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Sneen faldt i februar og børnene råbte hurra. Nu 
kom det snevejr, som de ældre havde talt om, 
men som de mindste børn ikke havde oplevet. 
Det var smukt, men jeg tror også, at vi alle be-
gyndte at glæde os til foråret – for med forårets 
komme, ville de mange aktiviteter i vores nær-
miljø atter åbne.
 Og med april er foråret på vej. Træerne sprin-
ger ud, fuglene synger og dyr kommer på græs. 
 Jeg kom til at tænke på en skør svensk film, 
som jeg så i 1975. På dansk var titlen ”Slip fan-
gerne løs, det er forår!”. Filmen siger ikke så me-
get til nutiden; men for 45 år siden var den ram-
mende, for der havde været oliekrise i 1973-74 og 
der var en lidt knugende stemning og især mange 
unge mennesker, var bekymrede for fremtiden. 
Man forventede, at stigende befolkningstilvækst 
ville medføre ressourcemangel og sult, når vi i år 
2000 ville blive 6 milliarder mennesker på klo-
den. Og filmen: Den handlede først og fremmest 
om det svenske forår – og den menneskelige uku-
elighed. Den virkede befriende.
 Oliekriserne blev overvundet. Vi blev som 
forudsagt 6 milliarder mennesker på kloden i år 
2000, men færre sultede. Det var heldigvis ikke 
alt, der gik som forudsagt. I dag er vi 7,85 milli-
arder mennesker på jorden, hvoraf godt 20 % er 
overvægtige, medens 10 % sulter. 
 Vi har fortsat naturgas til 150 års forbrug 
og kul til de næste 400 år, men kloden kan ikke 
holde til nutidens enorme forbrug af olie, kul og 
gas på grund af de klimagasser, der udledes ved 
forbrændingen og som ændrer jordens klima.  
Derfor er nutidens trauma (foruden pandemien) 
især klimakrisen.
 Heldigvis arbejdes der overalt i verden på 
en mere bæredygtig fremtid. Vores forbrugs- og 
smid-væk kultur vil langsomt - men sikkert -  
blive ændret. Samfundet vil blive mere cirkulært  
– og herved forstås bl.a., at tingene bliver gen-
brugt, så energiforbruget reduceres og de nære 
værdier kommer i højsædet. 
 De nære værdier har vi lige udenfor døren i 
Fynslund-området: I haven, i naturen, i skolen, 
på sportspladsen. Det er forår – slå talenterne løs.

FORÅR PÅ VEJ FORSKØNNELSESPRISEN
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Forside

Emma Teut Sillesen, 5 år. 
Her en tur gennem galgen 
med tag på både hesten, 
Lille-Lise, og ringen.
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Årets Forskønnelsespris 2021 er sponsoreret og  
lavet af Jakob Hviid, JH Maskinteknik, Lejrskov.

Tillykke til vinderen blandt de tre kandidater til Fynslund Magasinets 
Forskønnelsespris 2021 – og alle på Hovedgaden i Jordrup.

Der var spænding til det sidste, men redaktionens medlemmer var 
ikke i tvivl. Vinderne er Kestas og Raminta, der flyttede ind i villaen 
Hovedgaden 27 for godt 1½ år siden. I mellemtiden har det unge par 
arbejdet ihærdigt på at modernisere huset og selv om Kestas beske-
dent siger, at de ikke er færdige med renoveringen, er der syn for 
sagen. Hus, have og indkørsel fremstår i dag som et pænt indslag på 
Hovedgaden i Jordrup. 

Parret stammer fra Lithauen. Kestas kom til Danmark for godt 7 år si-
den og han er meget taknemmelig for, at han i 3 år kom til at arbejde 

for Dorthe og Hans Peter Søeberg på Elkærholm. Siden kom han til 
at arbejde 4 år hos Spæncom, men arbejder i dag hos Agri-norcold i 
Vejen. Raminta kom til Danmark for 4 år siden og arbejder i dag i Vejle. 
Parret har datteren Guste på 2 år.

Kestas og Raminta er glade for at bo i Jordrup, hvor de efter indflytningen 
blev budt velkommen af en nabo, der afleverede en stor velkomstkurv fra  
Dagli’Brugsen. Det gik lige til hjertet. Det 
er dejligt, at man kan tale med nabo-
erne, siger parret.

Stort tillykke med
Farvelæg og find 5 fejl

Party House. Hovedgaden 6. Her bor Christoffer Olsen & Cathia Staal.
Der er blevet så nydeligt foran med sten og planter.

