fastholde lokalom- 
rådets engagement.

Her tænker han også på det nye begreb ”Fyn-
slundoasen”, hvor Fynslundhallen og menighedsrå-
det samarbejder omkring et nyskabende Kultur- og 
Idrætscenter, hvor der er plads til alle – og som 
også ligger tæt på de eksisterende institutioner. 
For Max Agger sidder også i Fynslundhallens be-
styrelse og han ser mulighederne i samarbejdet, så 
vi ikke bare får et spændende idrætscenter, men 
også et attraktivt kulturcenter for musikken, korene 
og kirkens aktiviteter. Og mon ikke også det bliver 
til glæde for børnene fra Fynslundskolen, Børneha-
ven Spiren og SFO’en. 

Vi er meget privilegerede 
i Fynslundområdet, hvor 

engagement og samarbejde 
er et særkende.
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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 
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FYNSLUND BOLDKLUB

Fynslund Badminton afholder klubmesterskab for 
Ungdom, Senior og Motionister 

Hvornår: Lørdag den 27. februar 2021
- Sæt x i kalenderen allerede nu

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

Det er som vi alle har erfaret, rigtig svært at plan-
lægge noget i disse tider. Fynslund Boldklub håber 
at de annoncerede arrangementer kan afvikles i en 
eller anden form. De forskellige udvalg knokler for at 
holde gang i en række aktiviteter og tager naturligvis 
hensyn til de forhold og evt. restriktioner der gør sig 
gældende. Så der er fortsat bevægelse i FB.

TAK til alle vores medlemmer og frivillige for stor 
tålmodighed og ikke mindst opbakning!

 BADMINTON
KLUBMESTERSKABER

AFHOLDES AF:

Støtteforeningen for Fynslund Boldklub
Fynslundhallen
Fynslund Boldklub Torsdag 

den 25. februar 2021 

kl. 19

x3
HUSK 

TAK

GENERALFORSAMLING

I FYNSLUNDHALLEN
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tømrer og de blev enige om, at han først skulle 
gøre uddannelsen færdig. 
 Efter endt uddannelse og et års arbejde på 
en anden minkfarm kom Andreas således hjem i 
2013 og hjalp med at opbygge den nye farm, så 
der i 2014 var 3600 tæver på den samlede bedrift. 
Derefter gik det slag i slag, hvor Andreas i 2015 
købte 25 % af avlsdyrene, yderligere 25 % i 2016 
og i 2018 købte han Nørager med de dyr, der er på 
denne ejendom. 
 Og så kom Mette Frederiksens udmelding net-
op, som de stod overfor den sidste del af generati-
onsskiftet. Far og søn føler virkelig, at gulvtæppet 
blev hevet væk under de to familier.
 Andreas er utrolig dygtig til at vurdere pels-
kvaliteter og har ofte medvirket som dommer i 
konkurrencer om de bedste kvaliteter. Og ja – fa-
milien Hindbo har jo også produceret Danmarks 
(og dermed verdens) fineste pels i den type, der 
hedder Safir.

FREMTIDEN

Hele den her minksituation har påvirket os meget, 
det kan ingen være i tvivl om. Minkfarmen har ikke 
været smittet, men nu er alle mink aflivet. De er 
blevet pelset og nu må vi vente og se hvad aukti-
onerne i februar, april, juni og september vil ind-
bringe. Penge fra staten har man ikke modtaget, 
da selv de små beløb skal godkendes i EU.
 Den 16. november blev der indgået en politisk 
aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, SF, 
Enhedslisten og Alternativet, hvor aftaleparterne 
slog fast, at minkavlerne og de meget minkavls-
afhængige følgeerhverv skal behandles, “som om 
der er tale om ekspropriation”, og at aftaleparti-
erne derfor er enige om, at minkavlerne skal have 
“fuldstændig erstatning”.
 Men aftalen er ikke tilstrækkelig til at skabe 
klarhed og tryghed for minkavlerne om, hvad de 
kan vente sig, og der eksisterer stor usikkerhed om 
erstatningstilgangen.
 Så Peter og Andreas går dagligt på arbejde for 
at rydde op sammen med 2 ansatte. Bure skal tøm-
mes for halm og meget skal rengøres. Hvad fremti-
den ellers bringer står i øjeblikket hen i de uvisse.

Ordre om aflivning  
af alle raske mink udenfor  
beskyttelseszonerne kom 

som et chok

Modeshow ved indvielsen af den nye minkhal i 2014 Alt er slut. Nu tømmes burene for halm

Fodring Skolen på besøg

Indvielse af den nye minkhal i 2014. 480 gæster mødte op

Parring

Nyfødte unger Skind klar til salg Andreas Hindbo og næste generation

hurtig aflivning, og det beløb sig til mange penge.
 Så alle kræfter sættes ind. Ekstra personale 
samt venner og familie, hvis hjælp Andreas og 
Peter er meget taknemmelige for, var i gang med 
aflivning, indlægning på frost efterfølgende pels-
ning af de raske mink.
 I weekenden den 14-15. november er der såle-
des 16 mand i gang med opgaverne, men natten 
til mandag, kommer der så nok en mail, der giver 
minkavlerne 3 dages udsættelse med aflivningen. 
Havde man da bare givet os denne udsættelse fra 
starten, ville kvaliteten af skindene have været 
endnu bedre.

GRUND TIL UNDSKYLDNING

»Jeg synes, der er grund til at undskylde forløbet. 
Der er begået fejl, og det skal man både kunne 
beklage og undskylde,« lød det fra Mette Frede-
riksen, da hun efter mødet med Andreas og Peter 
mødte pressen. 
 Mette Frederiksen fortalte Peter og Andreas, 
at hun havde lært rigtig meget under besøget hos 
dem, men deres frustration er fortsat stor. Sam-
men med mange andre minkavlere, står Andreas 
og Peter nu uden levebrød og uden skygge af beta-
ling for aflivning af minkene og de mange omkost-
ninger i denne forbindelse. 

STARTEDE FRA BUNDEN

Annie og Peter Hindbo købte ejendommen i Lejrs-
kov i 1985, og de første par år havde Peter avl 
af angorakaniner og arbejde ved siden af.  Men 
markedet for mink havde været godt i 1980’erne, 
så i 1988 købte parret Svend Bygvrå’s minkfarm i 
Lejrskov med 400 tæver. Kort derefter kom krisen 
på grund af overproduktion af skind, så fra 1988 til 
1994 blev antallet af minkavlere i Danmark redu-
ceret fra 4500 til ca. 2000. Men til trods for krisen 
troede Peter på fremtiden og købte i 1992 bl.a. en 
farm på en tvangsauktion, som han med familien 
og venners hjælp fik flyttet hjem og taget i brug. 
Og således gik det stille og roligt frem mod 2001, 
hvor man var oppe på 1600 tæver på bedriften. 
Det antal holdt sig frem til 2014.

GENERATIONSSKIFTE

I 2012 kom deres yngste søn Andreas en dag hjem 
og fortalte, at han gerne ville drive minkfarmen vi-
dere sammen med sin far. Andreas var i lære som 

Peter og Andreas Hindbo sorterede avlsdyr på far-
men, da Andreas’ kone den 4. november ringede 
og indtrængende bad om, at de skulle se den net-
op annoncerede pressekonference i TV, for Stats-
ministeren havde en vigtig meddelelse vedrørende 
fremtidig minkavl i Danmark.
 Peter og Andreas, samt Andreas’ familie, kør-
te derefter ned til Annie og Peter, hvor de så den 
skæbnesvangre pressekonference, der satte en 
brat stopper for deres minkproduktion, fortæl-
ler Peter, som jeg har bedt om et interview til 
Fynslund Magasinet. 
 Beskeden om, at alle 24.000 raske mink skulle 
aflives, var som en ond drøm. De sad tavse og så 
pressekonferencen og bagefter løb der mange tå-
rer. Da chokket og forvirringen havde lagt sig lidt, 
stod det klart, at der nu lå et kæmpestort logisti-
karbejde foran dem med at skaffe frysecontaine-
re og personale samt ekstra aflivningsudstyr, for 
aflivning og pelsning af 24.000 mink i løbet af 12 
dage, er en meget stor opgave. Da minkene var ra-
ske, skulle de naturligvis pelses, da de danske skind 
er verdens fineste og repræsenterer en stor værdi.