Salon Hauge. Johanne Hauge startede salonen i aug. 2018 i kælderen  
på Bøllingvej. I nov. 2020 flyttede de salonen til Hovedgaden.

Nominere
t

Nominere
t

Vinder
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KIRKENKIRKEN

Kl. 8.00 begynder vi med en halv times mor-
genandagt i Simon Peters Kirke med pinse-
salmer og introduktion til pilgrimstanken og 
dagens kirkevandring. Efter morgenandagten 
er der mulighed for, at man kan få madkur-
ven kørt til Lejrskov kirke. 

Kl. 8.45 går vi i stilhed den første halve 
time mod Harte Kirke til en andagt kl.10.00-
10.30. 
Efter andagten i kirken er der kaffe, te og 
rundstykker i Harte Kirkecenter. 

Kl. 11.30 drager vi ud på den sidste og 
længste etape mod Lejrskov Kirke, 7 km. 
Den første halve time vil vi gå i stilhed og 
derefter fejre nadver i naturen. I Lejrskov 
er den store præstegårdshave til fri afbe-
nyttelse for frokostgæster, legende børn og 
voksne. I tilfælde af gråvejr rykker vi ind 
i konfirmandstuen. Der vil være sørget for 
kaffe, te og kage.

Kl. 14.30-15.00 Andagt i Lejrskov Kirke.

Deltagerne skal selv sørge for hjemtrans-
porten fra Lejrskov Kirke. Præsterne Anette 
Rørmose Härle, Niels Risbjerg Lai og Mi-
chael Markussen vil lede kirkevandringen.  
Tilmelding er ikke nødvendig.

Dagen er gratis. 

2. Pinsedag den 24. maj 2021

Kirkevandring
Simon Peters kirke –  Harte kirke – Lejrskov kirke

Der er mange ting om påsken, Det Nye  
Testamente ikke fortæller os. Vi får ikke at 
vide, hvordan det faktisk gik for sig med Jesu 
opstandelse fra de døde, i gravens mørke. 
Vi finder heller ikke nogen beskrivelser af, 
hvordan stenen flyttes fra graven. Vi læser 
kun englens ord: ”Frygt ikke. Jeg ved, at I 
søger efter Jesus, den korsfæstede. Han er 
ikke her, han er opstået, som han har sagt…. 
Og se, han går i forvejen.” Og så hører vi, at 
de to Maria’er løber væk ”med frygt og stor 
glæde.” Men kan budskabet om opstandel-
sen så være sandt, når vi ikke får en detal-
jeret forklaring på, hvordan begivenhederne 
fandt sted? 

Vi er nok ikke særlig gode til at lade os over-
raske og overvælde. Når der sker noget over-
raskende, siger vi: Det er da løgn! Når noget 
forfærdeligt sker, siger vi: Det kan da ikke 
være sandt? Og når der sker noget dejligt, 
siger vi: Det er for godt til at være sandt!

Hvad mon det er for en forestilling, vi har om 
sandhed, hvis den er det samme som sum-
men af selvfølgeligheder? Det store, det for-
færdelige, det skønne og det rystende – det 
som bringer os ud af fatning – det er skræm-
mende, fordi det er uhåndgribeligt. Er det så 
bedre at nøjes med mindre? Påsken provo-
kerer os og tvinger os til at spørge, hvem vi 
egentlig er. Målet med vores fødsel kan ikke 
kun være, at vi skal dø. 

Vi kan vælge at se vores liv som et time-
glas, hvor sandkornene eller livet langsomt 
drysser ned i timeglassets nederste del. 
Dryp, dryp, dryp. Sådan er timeglassets ens-
formige melodi. Så længe der er masser af 
sandkorn at tage af, kan vi leve nogenlun-
de ubekymret. Efterhånden bliver der færre 
sandkorn tilbage, og så vokser bekymringen. 
Efter det sidste dryp er der den store tavs-
hed. Dødens tomhed. Alle sandkorn ligger 
stille på bunden. Sådan kan vi forestille os et 
livsløb med forstanden. Men dermed bliver 
døden endemålet. 

Påsken åbner for en anden forståelse. Vi kan 
være ensomme, men vi lever altid sammen 
med andre, ligesom vand i en flod, der flyder. 
Vi er sammen i dag men ikke det samme sted 
som i går. Hvad nu hvis livet ikke var et time-
glas, men nærmere en flod? Vi ved, at floden 
slynger sig. Vores livsbane er snoet. Der er 
tider med tørke og med regn, der er tider med 
sol og overskud. Hvis nu livet er som en flod, 
så løber der hele tiden nyt vand til, fra den 
kilde til alting, som vi kalder Gud. Gud er som 
den uendelige kilde, i begyndelsen af vores liv 
og under os. I parentes bemærket betyder den 
sidste halvdel at ordet døbefont faktisk kilde.

Livets flod forandrer sig undervejs. Af og 
til flyder floden stærkt og rivende, til andre 
tider er der stille vand med små krusninger 
på overfladen. Men vi lever aldrig som iso-
lerede dråber. Altid hører vi sammen i den 
store flod, sammen med andre mennesker, 
sammen med skabningens dyr, planter, land-
skaber, steder og atmosfærer.

Der kommer hele tiden vand til den fælles 
flod, både fra kilderne i det dybe og fra reg-
nen i det høje. Noget af flodvandet fordam-
per og giver vand tilbage til himlen. At leve 
er at være en del af en cirkulation, der sam-
tidig føres videre. Vi er aldrig isolerede indi-
vider, men vi eksisterer i skabelsens storhed. 
Og samtidig er vi helt nede på jorden, med 
fødderne plantet i mulden. 

Alle gode gaver, de kommer ovenned og fra 
siderne og fra neden, og på samme tid må vi 
selv give videre. En stor del af livsglæ-
den får vi ikke udtalt, den synker lige 
så stille ned i flodens dyb. Og det er, 
som det skal være. Alt når ikke at 
blive formuleret og sagt, når livet 
skal leves fremad og udefter.

Paradokset er, at vi allermest 
er os selv i livets strøm, når 
vi ikke ustandseligt tænker 
og reflekterer over meningen 

med det hele. Vi er os selv midt i flodens be-
vægelse. Vi er os selv ved livets udspring, 
da vi var børn, i voksenlivets rivende kraft, 
og som vi vil være det ved alderdommens 
ebbe. Til sidst flyder floden ud, men floden 
vander og nærer liv. For netop det er flodens 
gerning: at vande liv.

Påskens budskab betyder, at vores liv mere 
ligner en flod end et timeglas. Vi skal være ét 
med floden og lade den føre os, hvorhen Gud 
vil. Jesus selv var som en flod af overskud, 
der bevægede sig ind i en tør tid med magt-
fulde mænd og en overflod af småkårsfolk.

Jesus siger, at loven, der stod hugget i hårde 
stentavler, skal flyttes ind i hjerter af kød og 
blod, så mennesker kan blive varme indeni. 
Når Jesus helbredte og hjalp folk, sagde 
han, at nu er Guds rige kommet til jer, ja riget 
er midt iblandt jer. Guds rige er det sted hvor 
Gud er Gud for os. Det rige er også lige her, 
hvor vi er del af livets flydende cirkulation, af 
flodens strøm.

Jesus opstod fra de døde ved Helligåndens 
kraft. Gud Fader har to hænder, og det er 
Sønnen og Helligånden. Påskens budskab er, 
at vores liv er en del af livets flod. Det er den 
store overraskelse, som kan kaldes det evige 
liv. Vi kan tvivle, og det er ikke alt, der kan 
forklares. Men i livets flod, i strømmen, kan 
vi møde vores Gud. Gud ske lov for påsken.

Gud ske lov  
for påsken
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KONTAKT

BEGRAVEDE ELLER BISATTE:

Lejrskov Kirke
Maren Cecilie Knudsen 14. Januar

Jordrup Kirke
Aage Jensen 15. Januar
Vera Andersen 19. februar

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

GUDSTJENESTER:

Se kalender

K
O

N
FIR

M
AT

IO
N

E
R

KIRKEN

Jordrup Kirke Lejrskov Kirke

NÆSTE ÅRS KONFIRMATIONER

Konfirmandindskrivning
For de kommende 8. klasses elever, der bor i Lejrskov 
og Jordrup området, og som gerne vil konfirmeres, er 
der indskrivning til konfirmationsforberedelsen tirsdag 
den 1. juni kl. 19 i Lejrskov Kirke. Jeg sender brev med 
indbydelse til dem, jeg har adresser på. Modtager man 
ikke noget brev, er man velkommen til bare at møde op. 
Konfirmationen er en bekræftelse af dåben. Hvis en 
konfirmand ikke er døbt, er han/hun også meget vel-
kommen til at følge undervisningen. Så skal man blot 
døbes inden konfirmationen. 

Eleverne bliver hentet i bus ved skolerne i Kolding og 
ved Kongsbjergskolen i Lunderskov. Bussen betales af 
menighedsrådet. Konfirmationsforberedelsen finder 
sted torsdag efter skoletid og begynder den 16. sep-
tember 2021.