ET TUMULTARISK FORLØB

Når Peter gennemgår situationen fra de første 
smittede mink på farme i Nordjylland, hvor der 
sker aflivning i zoner og over den næste strate-
gi, der går helt galt med deraf stigende smitte i 
Nordjylland og politikere, der ikke vil rette eller 
vedkende sig de fejl, der blev begået allerede fra 
starten, forstår jeg frustrationen over det uskønne 
forløb til fulde. 
 Onsdag den 4. november sidst på eftermidda-
gen kommer Mette Frederiksens udmelding om, at 
senest 16. november skal alle mink i Danmark – 
også avlsdyrene – være aflivet.
 Arbejdet går i gang med at skaffe udstyr og 
personale allerede dagen efter og der arbejdes 
i døgndrift.
Fredag den 6. november kommer en mail om at 
alle dyr SKAL aflives og lørdag den 7. november 
bliver Peter yderligere ringet op af Rigspolitiet der 
fortæller, at alle mink skal aflives.
 Søndag den 8. november bliver Peter også rin-
get op af en seniorsergent der meddeler, at to kon-
stabler kommer og tæller de tilbageværende le-
vende mink om mandagen. Sagen var jo den, at der 
blev givet en præmie på hhv. 20 og 30 kr. pr dyr for 
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  GYMNASTIK OG
FITNESS UDVALGET

Sæson 2019/2020 
fik desværre en brat 
afslutning kort før 
året opvisning. En 
opvisning som vi vir-

kelig havde glædet os til med masser 
af lokale hold og 3 gæstehold med bla. 
Ågard Efterskole og DGI syd holdet. 

Alt det satte corona som bekendt en stop-
per for. Derfor var det med stor energi, at 
vi skød den nye sæson 2020/2021 i gang. 
Vores skønne trænere og dygtige hjælpe-
re stillede endnu engang op og der var 
stor gensynsglæde. 

Det lykkedes også at få fat i en yoga in-
struktør efter megen søgen og kontakt til 
adskillige mennesker. Yoga er populært 
og det var bestemt ikke en let opgave. 

På vores første udvalgmøde her i efter-
året efter sæson start kunne vi konstate-
re, at bortset fra 2 hold med for få del-
tagere, som blev lukket ned, så kunne vi 
godt vente til januar med at mødes igen. 
Men få uger efter kom vi i arbejdstøjet, 
da Mette Frederiksen kom med nye re-
striktioner og vi måtte være kreative. Tak-
ket være de frivillige træner og hjælpere 
fik vi puslespillet til at gå op med at dele 
yoga op i 2 mindre hold, pilates måtte 
lave turnus og på de andre voksen hold 
holde afstand. DGI har været gode til at 
holde webseminar så man kunne få styr 
på de nye regler. 

Fra medio november har vi desværre fået 
skærpet krav sådan at det ikke er tilladt 
at dele et hold op i 2 eller flere grupper 
i hallen med samme instuktør. Derfor må 
vi på Fatburner og motionsherrer indfører 
turnus så man få mest mulig træning. 

Vi håber dog, at alle gymnaster og mo-
tionister trods restriktionerne nyder at 
komme i Fynslund hallen og få sved på 
panden og et smil på læben.

På gymnastik og fitnessudvalgets vegne.

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.
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For et år siden trådte et lille og entusiastisk jubilæumsudvalg 
sammen for at planlægge fejring af Fynslund Boldklubs 50 års 
jubilæum. Det skulle markeres ved forskellige arrangementer af 
vidt forskellig karakter med noget for de festglade, de sportsglade 

og de musikglade, både børn og voksne. Først i marts måned var udvalget 
klar med en tretrins raket. En jubilæumsreception under den årlige sportsfest 
i maj, en fodbold showkamp i juni mellem FB og DBU oldboyslandsholdet, 
samt en familieidræts og -musikdag i august. Et stort og fyldigt program med 
noget for enhver smag og for alle i hele lokalområdet. 

Ingen havde drømt om at planen skulle glippe pga. en mikroskopisk virus. 
Men det endte som bekendt med aflysning af alle arrangementer og det sid-
ste håb om at holde en lille reception i november for dog at fejre lidt i 2020 
blev også slukket. Boldklubben giver dog ikke op, men håber og satser på at 

kunne invitere til en forsinket fejring i løbet af det kommende år. De gode 
kræfter der blev lagt i planlægningen skal ikke gå til spilde. Og alle trænger 
vist til at feste når ”det er gået over igen”, ja det er da også anledning nok 
i sig selv…

Et af programpunkterne fra 2020 var at lave en FB ”wall of fame” i Fynslund-
hallen for at hylde en række klubledere der har sat et stort aftryk på boldklub-
bens historie og som har været med til at forme den fantastiske klubånd der 
stadig hersker. De er FB’s fyrtårne som lyser op den dag i dag. Væggen med 
dem skulle have været afsløret ved de aflyste receptioner. Men deres gode 
historier bliver nu delt i dette og kommende numre af Fynslundmagasinet. 
Det skal ikke vente på at corona slipper sit tag. Og kommer man forbi Fyns- 
lundhallen kan man se dem alle i glas og ramme. 

Jubilæumsåret 2020

Fyrtårne i Fynslund Boldklub
Pia Madsen

Jeg var tilflytter fra Lunderskov 
området og startede som frivillig i FB, 

fordi fællesskabet i klubben tiltrak 
fremfor at blive i barndomsklubben 

2020

1987 

I 1987 trådte jeg ind i FBs bestyrelse og 
har siddet der lige siden. Jeg startede i 

håndboldudvalget, derefter som 
næstformand og sekretær og pt. som 

kasserer..

1987 

Siden 1987 har jeg 
også stået for 
fordeling af 

telefonbøger og selv 
uddelt rigtig mange 

over tiden.

1994

Undervejs har der været masser af 
gode oplevelser. 

Jeg har blandt andet været træner 
for et håndbold hold piger, som 

tjente et bidrag til vores fællestur til 
landsstævne i 1994 i Svendborg. 

(De var de yngste der kunne 
deltage) 

Jeg har haft mange gode 
og hyggelige timer 
omkring arbejdet i 
klubben og som 
repræsentant i 
Fynslundhallens
bestyrelse. 
Sammenhold og holdånd 
er rart at være med til og 
være med i. 

I de seneste år har jeg 
også været lidt aktiv i 
spinning og badminton 

Træner for disse piger

Fyrtårne i Fynslund Boldklub
Betty Nyborg Christensen

1970
Jeg har dyrket idræt helt fra 
barnsben, og slog de første 

folder med fodbold på 
Jordrup stadion. 

1981
Jeg blev nysgerrig på hvordan alt 
omkring en idrætsklub blev styret 
– og derfor kom jeg som 18-årig 
med i FB’s bestyrelse for at være 
med til at præge klubben og dens 

aktiviteter, og sad der frem til

1978
Det at gå til idræt har altid givet et 

kammeratskab på tværs af aldre som er 
svært at finde i andre sammenhænge. Så 

da jeg som 16-årig blev spurgt om jeg 
kunne tænke mig at være fodboldtræner 

var jeg slet ikke i tvivl.