Konfirmationerne i 2022 finder sted Bededag, fredag 
den 13. maj kl.10 i Lejrskov Kirke og søndag den 15. maj  
kl. 10 i Jordrup Kirke.

Hvis nogen ønsker at deltage i konfirmationsforbere-
delsen ved en anden kirke, men gerne vil konfirmeres 
i Lejrskov eller Jordrup, vil jeg bede jer deltage den  
1. juni eller kontakte mig.

Fynslund er et skønt område. Det bliver 
både skønnere og grønnere, når vi får 
samlet skrald i naturen og i grøfterne. 

Lad os gå en tur - sammen hver for sig - 
og samle skrald. Godt for naturen + sund 
motion + fællesskab! 

Vi mødes ved Brugsen kl 10 og så vælger 
du selv ruten for din indsamling. Dem, der 
samler mest, vinder en lækker gavekurv 
og vi trækker lod om en ekstra gavekurv 
blandt alle, der deltager.

Håber du vil være med - så tag din nabo, 
børn, hund... med på turen!

GØR FYNSLYND GRØNNERE

DEN 18. APRIL er det den 
officielle SAML AFFALD DAG

1. Hvad bliver mere vådt, jo mere det tørrer?
2. Hvilket type hus kan man åbne, men ikke bo i?
3. Hvad har fire ben, én ryg, men ikke nogen krop?

Et par gåder til de kvikke:

Fin
d s
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. 11
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Jordrup Kirke, 2. maj kl. 10:00

Hans Egeriis Pedersen

Mads Oxlund Hasberg

Jordrup Kirke, 12. september

Malthe Emil Nord

Oisin Poul Søndergaard

Adrianna Mae Mateo Encio

Sarah Husum Westi

Peter Dalsgaard Bunkenborg

Caroline Duve Ansager

Louise Szimnau

Clara Juhl von Linstow 

Lejrskov Kirke, 11. september

Julie Harbo Isaksen

Mathias Kramer

Emilie Kramer

Maja Bach Olesen

Manfred Deleuran Evers

Katrine Hansen

Mathias Carlsen

Camilla Maria Germann Jensen

Mikkel Skovsted Kristiansen

Emil Viborg Molkjær

Amalie Stavnager Damgaard

Oliver Møller Vestergaard

Jens Julian Secher Hald

Asger Nymark Vejen-Jensen

ÅRETS KONFIRMATIONER
Konfirmationsdatoerne i 2021 er nu fastlagt.
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Alt tømrer og snedkerarbejde
Nybygning, ombygning, totalentreprise

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

www.piihlogsoen.dk 

Alt 
tømrer og snedkerarbejde 

Nybygning, ombygning, totalentreprise

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

PIIHL & SØN APS

TLF. 75559073 · 21480345
www.piihlogsoen.dk

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

PIIHL & SØN APS

TLF. 75559073 · 21480345
www.piihlogsoen.dk

Alt tømrer- &
snedkerarbejde
Nybygning, Ombygning,
Totalentreprise

Højtoften 13, Højrup 6640 Lunderskov  
Mail: info@piihlogsoen.dk

På trods af alle corona restriktionerne, så formåede vi i Fynslunds Børnehus at holde en nogen- 
lunde normal fastelavn. Børnene var flot klædt ud, men måtte dog lade deres løse genstande 
blive derhjemme. Men det hindrede ikke kreativiteten og børnehaven var forvandlet til en fest for 
superhelte, prinsesser, dyr og ninjaer. Hvor var det dog fantastisk at se forventningsglæden hos 
børnene. Hele formiddagen gik med at vente, de kunne slet ikke være i sig selv og vidste ikke helt, 

hvad de skulle give sig til, for de ventede jo bare på, at festen skulle slås i gang. 

Da festen endelig startede blev der slået på livet løs. Havde der været corona i tønden, så kan jeg 
godt fortælle jer, at den ville være slået til plukfisk og fløjet ad h…. til. 

Efter lang tids kamp mod tønden fandt vi endelig 2 stolte kattekonger og 2 kattedronninger og lad 
os ikke glemme, alt det slik der røg ud af tønden. Efter vi havde slået katten af tønden, så var det 

tid til at spise de lækreste fastelavns boller. 