2020

1991

2010
Efter 32 år stoppede min 

karriere som 
fodboldtræner i FB, 

eftersom de stadig ikke 
havde ringet fra 

landsholdet

1993
Efter 10 års 

bestyrelsesarbejde 
blev jeg i stedet 

kasserer i hallen, og 
var det faktisk helt 

frem til 2015

I 78’ begyndte jeg også at bringe telefonbøger ud, sælge målaktier, 
fodbolddommer, hjælpe til sportsfester, hjælpe til fodboldafslutninger 

med overnatning, mv. Og det er jeg aldrig stoppet med

1995
Jeg mærkede hurtigt 
hvordan det at være 
frivillig gav mig så 

meget energi og 
glæde – over det vi 

sammen kan skabe i 
vores lille 

lokalsamfund

2005
I FB hoppede vi med på trenden 
med spinning, og jeg har været 

instruktør siden 2005

Det fællesskab vi har i Fynslund 
Boldklub overskygger alt. 

Fællesskabet med at bygge 
vores egen fodboldbane, 

fællesskabet ved at arrangere 
den første julefrokost i 91 til 

fordel for hallen, fællesskabet 
når vi i 80’erne byggede 

salgsboder af presenning og 
regnen væltede det hele  Og 
ikke mindst fællesskabet på 
fodbold turene som dame-
senior fodboldspillerne – vi 
kørte altid i bus da vi skulle 

langt omkring – og det blev en 
vane at ”moone” på bagsædet af 

bussen.

Fyrtårne i Fynslund Boldklub
Henry Christensen

Jeg har været med og 
spillet fodbold helt fra 

start af, og husker sjove 
oplevelser i det gamle 
klublokale (før hallen) 

hvor Ejner styrede 
cafeteriet med hård hånd 

– dengang kunne man 
ikke købe øl – men slik og 
sodavand og selvfølgelig 
Ejners pølser med brød.  

2020

Undervejs har jeg også været holdleder for 
serie 6,  været med til at arrangere 

fodboldovernatninger og kørt med utallige 
telefonbøger

Jeg har spillet volley de fleste 
år – og vi er berømte for vores 
udklædning. Vi byggede selv 
FB’s beach volley bane – det 

kostede kolde øl til hjælpere –
men igen et fantastisk 

sammenhold.

Det giver så meget energi 
tilbage at være frivillig 

hjælper, specielt for børn 
Man ved alt om deres 

familier for de elsker at 
fortælle hvad de har lavet 

siden vi trænede sidste 
gang. Fik en hjemmelavet 
fodbold med årets bedste 

fodboldtræner at mine 
miniput piger – det kan 
man da kun blive glad af1980

I 1980 blev jeg fodboldtræner 
for dameholdet 

1997

Her blev jeg træner 
for pigehold, og var 

det frem til 2004

1993

I 1993 trådte jeg 
ind i bestyrelsen 
i FB for Volley 
frem til 1998

1999

Her trådte jeg ind i 
DGI bestyrelsen for 
FB og har siddet der 

helt frem til 2018

2015

I 2015 kom jeg igen med i FB’s
bestyrelse – denne gang i  

sponsorudvalget - og er det 
stadig

FYNSLUND BOLDKLUB

Fynslund Boldklub fejrer 50 års jubilæum i år. Et mere ydmygt jubilæum fejrer FBs 
volleyafdeling nemlig 27! Volleyball er en af de små idrætsgrene under FB. Vi er 
en munter flok, der i vintersæsonen mødes hver mandag fra 20 - 22. Vi er stort 
set lige mange mænd og kvinder, det er en stor fordel når vi spiller i en turnering 
for mixede hold. Aldersmæssigt spreder vi os fra begyndelsen af  tyverne til sidst 
i tresserne. Om sommeren foregår det uden for på beachbanen bag hallen som 
regel søndag eftermiddag alt efter vejret. Vi arbejder benhårdt på at sætte point 
på to konti: den sportslige og den sociale, så når vi er til stævner går vi efter at 
vinde kampene og ikke mindst festen bagefter. Hvert år en weekend i maj tager vi 
til DGIs landsmesterskaber i old-mix, hvor vi er kendt for en lidt crazy udklædning 
og en pyntet rollator. Herunder har vi samlet nogle indtryk fra volleyafdelingen. 

50 – 27
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FYNSLUND 
K A L E N D E R  2 0 2 1

FEBRUAR

7. 9:00
Gudstjeneste v. 
Anette Härle 

Jordrup Kirke

9. 19:00 - 21:00
Bestyrelsesmøde 
Fynslundhallen Fynslundhallen

11. 17:00 - 20:00 Skolefest Fynslundskolen

10. 19:00 - 21:00
Kreative Kvinder 
strikkeklub

Fynslundhallen

14. 10:30 Gudstjeneste Lejrskov Kirke

Uge 7 Vinterferie Fynslundskolen

21. 10:30 Gudstjeneste Jordrup Kirke

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

24. 14:30 Gudstjeneste
Toftegården,  
Aktivitetscentret

24. 19:00 - 21:00
Kreative Kvinder 
strikkeklub

Fynslundhallen

28. 10:30 Gudstjeneste Lejrskov Kirke

25. 19:00 - 22:00

3 x Generalforsam-
ling: FB Støttefor-
ening, Fynslund 
Hallen og Fynslund 
Boldklub

Fynslundhallen

27. 
FB klubmesterskaber 
i badminton 

Fynslundhallen

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

JANUAR

3. 09:00
Gudstjeneste v. sogne-
præst Anette Härle

Lejrskov Kirke

10. 10:30 Gudstjeneste Jordrup Kirke

13. 14:00 - 17:30
Generalforsamling 
Brugerrådet Aktivitets-
centret Toftegården

Sted kommer senere

13. 19:00 - 21:00
Kreative Kvinder 
strikkeklub

Fynslundhallen

17. 10:30 Gudstjeneste Lejrskov Kirke

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

21. 18:30
Peter Vesth &  
Kristian Rusberg 

Jordrup Forsamlingshus

21. 19:30
Nytårskur for borgere 
og foreninger i  
Fynslund

Fynslundhallen

24. 10:30 Gudstjeneste Jordrup Kirke

26. 19:00 - 21:00 Bestyrelsesmøde
Fynslundskolen og 
Børnehaven Spiren

27. 14:30
Gudstjeneste m. 
altergang

Toftegården,  
Aktivitetscentret

27. 19:00 - 21:00
Kreative Kvinder
strikkeklub

Fynslundhallen

31. 10:30 Gudstjeneste Lejrskov Kirke

MARTS
7. 10:30 Gudstjeneste Jordrup Kirke

10. 19:00 - 21:00
Kreative Kvinder 
strikkeklub

Fynslundhallen

12. 19:30
Jordrup Vandværk 
generalforsamling 

Jordrup Forsamlingshus

14. 10:30 Gudstjeneste Lejrskov Kirke

16. 19:15 - 21:15 FB: Bestyrelsesmøde Fynslundhallen

18. 19:00 Påskebanko Jordrup Forsamlingshus

21. 10:30 Gudstjeneste Jordrup Kirke

23. 19:00

Alle har et liv, der 
er værd at leve. 
Foredrag v. Anders 
Kofoed Petersen

Lejrskov Kirke

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

24. 19:00 - 21:00
Kreative Kvinder 
strikkeklub

Fynslundhallen

27. 18:30 Bamse Madsen Band Jordrup Forsamlingshus

28. 10:30
Gudstjeneste  
Palmesøndag

Lejrskov Kirke

29. marts - 5. april Påskeferie Fynslundskolen

31. 14:30
Gudstjeneste m. 
altergang

Toftegården,  
Aktivitetscentret

APRIL

1. 19:00
Gudstjeneste, 
Skærtorsdag

Jordrup Kirke

2. 10:30
Gudstjeneste, 
Langfredag

Lejrskov Kirke

4. 9:00
Gudstjeneste, 
Påskedag

Jordrup Kirke

4. 10:30
Gudstjeneste, 
Påskedag

Lejrskov Kirke

5. 
Gudstjeneste, 
2. Påskedag

se nabokirker

7. 19:00 - 21:00
Kreative Kvinder 
strikkeklub

Fynslundhallen

8: 19:30
Sangaften med  
Erik Sommer 

Lejrskov Kirke

11. 10:30 Gudtjeneste Jordrup Kirke

13. 19:00
Bestyrelsesmøde  
i Lokalrådet

Fynslundhallen

28. 14:30 Gudstjeneste
Toftegården,  
Aktivitetscentret

AFLYST

UDSAT FASTE AKTIVITETER
Grundet Corona opfordrer vi til at holde øje med opslag på Fynslund.dk 
for oplysninger om hvornår aktiviteterne starter op igen.
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DE 3 LOKALE VINDMØLLER NORD  
FOR JORDRUP FYLDER 20 ÅR. 
Vindenergi er i dag den dominerende elprodukti-
onsform i Danmark og stod i 2019 for ca. 47 % af 
det danske elforbrug (inklusive nettab). Til sam-
menligning udgør produktion af elektricitet fra 
solceller i 2019 ca. 2,7 % af forbruget. Men alt i 
alt går det den rigtige vej, idet udledningen af CO2 
fra danske kraftværker i 2019 faldt til 6,1 mio. ton, 
hvilket var ny bundrekord og kun en fjerdedel af 
den udledning, der fandt sted for 20 år siden. 