Det var en helt igennem fantastisk dag, med de skønneste børn.A
f:
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Fastelavnsfest

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

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

vi leverer den gode
smag fra Spanien

Læs mere på
espanasense.com 
Oplev de udsøgte spanske delikatesser 
Husk at vi leverer gratis i nærområdet

1152_Esp_Annonce_105x148mm.indd   11152_Esp_Annonce_105x148mm.indd   1 15.02.2021   15.1715.02.2021   15.17

FYNSLUNDSKOLEN

KONG VINTER
Selv om vi skriver april og er godt inde i foråret, når dette nummer af 
Fynslundmagasinet udkommer, så kan vi godt tage et tilbageblik på de 
dage, hvor vi fik besøg af Kong Vinter. Han arriverede i februar, midt i en 
opslidende og trættende coranatid (i hvert fald for børnene).

Med Kong Vinter kom der ikke kun frost og sne, men også smil, glæde og 
latter. Børnene havde en fest uden lige og det kunne ikke gå hurtigt nok 
med at komme ud og lege. Det var skønt så længe det varede.

Af Hanne Holm Johansen

MADKUNDSKAB ONLINE
Det er også muligt at undervise i madkundskab online. Vi lader os ikke 
sådan knægte af en virus, men tager grydeskeen i den anden hånd og får 
banket en dej op til boller eller andre boller i suppen eller pastasalaten. 
Bare kom an – vi er madlavningsparate og omstillingsparate.

Der er som regel to eller tre opskrifter at vælge imellem og en valgfri, 
hvis det hele skulle knibe. Læreren står selvfølgelig til rådighed online de 
timer eleverne er i køkkenet.

Billederne af den mad de laver hjemme bliver sendt til skoletube og så 
kan vi rigtignok få mundvandet til at løbe. Billederne er bare et lille udpluk 
af det, der bliver lavet.

Hilsen 5. og 6.d Fynslundskolen

Jeanette, Louise, Lene og Hanne

1. Et håndklæde
2. Et penalhus
3. En stol

Svar på gåder: s. 7
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Nu er endnu et år gået.  2020 er gået hurtigt for mig, for 
andre måske langsomt.

I 2020 er mange ting sket, der har været præsidentvalg i 
USA, det vandt Joe Biden over Trump. Ud over det kommer 
Kamala Harris højst sandsynligt i historiebøgerne som den 
første kvindelig vicepræsident, hun er nemlig Joe Bidens 
vicepræsident. I 2020 var der stor debat om Georg Floyd, 
en mand fra USA der døde, ved at politiet havde et knæ på 
hans hals, så han endte med at dø, fordi han ikke kunne 
trække vejret.

Stor Britannien har meldt sig ud af EU, og så har der været 
Corona. Corona har medført mundbind, håndsprit, afstand 
og aflysninger.

Alt blev aflyst i foråret 2020 også her hjemme i Danmark. 
Skoler, fritidssport, butikker, fritidsinteresser, sammen-
komster, fritidsinstitutioner, og jubilæer blev aflyst. H.M. 
Dronning Magrethes fødselsdag blev aflyst og 100 års jubi-
læet for genforeningen i Sønderjylland blev aflyst.

Men vi fandt hurtigt andre måder at se hinanden på, vi så 
nemlig hinanden på Computeren, iPaden og telefonen.

Fynslundskolen lukkede i marts pga. corona, og åbnede 
derefter igen i april, så der fik vi os nogle vaner med af-
stand til vennerne og masser af håndvask og sprit. 

Her i 2020/21 er de forhenværende 5. klasser blevet slået 
sammen til en stor samlet 6. klasse.

I min families vennekreds har der været to konfirmationer 
i år. De blev rykket frem og tilbage grundet Corona. Her 
hjemme hos mig selv har jeg været meget ærgerlig over 
ikke at kunne se mine bedsteforældre i foråret grundet 
Corona. I 2020 har jeg fået min egen hest. Hesten hedder 
Charlie. I august blev min hest halt. Vi fik den til dyrelæge, 
og der fik han konstateret spat, hans led var simpelthen 
vokset sammen i haserne på bagbenene.

I 2021 tror og håber jeg, at vi kommer til at fejre alle de 
ting, som blev aflyst eller udskudt. Derudover kan vi se 
frem til sidste skoledag, Bornholmerturen og skolekome-
die, hvis det altså ikke bliver aflyst pga. corona.

 Her til sidst vil jeg takke lærerne for deres gode online 
undervisning, både i foråret og her før juleferien, og så vil 
jeg gerne takke Mette Frederiksen og regeringen, for at 
have styret os igennem denne her corona situation så godt 
som man kan.

I 2021 håber jeg for os alle, at vi slipper af med Corona. 
Gud Bevare os alle. Gud Bevare Danmark.