Og netop for 20 år siden, den 1. februar 2001 stod 
de tre vindmøller i Knudsbøl klar til produktion. 
Derfor har jeg inviteret mig selv på formiddags-
kaffe og en samtale om de lokale vindmøller hos 
Hans Rostgaard på gården Lysholt.

Hans fortæller, at initiativet til de tre vindmøller 
kom fra firmaet Dansk Vindkraft, der havde plottet 
gode etablerings- og produktionsforhold ind på et 
kort og herefter henvendte sig til lodsejerne. De 
første kontakter kom kort efter generationsskifter 
på både Knudsbøl Skovgård og Lysholt og de unge 
mennesker Peter Rosendal og Hans Rostgaard, 
samt den mere erfarne landmand Erik Aaby, kun-
ne godt se de attraktive aspekter i at eje hver 
deres vindmølle. Det gjaldt både tanken om den 
bæredygtige energi, samt de økonomiske forhold, 
der på etableringstidspunktet var gunstige.

Hans fortæller videre, at Dansk Vindkraft udarbej-
dede et fuldstændigt færdigt projekt med optimal 
placering med hensyn til vindforhold, diger, hegn 
og især afstand til naboerne. Der var faktisk ikke 
så mange alternative muligheder. Desuden blev 
udgifterne ens pr. lodsejer og møllerne fik samme 
ibrugtagningsdato.

Den lokale modstand mod vindmøllerne med  
underskriftindsamlinger berørte naturligvis de tre 
kommende vindmølleejere, men da tilhængerne 
var i flertal og tilladelserne var i hus, kunne arbej-
det påbegyndes. 

Det var en meget stor oplevelse at følge støbning 
af de store fundamenter, rejsning af de godt 60 
meter høje mølletårne og hvordan møllehat og de 
33 m lange vinger blev monteret med præcision 
og sikkerhed, fortæller Hans.

FRA EN STRØMPRIS PÅ 60 ØRE  
TIL MARKEDSPRIS

Hans lægger ikke skjul på, at vindmøllerne har 
været en god forretning. De første år var vindmøl-
leejere garanteret en markedspris på 60 øre pr. 
kwh, senere blev den reduceret til markedspris 
plus 10 øre, hvor det sidste beløb kommer fra 
CO2- afgiften. Denne pris fortsætter frem til møl-
lerne er 20 år, hvorefter elproduktionen afregnes 
til markedspris. Hans Rostgaard sælger strømmen 
kvartalsvis gennem Vindenergi Danmark, hvor 
man også yder en godtgørelse, når vindmøllerne 
lukkes ned i perioder med stor produktion af vind-
energi. På denne måde sikres en gennemsnitspris 
på 16-17 øre pr. kwh – eller ca. ¼ af den pris, som 
de tre mølleejere modtog for 20 år siden.

FREMTIDEN FOR DE  
LANDBASEREDE VINDMØLLER

Vindmøller har typisk en livslængde på 25-30 år, 
men om der kommer nye vindmøller op i Knudsbøl, 
når de nuværende er udtjente, er et stort spørgs-
mål. Dels er der mere vind på havet og i Vestjyl-
land – og dels er det vigtigt, at lokalbefolkningen 
går sammen, når der skal løses en opgave. Det 
tror Hans Rostgaard meget på og illustrerer det 

med eksempler fra Vestjylland, hvor mølleejere er 
forpligtigede til at sælge andele til interesserede 
borgere i nærområder. Der er velviljen stor.

De tre vindmøller i Knudsbøl producerer el til ca. 
2100 husstande med de nuværende gennemsnitli-
ge forbrugstal. Det er noget mere end vi anvender 
i lokalsamfundet – og nok også mere, end vi vil 
anvende den dag, vi alle har el-biler og vores hjem 
opvarmes ved hjælp af el-baserede varmepumper.
En vigtig ting i fremtiden bliver teknologier til at 
gemme den overskudsstrøm, der er produceret 
af sol og vind. Det kaldes også power to X og 
her nævner Hans teknologier til at opvarme na-
no-coatet salt til smeltepunktet, hvorefter det kan 
gemmes og senere inden for meget kort tid atter 
udnyttes til elproduktion. 

Løsninger bliver der mange af – og vi er enige om, 
at verden aldrig løber tør for energi, selv om vi 
ophører med at bruge kul, olie og gas.

Jeg kører hjemad og ved ikke rigtigt, om jeg skal 
sætte flaget på hel eller halv den 1. februar, når 
de tre lokale vindmøller fylder 20 år. På hel for-
di de har bidraget til bæredygtigheden – og på 
halv, fordi afregningen til de tre ejere falder til 
markedspris. Altså: 16-17 øre pr. kwh er ikke me-
get, når vi tænker på, hvad vi betaler i skatter og 
afgifter for strøm.

VINDKRAFT
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I KNUDSBØL 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
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BÆVERE OG ULVE 
Opstart efter nytår sker lørdag 
den 16. januar og derefter af-
holdes møder onsdage i lige 
uger for både bævere og ulve. 

Line Dalsgaard Lykkehus skriver, at der er stor glæde over den store opbak-
ning i år med 15 bævere og 15 ulveunger. Om bæverne fortæller lederne, 
at der f.eks. arbejdes med introduktion til spejderlivet med udeliv, bål og 
samarbejde. Ulvene er allerede i gang med pionering (bygning med rafter), 
snittearbejde og førstehjælp. Lederne håber også, at der bliver mulighed for 
at gennemføre distriktsturneringen i april 2021, som skal afvikles i Fynslund-
området. Turneringen blev desværre aflyst pga. Corona i fjor. Når der er så 
stor et ønske om at kunne gennemføre distriktsturneringen, er det fordi det 
altid er en god dag og især sidste gang, fordi bæverne fra Jordrup gruppe 
vandt trofæet – og det håber man at kunne gøre igen. 

Kontakt til Line på tlf. 22 33 85 80

JUNIOR-/SENIOR SPEJDERE 
Junior spejder er for børn fra 10 år og opefter. Årets aktiviteter starter 
torsdag den 4. februar kl. 17.00 og varer til kl. 18.30. Spejdermøder 
afholdes derefter hver torsdag indtil sommerferien. 

Camilla Beck skriver: Vi glæder os til flere spændende weekendture og DM i 
spejder. Sidst kom Jordrup senior spejdere på 5. pladsen, så vi glæder os til 
at se hvordan vores friske tropsspejdere klarer udfordringerne. Generelt hol-
der vi af at lave mange forskellige ting med spejderne. Alt lige fra mad over 
bål, bygge med rafter, vandre og nogle gange bare fjolle lidt rundt udendørs. 

Camilla har tlf. 60 89 60 30

VELKOMMEN
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SPEJDERNE BYDER DET NYE ÅR 

Det går godt for de grønne spejdere, der afholder hovedparten af møderne i hytten Granly, Nyvang 28 i Jordrup Skov

Det har været et år, ja et mærkeligt år for os alle sammen. Os i Brugerrådet, har savnet 
vores arrangementer, og tiden frem er jo stadig uvis. Vi vil til næste år 2021 annoncere ar-
rangementer fra måned til måned, når der igen bliver mulighed for det. Vi har mange gode 
ideer i ærmet, og håber det vil lykkedes på et tidspunkt. Vores faste arrangementer er også 
gået i stå, grundet vi ikke kan komme ind på Toftegaarden, når Coronaen strammer til. Vi 
skal holde vores generalforsamling den 13. januar 2021 kl. 14:00, og vil derfor finde et 
sted hvor vi kan afholde den. Vi annoncerer når tiden nærmer sig. Vi ønsker alle et godt nytår.

Venlig hilsen  
Brugerrådet

  

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

NYT FRA BRUGERRÅDET

Svar på gåder, side 38:

1. En hovedpude.

2.  Dit navn.

3. Regn.

4. Ingen, for så er buret ikke tomt mere.

5. Dam.
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 Jeg møder Marianne Ernst og Martin Grishauge på en blæsende efterårsdag i Egholt. Sammen udgør de 
duoen Alpas Ave, som laver alternativ elektronisk popmusik. Martin og Marianne mødte hinanden på et 

musikalsk grundkursus i 2017, hvor de startede deres musikalske fællesskab og senere blev de også kærester. 
Efter noget tid sammen udviklede de en fælles musikalsk retning og fandt deres egen måde at lave musik på, 
som de beskriver som eksperimenterende, alternativ og kreativ. De er nysgerrige på at lave elektronisk musik, 
hvor man manipulerer med lyd og meget af  det laver de på computer, hvor de sammen også skriver tekster 
og laver melodier. De har fra start haft drømme og ambitioner for musikken og arbejdet målrettet med dette. 
Derfor flyttede de til København for at være tæt på ”hvor det sker”, som Martin siger. Herefter blev de begge 

optaget på musikkonservatoriet i København, som er 
kendt for at være et kunstnerisk fristed. Her tager de 
en bachelor i music performance.

LYT MED PÅ SPOTIFY OG YOUTUBE

Darkest is the Dream | You Betray | Black Mirror

A L P A S  A V E

FØLG ALPAS AVE

på facebook og instagram

Det philipinske ord Alpas betyder ”at gøre sig fri/sætte sig selv 
fri”, mens det danske ord Ave repræsenterer det modsatte; ”at 
opretholde kontrol/at holde nogen eller sig selv nede”.

MUSIKKEN: Alpas Ave startede med at ud-
give musik i februar 2020; det inkluderer nu 
tre singler og en akustisk livesession optaget 
i Brødremenighedens Kirke i Christiansfeld. 
Parret er blandt andet inspireret af  Arca, en 
transperson fra Venezuela, der laver teat-
ralsk, eksperimenterende elektronisk musik 
med klassiske referencer, men 
også Højskolesangbogen, store  
elektroniske produktioner og 
popmusik er på listen over 
inspirerende musik. De store 
drømme og ambitioner hjæl-
pes på vej af  gode venner, der 
kan bidrage med at lave musik- 
videoer, tage billeder til PR osv. 
Til januar 2021 udgiver Alpas 
Ave en EP med seks numre, 
som har været længe undervejs. 
Det kræver en masse planlæg-
ning at udgive musik, hvis det 
skal nå ud til de rette menne-
sker, og hertil har Martin og 
Marianne en PR konsulent til 
hjælp. En stor del af  dét med 
at skabe en karriere inden for 
musik handler nemlig også om 
formidling og entreprenørskab. 
Parret har fået at vide, at deres 
musik er filmisk, og ville være 
god fx til en tv-serie, så det 
kunne også være en mulighed 
at gå denne vej.

Martin og Marianne er klar 
over, at deres musik er ander-
ledes og håber at flere vil åbne 
sig for den her slags ”abstrakte” 
musik og lade sig udfordre,  
fordi der er noget genkende-
ligt i musikken for os alle. Det 
handler om livsudfordringer, 
familie, kærlighed og relationer. Marianne 
synger vokal og spiller på guitar, mens Martin 
spiller på synthesizer. Martin spiller også i et 

andet band med den tyske sangerinde Greta, 
som skulle have optrådt på Roskilde Festival 
i år, samt være på turné med Teitur, hvilket 
desværre blev aflyst på grund af  Corona.

FREMTIDEN: I sommers blev Alpas Ave 
udvalgt blandt 880 ansøgere til at spille på 

Uhørt festival, hvor kun 40 kunstnere kom 
igennem nåleøjet. Det var en stor oplevelse, 
som også gav online omtale i magasinerne 

Gaffa og Soundvenue og parret håber, at de 
kommer til at spille flere koncerter i fremtiden. 
Koncerter er formidling af  musikken, som 
rammer andre og flere personer, end noget 
der kun udgives elektronisk.

Om et par år håber de at være et etableret 
navn i musikbranchen, at have 
udgivet mere musik og at fin-
de en god balance i det hele; 
skrive tekster, indspille musik 
og afholde koncerter. Martin 
vil gerne prøve at undervise 
i musik, gerne noget med at 
lave små melodier og sange 
med børn, da han finder deres 
umiddelbare kreativitet meget 
inspirerende. Marianne håber 
at hun har gang i flere forskel-
lige projekter, blandt andet 
flere akustiske versioner af  de-
res sange, tværfaglige projekter 
eller teateropsætninger – mulig-
hederne er mange.

Sammen ønsker de at få etab-
leret en musikkarriere inden 
de tænker på at stifte familie. 
Begge er de opvokset på landet 
og kan godt lide de værdier der 
er ved at bo på landet, hvor 
de kan være tæt på familie og 
bedsteforældre. Men lige nu er 
fokus på musikken og anbefa-
lingen lyder: åben sindet, lyt 
flere gange og tag det ind. Det 
falder måske ikke i alles smag, 
men det er ligesom at smage 
ny og anderledes mad; man 
skal være åben for det. 
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Interview med Marianne Ernst
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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.

Lørdag d. 21. og søndag d. 22. november 10-16

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

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



34  // VINTER 2021 //  FYNSLUND MAGASINET

A
f C

am
ill

a 
Kr

is
te

ns
en

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

Tirsdag den 27. oktober mødtes det nye Lokal-
råd for første gang siden generalforsamlingen 
i september. Inden vi gik til den officielle dags- 
orden, havde vi besøg af en repræsentant fra  
Sdr. Stenderup Halvøens lokalråd, der fortalte lidt 
om hvad de arbejder med, hvorfor rådet opstod, 
visioner og arrangementer. Det var meget inspire-
rende at høre. Mange af de ting hun fortalte om, 
har vi allerede arbejdet med i Fynslund gennem 
4F i flere år. Vores foreninger, skole, kirke m.fl. har 
samarbejdet på tværs omkring arrangementer og 
tilbud. Aktiviteter der er med til at gøre vores plet 
på landkortet mere attraktiv at bo i, både for nu-
værende og fremtidige indbyggere. 

Det betyder også, at vi har et stærkt forenings-
liv, som kan sparre med hinanden, så hvad skal 
Lokalrådet så bruges til? Det var et af temaerne 
på dagsordenen.

Inden vi kastede os over visioner og ideer, skulle 
vi først lige konstitueres. Lokalrådet består af re-
præsentanter fra 5 lokale foreninger, samt 4 valg-
te bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant.
Mødet handlede mest om praktiske opgaver i for-
bindelse med bestyrelsesarbejdet, samt en god 

diskussion omkring vores visioner. Dagsordener 
fra hvert møde lægges tilgængelige for alle på 
www.Fynslund.dk. Møderne vil være åbne for 
alle, så snart Covid-19 tillader det. Indtil da, kan 
man kontakte bestyrelsen på telefon og email, 
med spørgsmål eller temaer, som man ønsker at 
få med på møderne – også anonymt, hvis man 
ønsker det. Mødedatoer og nyttige links vil blive 
slået op i ”Fynslund og Jordrups” Facebook-grup-
pe, samt på hjemmesiden. Vi vil også forsøge 
at holde alle opdaterede på projekterne via 
Fynslundmagasinet.