Af: Tiffany Lundsteen Olsen 6.d Fynslundskolen

2020 har været et år med gode og dårlige sider og øjeblikke. Januar og februar 2020 startede 
temmelig normalt. Men så kom Corona, hvilket var en forholdsvis ligegyldig ting for mange 
mennesker i starten. Andre tog det mere alvorligt efter at have haft sygdommen tæt på sig, 
som fx nær familie eller venner.

Folk ville feste i starten af året hvilket kunne smitte meget. Min fars arbejde var hårdt ramt 
hvilket endte i et langvarigt sygdomsforløb for hans vedkommende. Efter at have haft Corona 
så tæt på mig, har det gjort en stor forskel på mine tanker om sygdommen. Efter jeg have væ-
ret i karantæne igennem det meste af foråret 2020, var det blevet bedre i løbet af sommeren. 
Vi kom i skole igen, kunne være sammen med vores klassekammerater og man kunne tage 
mere frit rundt i landet.  Apropos klassen. Efter skolestart i 2020 er den nuværende 6. årgang 
blevet slået sammen til en stor klasse. 

Derudover er jeg startet i en ny håndboldklub. Men håndbold har også været svært. Først 
skulle man møde nye mennesker, derefter skulle vi spille kamp. Efter en kamp i efteråret fandt 
vi ud af at dommeren var corona ramt. Det endte i en hel del karantæne, men i det mindste 
kunne man se EM i kvindehåndbold. EM gik godt, lige indtil vi skulle spille kamp mod Norge, 
den kamp endte ikke godt for Danmark, vi tabte og dermed var vi i finalen om bronze. Som vi 
desværre også tabte.

Udover at have det svært i Danmark har resten af verden haft det endnu sværere. Fx Florida i 
USA og Daegu i Sydkorea. Men nu nok om Corona. Der har også været valg i USA hvilket var 
tæt, men Biden vandt. Der har været meget snak om det amerikanske præsidentvalg.

I 2021 håber jeg på, at skolerne åbner op, og man kan mødes med vennerne igen. Derudover 
håber jeg, at vaccinen hjælper så fx herrelandsholdet kan spille VM i håndbold. Og at jeg selv 
kan komme til håndbold igen. 

Gud bevare Danmark… forhåbentligt.

Maja Westi 6.d Fynslundskolen

FYNSLUNDSKOLEN

NYTÅRSTALER FRA 6.D
Online undervisning

2020 har været et meget mærkeligt år. Jeg 
havde godt nok altid glædet mig til 2020 da 
jeg var mindre, men jeg vidste selvfølgelig 
heller ikke, hvad der ville komme til at ske. 
Der er virkelig sket en masse ting, fx coro-
na, døde mink og det aflyste 100 års genfor-
enings jubilæum. 

Men der er også sket gode ting her i 2020/21. 
Dronningens 80-års fødselsdag og Joe Bidens 
sejr til præsidentvalget i USA, som jo er vid-
underligt.  

Det har godt nok været og er en mærkelig 
tid, men også selvom vi sidder her ved hver 
vores skærm, så synes jeg, at vi skal være 
taknemmelige for, at det trods alt ikke er 
gået værre, end det er. Jeg tror, at der vil 
komme mere hjemmeundervisning i fremti-
den, men jeg håber det ikke. Jeg må også 
sige, at jeg savner at komme i skole og møde 
mine venner. 

Nu hvor Danmark har været lukket ned, er 
mit største håb, at det snart kan åbne op 
igen (eller rettere sagt, at resten kan åbne 
op igen). 

Gud bevare Fynslund, Gud bevare Danmark.

Nicolai Leslie Munkgaard Davids  
6.d Fynslundskolen



14  // FORÅR 2021 //  FYNSLUND MAGASINET

I AFTEN STÅR VI IGEN VED ET ÅRSSKIFTE. 
Vi siger farvel til et meget mærkeligt år. Det 
har været et år, landet med gode ting og med 
dårlige ting. Folk er døde og mange folk lig-
ger på sygehuset. 

Den første dansker blev smittet i februar 
2020, og siden har smittekurven bevæget 
sig op og ned. Nu sidder vi i den situation, 
som vi også gjorde i marts 2020, men vores 
klima har nydt det. Folk har ikke rejst ud og 
ind af lande med fly. De fleste folk har siddet 
isoleret i hjemmet. Familier har ikke kunnet 
være sammen, som de plejer. 

Da Corona kom til Danmark var vores familie 
og venner og jeg på skiferie i Sverige. 