Listen med praktiske ting er lang, så inden vi 
kaster os over de gode ideer og projekter, tager 
vi et møde mere i november. Mødet ligger efter 
Fynslundmagasinet’s deadline, så hermed opfor-
dring til at læse referatet på hjemmesiden.

Rådets visioner og prioritering af projekter vil 
også kunne findes på hjemmesiden. Her kan man 
følge med I hvad vi har gang i – og I kan melde jer 
til at deltage i de projekter og udvalg som I har in-
teresse eller aktie i. Det er nemlig ikke meningen, 
at bestyrelsen skal udføre alle projekterne selv, 
men i stedet være igangsættere, tovholdere, råd-

givere m.m. Lokalrådet er en paraply for Fynslunds 
foreninger og borgere, og kontakt til kommunen 
og fonde, hvis der for eksempel skal søges midler.

Vi glæder os til at smøge ærmerne op og få sat 
alle jeres ideer i system! Der er både små og sto-
re projekter, der enten ”bare” skal pudses af, el-
ler startes helt op fra bunden - fra velkomstkurve 
til cykelstier! 

S Å  E R  V I  I  G A N G !

LOKALRÅDET
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Rasmus Schmidt, 
næstformand og kasserer

Heidi Andersen, formand

Michael Beck Lundsgaard,  
menigt medlem

Søren Vejen Jensen,  
menigt medlem

Sonja Hovmand Steffensen, 
suppleant og sekretær

BESTYRELSENS ROLLER

Hans E Sørensen, Landsbyforum

Camilla Beck Lundsgaard, Spejderne

Hans Rostgaard, Fynslund Boldklub

Karen Margrethe Christensen,  
Jordrup Forsamlingshus

Jonna Rask, Aktivitetscentret

Birgitte Høj Jepsen,  
Troldhedestiens venner

REPRÆSENTANTER FRA 
FORENINGSLIVET

Læs mere og se kontaktinformationer på medlemmerne på www.Fynslund.dk

Rasmus Schmidt
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Fra Fynslund  
til helikopterpilot  

i Tennessee

• Rasmus er søn af Dorthe og Freddy Baltsersen
• Han har to søstre: Tanja og Laura
• Var elitesvømmer i Kolding Svømmeklub
• Gik på Munkensdam efter Fynslund og Kongsbjerg
• Gift med Skye, der læser psykologi

FAKTA

DE
 R

ASKE UNGE MENNESKER FRA FYNSLUND OM
RÅD

ET

HV
OR BLEV DE AF?

– RASMUS BALTERSEN –

FAMILIEN I DANMARK

Pga. Corona har Rasmus ikke set sin familie siden sidste jul. De 
havde købt billetter til sommerferien 2020 men måtte afbestille. 
Han håber i fremtiden, at kunne komme hjem 2-3 gange om året 
ca. 2 uger af gangen. Derudover håber han, at familien kan komme 
til dem mindst en gang om året. 
 De har tæt forbindelse på Facetime og snakker sammen et par 
gange om ugen. Det skal lige planlægges pga. tidsforskellen, men 
medierne i dag giver Rasmus og familien mulighed for at følge med 
i hinandens hverdag. 

FREMTIDEN

Tiden får vise hvad fremtiden bringer. De har det rigtig godt lige nu, 
og hans drøm om, at det skal være sjovt at gå på arbejde, er gået 
i opfyldelse. Det er både de forskellige opgaver og sammenholdet, 
som gør jobbet så godt. 
 Han vil gerne anbefale andre at turde tage springet og gå efter 
drømmen. Hvis han kan hjælpe andre, vil han gerne det. Det kan 
være hvis nogen drømmer om at blive pilot, eller nogen gerne vil 
have ideer til gode oplevelser i Tennessee. Så er I velkomne til at 
kontakte ham.

Mange af os kender Rasmus Baltsersen bla. fra 
de 5 år, hvor han arbejdede i Brugsen. 
 I dag er han 25 år. Han er uddannet helikopter-
pilot og bor i Tennessee tæt ved Great Smokey 
Mountains. Han er blevet gift med  Skye. Rasmus 
turde gå efter sin drøm.
 Hvordan startede dette eventyr? Hvilke over-
vejelser havde han før, han tog første skridt mod 
drømmen? Hvordan blev drømmen til virkelighed? 
 Jeg snakkede med Rasmus over Facetime  
hvor der er 6 timers tidsforskel. Han er velover-
vejet og beskeden, og han har begge ben på jor-
den fra sin opvækst i Fynslund. Hjælpsomheden 
– som han især husker området for – er en værdi 
han har taget med sig. 

DRØMMEN

Rasmus drømte om at have et job, hvor han ikke 
skulle se frem til weekenden. Han ville gerne 
have et job, som han virkelig godt kunne lide. 
 Han var på en helikopter tur på Fyn med en 
ven. Det var SÅ FEDT, og derefter vidste han, at 
det var det, han gerne ville. 
 Han startede med at flyve hos Claus Svoboda. 
Christian Steiness og Bo Isaksen er også heli-
kopterpiloter og de har guidet ham undervejs og 
svaret på masser af spørgsmål. 

Rasmus ville gerne rejse og i stedet for et sab-
batår, ville han tage en uddannelse i udlandet.

SELVE UDDANNELSEN

Rasmus tog til Florida d. 4. januar 2016, 20 år 
gammel. Rasmus havde inden da arbejdet på 
byggepladser som jord og betonarbejder i 1,5 
år for at spare sammen til projektet, da uddan-
nelsen er selvbetalt og været i banken. Rasmus 
søgte og fik også 2 legater fra Nørregårds stu-
dielegat, som han gerne vil sige tak for.
 Bristow Acadamy i Florida var en rigtig god 
skole, hvor han fik god erfaring og gode forbin-
delser. Han lærte mange andre piloter fra hele 
verden at kende, så han føler han har forbindel-
se hele jorden rundt. De var alle i samme båd og 
det skabte gode tætte venskaber. 
 Efter 1 år, da den europæiske uddannelse var 
bestået i Florida, tog han nordpå videre til Ore-
gon. Der tog han den amerikanske uddannelse, 
lærte at flyve på instrumenter og tog instruktø-
ruddannelsen, så kan han også uddanne andre 
piloter. Selvom det er et stort land, er det en lille 
verden. Han mødte en del danskere på begge 
skoler, det havde han slet ikke forventet. Danske 
helikopterpiloter som nu igen er spredt for alle 
vinde, men de holder stadig kontakten vedlige.

I maj 2018 fik han sit første job, hvor han kan 
flyve med turister hen over Great Smokey Moun-
tains i Tennesee. Målet var uddannelse + 1000 
flyvetimer. Mange jobs i Danmark kræver 1000 ti-
mer og det er nemmere at få flyvetimer i USA, da 
der er flere muligheder. Så ændrede planen sig.

RASMUS MØDTE SKYE  
– LIDT OM DERES HVERDAG

Det er 1½ år siden Rasmus mødte Skye. Lynet 
slog ned, de blev forelskede og blev gift i ja-
nuar 2020. 
 Fritiden bruges bl.a. på at vandre lange ture 
i bjergene og skovene at gå langs vandfald og 
floder, og at møde bjørne, i området hvor de bor. 
Naturen er er storslået. Udover turene i naturen, 
styrketræner og svømmer Rasmus og Skye sam-
men flere gange i ugen.
 Rasmus er rigtig glad for at bo der. Der er 
mange brancher og flere muligheder for spæn-
dende flyvning. Det er mulighedernes land, og 
han synes, det er fantastisk at prøve den ame-
rikanske drøm af. USA og amerikanerne har på 
mange måder taget godt imod ham, og han sy-
nes, at landet har så meget at byde på.