For måneder siden fortalte vores statsmini-
ster, at alle mink skulle aflives. Det har be-
rørt mange familier, en af dem var vores. Min 
farfar havde 25.000 mink, som bare skulle 
aflives. Nogle forskere havde fundet en ny 
form for Corona-virus hos mink. Min farfar 
havde besøg af Mette Frederiksen for nogle 
måneder siden. 

Folk håber på at 2021 bliver et bedre år. 
Gud bevare alle og Gud bevare Danmark.

Filucca Munk Hindbo 6.d Fynslundskolen
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Til vores ”jord til bord” – tema fik vi besøg af en jæger, 
der kom med et dødt rådyr. Vi flåede og parterede rå-
dyret og samtidig fik vi set på alt det, som er 
inde i et rådyr. Vi så på hjertet, lungerne 
og dens mave. Vi åbnede maven på dy-
ret og så, at den spiser græs. Børnene 
synes det lugtede en del, men samti-
dig var det rigtig spændende.

Dette giver naturligvis anledning til 
utrolig mange gode samtaler med bør-
nene. Det er med til at skabe en større for-
ståelse og respekt for vores fødevarer og mad samt 
naturen i sig selv. Børnene oplever, at maden ikke bare 
er noget man køber nede i supermarkedet, men at det 
faktisk kommer fra et levende dyr. Det er rigtig sundt 
og vigtig for børnene, at de oplever, hvor vores mad 
kommer fra. Efter vi havde parteret rådyret, skulle vi 
spise det. Vi lavede en lækker rådyr suppe og børnene 
syntes det smagte rigtig godt. 

Vi har været ude i skoven og finde spor efter dyr. Vi 
fandt bl.a. muldvarpeskud og spor af både et rådyr og 
en skovmår samt lidt forskellige lorte. 

Muldvarpeskuddet åbnede øjnene op for os, at det 
kunne være sjovt at partere en muldvarp og sammen-

ligne det med de forskellige organer, som der 
er inde i dyret. 

Vi åbnede maverne på begge dyr og 
kunne se, hvad de spiser. Vi fandt små 
regnorme i muldvarpen og børnene 
synes det var rigtig sjovt, men også at 

det lugtede lidt. 

Den kolde tid, har vi udnyttet til at være ude og 
lave bål og har været en masse ude i skoven. Vi har 

også hjulpet fuglene, ved at lave fuglemad og hængt 
dem op ovre i skoven. 

Vi tror ikke kun, det er os, der har fundet ud af hvor 
skøn naturen er i denne corona tid. Der er så mange 
muligheder for at lave noget skønt og dejligt ude i na-
turen, så det er bare med at komme ud og bruge den. 
Vi har i hvert fald set dens muligheder og glæder os til, 
at bruge den meget mere. 

FYNSLUNDSKOLEN

NATUREN I FOKUS I FYNSLUNDS BØRNEHUS
I Fynslunds børnehus lægger vi vægt på, at naturen er en stor del af børnenes hverdag. Naturen og dens mange 
fænomener og funktioner bliver ofte integreret i de daglige pædagogiske processer, hvor børnene selv er en stor 
del af planlægning og udførelsen. Det kan være alt fra flotte kreative kreationer, med materialer vi selv har fundet 
og hentet fra skoven. 

Det var mega sjovt, at der var et rådyr i 
børnehaven – det var rigtig spændende. 
Det bedste ved rådyret, var at se hjertet. 
Men jeg syntes også, at det lugtede lidt.

– Jonas 5 år

muldvarp

rådyr

VELKOMMEN TIL MIN NYTÅRSTALE. 
Det her år har været meget mærkeligt. 
Der har været Corona og Lockdown i hele 
Danmark, ja i hele verden. Vi har haft online- 
undervisning og det har været meget kede-
ligt i lockdown tiden. Jeg har været med til 
DBU-træning, inden der kom alt for meget 
Corona.

Mig og min familie havde faktisk et fint år, 
vi har holdt konfirmation og kobberbryllup. 
For Danmark har det også været et særligt 
år, med blandt andet dronningens 80-års fød-
selsdag og 100 års dagen for Sønderjyllands 
genforening. Der var også brand i Australien. 
Og så var der alle minkene, der blev dræbt.

Der er nu fundet en vaccine og en del er al-
lerede blevet vaccineret. Jeg håber at 2021 
vil blive bedre end 2020, jeg håber også, at 
vi alle sammen får nye venner og en god ny 
skole, når vi skal starte i 7. klasse efter som-
merferien. Jeg håber også at jeg kommer på 
U14 elite holdet og at Corona forsvinder, så 
vi kan leve normalt igen. Jeg håber at jeg får 
en fætter eller kusine i 2021. 