“For mig skal det være 
sjovt at gå på arbejde”

– Rasmus Baltersen
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UNGDOMSRAPPORTERNE

UNGDOMS-
 RAPPORTERNE
Som noget nyt har vi fået to ungdomsrapportere med på holdet. De skal være med til at skrive artikler og fortælle om, hvordan 
det er at være ung i Fynslund-området. Har du en nyhed, en god historie eller et event for unge, så kontakt Karoline eller Maja. 

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

– et stærkt valg

• Industriens servicepartner

• Industriventilation og filtrering

• Service og vedligehold

• Montage og reparation

• Smedeopgaver

• Tømreropgaver

• Anlægsopgaver

• Jord og beton

VI LØSER BL.A. OPGAVER INDENFOR:

Vi er et lokalt stærkt team...

Vi har mange

års erfaring og

er specialister

indenfor industri-

ventilation,

proces og

filtrering...

Følg os
på Facebook

Det var med mange sommerfugle i maven, jeg startede i 7 klasse, på 
Sct. Michael skole i Kolding, efter sommerferien. Vi er 24 elever i min nye 
klasse, og jeg kendte kun ganske få af mine nye klassekammerater, så det var 
meget spændende.

Jeg har også fået en masse nye fag så som biologi, fysik/kemi og geografi. 
Der er mange nye indtryk på en ny skole, og det tager tid at finde sig til rette, 
men jeg synes, at jeg er godt på vej.

Vi har også været på intro tur, hvor vi skulle cykle til Stensager Camping, og 
overnatte i telt. Vi badede, at gik ture og fik mad over bål.

Det er helt anderledes at gå på en skole i byen end at gå på en skole på lan-
det. Der er mange flere elever og lærere. Sproget er anderledes, og vi er flere 
elever i klassen end jeg er vant til. Jeg tager bussen i skole kl. 7.03 om morgen 
og tager bussen hjem om eftermiddagen. 

Da der er Corona, må vi ikke gå ind i de andre 7.klasser. Når vi kommer op i 
klassen om morgen vasker vi hænder og holder afstand. Dette gør vi også i 
løbet af dagen samt vi også er opdelt i frikvartererne.

Jeg er glad for at gå inde på Sct. Micheal. Jeg har fået mange nye venner og 
er kommet godt ind i min nye klasse. - Karoline

SKOLESKIFT
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FIND 5 FEJL

1 . Hvad bliver højere når hovedet fjernes?

2. Hvad er det du får som du ikke kan låne ud,  men som bruges af  

alle du kender?

3. Hvad kommer ned, men aldrig op?

4. Hvor mange elefanter kan der være i et tomt bur?

5. Jeg er et brætspil men jeg kan også være en li l le sø, hvad er jeg?

Du kan finde svarene på side 28.

GÅDER
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Jeg har fået en aftale med Svend Aage en fredag 
formiddag og med kaffen og dejlig morgen brød 
serveret af hans kone Helga, er jeg klar til at høre 
om hans bedrifter. Vi er selvfølgelig i deres dejlige 
hjem på Bytoften i Jordrup.

DET STARTEDE I SDR. OMME

Hvordan startede det hele med kapgang?
”Som så mange andre spillede jeg fodbold her i 
Jordrup. Interessen for kapgang startede i 1970 
da jeg var 19 år. Det var faktisk min kusines mand, 
som lokkede mig med til Dejbjerg, for at jeg kun-
ne mærke, hvad kapgang egentlig var. Men jeg 
må indrømme på vejen hjem, syntes jeg ikke, det 
var noget for mig, det var alt for hårdt i forhold til 
fodbold.”

Men det ændrede sig?
”Jeg blev nok alligevel lidt bidt af det og ikke 
mindst på grund af at jeg blev medlem i Sdr. 
Omme IF - (SOIF) og det var her starten blev lagt 
til nogle forrygende gode år med et fantastisk 
kammeratskab. SOIF var Danmarks største klub 
med 40-45 medlemmer. Jeg startede i 1970 19 
år gammel som juniorgænger og fik her min før-
ste medalje som kapgænger – bronze medalje 

ved DM. Ellers var der stævner rundt i Danmark 
– København, Odense, Fredericia og Sdr. Omme”

GULDMEDALJEN

For Svend Aage blev de følgende år fulgt op med 
adskillige medaljer. I 1973 sølv medalje ved DM i 
30 km og i 1974 bronze medalje ved DM ligeledes 
i 30 km.

Det største bliver dog Guldmedaljen ved DM på 
50 km for hold i 1974 – i ny Danmarks rekord, en 
rekord der står den dag i dag.

Det foregik på Gentofte stadion og der blev gået 
104 omgange på slagger i tiden – 5 timer og 4 mi-
nutter. En stor bedrift som han kan være stolt af.

PÅ LANDSHOLDET

I mellemtiden er han kommet på det Danske 
Landshold, hvilket han er fra 1971 til 1977. Op-
levelserne her bliver utallige rejser til udlandet 
bl.a. Sverige, Norge, Tyskland, Holland, Belgien 
og Schweiz.

I 1975 får Svend Aage prisen for god sportsånd 
af VASG&I.

Men i 1977 beslutter han, at nu er det slut med 
kapgang, men fortsætter med at løbe i SOIF, dog 
kun på motionsplan.

I dag er der næsten ingen kapgængere i Danmark. 
Kapgang og langrend er for øvrigt de to hårdeste 
idrætsgrene i verden.

TID TIL HYGGE TURE

2 – 3 gange om ugen bliver det til en løbetur på 5- 
10 km eller mere. Eller han mødes med venner fra 
tiden med kapgang, det kan være 50 km med ryg-
sæk på Fanø og det tager ”kun” 9 timer. Heller ikke 
barnebarnet holder sig tilbage med udfordringer.

Har du deltaget i halv- eller hel-maratons?
”Det er blevet til 3 helmaraton og endnu flere halve.”

Her udover spiller Svend Aage badminton hver 
uge og ikke kun en time, som vi andre halser igen-
nem, men to timer i træk, selvfølgelig…

Det blev en hyggelig formiddag med højt humør i 
selskab med to rare og vellidte personer.
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SOIF: Idrætsforeningen i Sønder Omme 

Svend Aage 20 år til højre

DM 30 km 1974

Fra Belgien turen

DM rekorden 50 km 1974

Tur til Schweiz (i 70’erne) Svend Aage nr. 2 t.v.

FAKTA:

Svend Aage Nørgaard – 69 år

Født på Hovmosevej

Gift med Helga

Boet på Bytoften siden 1979

2 Børn 

5 børnebørn + 5 bonus børnebørn

Blev sendt ud at tjene som 15 årig

10 år ved Ørred Dambrug

12 år på slagteriet i Kolding

6 år på slagteriet i Grindsted

Spæncon i Kolding til pensionsalderen

I vores mange smukke områder det kan være lige fra Skærsø igennem Uhre og Jordrup skov videre til Ferup Sø for endelig 
at tage Troldhedestien tilbage til Jordrup, har du måske tit og endda mange gange mødt en mand løbe. Ikke kun i lunte-
trav, men i et temmelig målrettet konstant løb. Det kan være, det er indehaveren af en næsten 50 år gammel Danmarks 
rekord i kapgang, en rekord der består den dag i dag og mon ikke, det så er Svend Aage Nørgaard, der er på en af sine 
daglige motionsture på 5 til 10 kilometer eller mere. En næsten 50 år gammel Danmarks rekord og livet med kapgang og 

løb, det må jeg absolut høre noget mere om.

DM I KAPGANG

SIKKE DET GÅR! 
REKORDEN BESTÅR!
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F. L. Byg

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

Murerarbejde - Reparationer - Flisearbejde 
Om- og tilbygning - totalentreprise

• 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
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Dronefoto af Veteranudstilling & Kræmmermarked 2. weekend i august.    Køer på græs. Legeborde med landbrug.                                            

SÆSON 2021 PÅ LANDBOMUSEET KOLDING
 

Dyr på Græs – Den 8. maj  

Kom til forårsfest på Landbomuseet. Efter 
vinteren er dyrene klar til at komme på 
græs. Foråret summer og alt kribler og 
krabler. Mange kommer og oplever 
stemningen af landboliv og naturen, de er 
i fuld sving, sammen med museets 
frivillige. Børnene kan gå på jagt efter 
spændende smådyr i skoven, på engen 
eller i vandløbet. Nogle elsker at smede et 
hjerte i smedjen. Andre kan godt lide at 
købe hjemmelavede varer i museets 
populære bod. I Caféen sælges grillpøl-
ser m/brød eller kartoffelsalat, kaffe, te, 
kager og drikkevarer. 
 
Veteranudstilling & Kræmmer- 
marked d. 14. og 15. august  
Landbomuseet byder ligesom tidligere år 
på den store succesrige veteranudstilling. 
Samlere kommer fra nær og fjern med 
deres traktorer, motorcykler, knallerter, 
maskiner, biler etc. Et stort publikum plejer 
at finde vej til Landbomuseet og ser de 
udstillede effekter. Kræmmere stiller deres 
varierede boder op på hele gårdspladsen. 
Her kan man helt bestemt gøre alle tiders 
handel. Museets egen bod har også åbent 
begge dage, hvor der sælges marmelade, 
syltetøj, hæklede og strikkede effekter 
samt is, øl, og vand. Der er samtidig 
mulighed for at se museets unikke samling 
fra landbrug, husholdning og alle de 
erhverv, som var tilknyttet land-bruget. 
Mange mennesker benytter sig af den 
mulighed. 
 
 
 
 

 

Efterårsdage den 18., 19. og 
20. oktober 
Udforsk naturen eller prøv kræfter med 
kulturhistorien på Landbomuseet. Frivilli-
ge fra museet sætter i gang, så I kan få 
nogle gode oplevelser sammen.  Børn og 
voksne kommer og presser jeres egen 
æblesaft, og laver jeres eget reb til 
sjippetov, eller også maler man mel og 
bager brød over bål. Aktiviteterne hen-
vender sig både til store og små. Det er 
særdeles populært at medbringe både 
æbler og beholdere til at bringe saften 
hjem. Nogle prøver at smede i smedjen. 
De hjemmelavede varer, is og drikkevarer 
sælges i museets bod. I cafeen sælges 
friskbagte vafler, kaffe, te og kager.  
 
Traditionelt julemarked d. 11. 
og 12. december 
Landbomuseet arrangerer sit traditionelle 
julearrangement. Mange kommer og 
vælger sit juletræ i skoven, hvor der er 
mulighed for en hyggelig tur i en 
traktorvogn. Flere oplever hyggen i Stal-
den med varm kakao, gløgg og æble-
skiver eller de køber de sidste julegaver og 
dekorationer fra boderne. Andre køber 
juletræet på gårdspladsen ved Landbo-
museet. Museets bod har åbent, og der 
sælges bl.a. granbundter, ribsgele og 
meget mere. Der er masser af hygge med 
sjove aktiviteter for både børn og voksne.  
 
                                 Af Teddy Schønberg 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
Juletræssalg i december 

Hold godt øje med Landbo-
museets hjemmeside i 2021. 
De viste arrangementer 
gennemføres, hvis covid -19 
situationen tillader det.  

Hovedgaden 4 | 6064 Jordrup 
Tlf. 60 21 22 30 | Online booking på salonhauge.dk
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Tumleskoven 
Landbomuseet Koldings tumleskov er gennem 2020 blevet gennemreno- 
veret. Den er blevet et ”paradis” for børn og barnlige sjæle. En del frivillige 
har lagt mange timer i at få lavet en spændende og sjov tumleskov, som 
kan være med til at børnenes motorik styrkes. Der er er mulighed for at få 
afprøvet sin balance ved at bevæge sig fra træstub til træstub, som for-
mand for Landbomuseet Koldings bestyrelse Otto Krogh demonstrerer. 
Balancebomme er også passet ind fint i tumleskov banen som er anlagt i 
skoven bag ved madpakkehuset. 
 
En populær tovbane er der blevet plads til, den bruges flittigt, når børnene 
benytter tumleskoven. Hvis man kommer til at trænge til et hvil undervejs, 
er der mulighed for at sætte sig på bænken ved bord/bænk sættene eller 
i legehuset, som står ved siden af. 
 
Af Teddy Schønberg    
 
 

Nyt køkken 

 

I løbet at vinteren 2020 fik Landbomuseet Kolding på Brødsgård installeret 
nyt køkken og grovkøkken. Det betyder at ”Stalden” nu er særdeles 
attraktiv til fester af alle typer op til 100 personer. Industri opvaskemaskine, 
kaffemaskine 2 ovne og induktionskogeplader er medvirkende til, at det 
nye køkken og grovkøkken er helt up to date. 

Harte Skole besøger Landbomuseet Kolding 
 
 
 
 
 
 
Her renses hvedekorn i kornrensemaskinen og derefter fremstilles mel ovre ved bordet. 
 
Alle eleverne (180 i alt) fra Harte Skole lige fra 0. til og 
med 6. klasse, havde en god lege- og lærerig dag på 
Landbomuseet. De små blev kørt i bus fra skolen til 
museet, mens de store elever gik turen.  
I tumleskoven fik eleverne stimuleret deres motoriske 
evner. Andre prøvede at holde gang i kornrensema-
skinen, hvor hvedekornet blev renset for derefter at blive 
malet til mel. Eleverne fik melet med hjem, så de kan bage 
boller på skolen. Eleverne fik lejlighed til at se kornets vej 
fra jord til bord.  
Der var rig mulighed for at bestige traktorer, det var en 
rigtig populær aktivitet for børnene. Der blev også 
demonstreret, hvordan bønderne i perioden fra 1400 tallet 
til ca. 1800 blev ydmyget i gabestokken, når de skulle 
straffes for en eller anden forseelse. 
Mange af eleverne fik prøvet deres evner som landsby-
smed, hvor de smedede hjerter, nagler m.m. I laden 
kunne man lave sjippetov i flere farver og med håndtag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der smedes på livet løs. 

Traktorerne er genstand for stor interesse. 

Plejlen svinges over kornet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Demonstration af gabestokken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Produktion af sjippetove 
 

Alle eleverne fra Harte Skole havde sammen med man-
ge af de frivillige fra Landbomuseet en rigtig oplevel-
sesrig dag, hvor de blev ført gennem tiden fra efter 2. 
verdenskrig op gennem halvtredserne. De blev indviet i, 
hvordan bønderne levede og arbejdede i den periode. 

Af Teddy Schønberg  
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GRAFISK DESIGN
US DESIGN  leverer flotte og gennemtænkte 
grafiske løsninger – hvad enten det drejer sig 
om web- eller trykopgaver.

Mange års erfaringer med:

• Websites

• Visuelle identiteter 
(logoer, farver, typografi)

• Brevlinier 
(brevpapir, visitkort, kuverter)

• Annoncer

• Brochurer & produktkataloger

• Magasiner

• Præsentationer 
(Power Point / Keynote)

• Roll-ups

• Messestande

RING

6095 7181
OG AFTAL ET 
KAFFEMØDE

6095 7181
 

6095 7181
 

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. 2040 5640

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 udkommer primo april 
2021, bedes det være os i hænde senest 20. februar. Alle input og ideer til 
artikler er velkomne, alle må gerne skrive om arrangementer - men det skal være 
kort og godt og krydret med billeder. Vi forsøger at få det meste med - men tager 
os retten til at skære, skærpe og prioritere i stoffet.
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Tlf: 2073 6860 
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