Gud Bevare Danmark.

Anton Dall Collatz 6.d Fynslundskolen

2020 HAR VÆRET ET INTERESSANT ÅR. 
Der er sket en del gode ting, men også en 
masse dårlige. En af de gode ting var, at vi 
(5. d. og e. klassen) blev slået sammen til 
en stor klasse, 6.d efter sommerferien 2020. 
En masse nye venskaber opstod og sjovere 
motion og bevægelses timer, fordi vi er så 
mange.

Men den 27. februar 2020 blev den første 
dansker smittet med Corona. Siden da tog 
det fart. Onsdag den 11. marts kom meldin-
gen ingen gad at høre. At vi skulle sendes 
hjem. Heldigvis gik der kun en måned, før vi 
kom tilbage. Men der var nogle regler, man 
skulle holde. Fx 2 meters afstand.

Corona gik også ud over min familie. Vores 
rejse til Østrig blev aflyst. Det er vigtigt vi 
holder fast så Corona ikke får magten over 
os. Nu gider vi ikke snakke mere om Corona.

I år fyldte vores Majestæt Dronning Margrethe 
den II. 80 år. Tillykke med de firs år Deres 
Majestæt. I USA var der præsidentvalg. Som 
alle nok ved, vandt Joe Biden. Det kan vi 
bestemt være tilfreds med. Nu skal vi bare 
se frem mod 2021. Vi må håbe det bliver lidt 
mere normalt. 

Gud bevarer 6.D. Gud bevarer Danmark.

Filip Søndergaard Nissen 6.d Fynslundskolen

FYNSLUNDSKOLEN
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Det er svært at være reporter, hvis man kun 
har gamle nyheder at skrive om. Og genud-
sendelser er der da også nok af i tv. Sker der 
mon noget i FB overhovedet? Tja, årets gene-
ralforsamling er blevet udsat, så i skrivende 
stund er der ingen årsberetninger at referere 
fra og ændringer i bestyrelser og udvalg er 
også ukendt. 

Men lidt nyt er der dog at berette om, trods 
alt. For boldklubbens bestyrelse og udvalg 
har altså ikke gravet sig ned i et stort sort 
hul, men forsøger at lægge planer og sætte 
nye tiltag i gang. 

ØKONOMI

Boldklubbens regnskab for 2020 som skal 
godkendes på en generalforsamling, viser 
et mindre overskud trods manglende ind-
tægter fra sportsfest, musikarrangement og 
høstfest. Kontingentindtægterne var også 
mindre. Men selvom man ikke er i akut pen-
genød skal der alligevel tænkes kreativt, hvis 
der skal investeres og nye ideer realiseres. 
Derfor er der sat gang i salg af en FB støtte 
T-shirt til 200 kr. og der tilbydes støttemed-
lemskaber til 200 kr. så der kan komme lidt 
flere kroner i kassen.

AKTIVITETER UNDER NEDLUKNING
Med initiativ og stor hjælp fra energiske træ-
nere og instruktører har f. eks. fodboldafde-
lingens herrer i Team FB/LB været i gang med 
forskellig løbetræning – de mødes virtuelt og 
udfordrer hinanden i forskellige konkurrencer 
og Indoor cycling har udlejet alle deres spin-
ningcykler til hjemmebrug. De laver virtuelle 
træningspas sammen 2 gange om ugen.

NOGET AT SE FREM TIL

Sportsfest i Kr. Himmelfartsferien 2021 bli-
ver desværre ikke til noget.  Håbet er at der 
kan arrangeres en ”mini sportsfest” senere 
på året. Måske i forbindelse med et besøg 
af DBU Oldboys Landsholdet der som lovet i 
2020 vil forsøge at slå FB’s oldboyshold. Af-
talen med DBU er på plads og showkampen 
forventes spillet fredag den 10. september. 
Man satser på det bliver med mange tilskue-
re og gæster. Men stadig med forbehold for 
corona-situationen til den tid. Vi tør næsten 
ikke glæde os, men gør det alligevel!  

Der er mere at glæde sig til. For der er nem-
lig udsigt til at Fynslundhallen vil bygge en 
udendørs ”padel tennisbane” i løbet af for-
året, som kan stå klar til sommer. Padel ten-

nis er en forholdsvis ny sportsgren i Danmark 
som er uhyre populær og så er det tilmed 
en god aktivitet under forsamlingsforbud 
på max 5. Det er planen at boldklubben skal 
hjælpe med byggeriet og derefter stå for evt. 
medlemskaber og udlejning. 

FB FYRTÅRNE DEL 2

I sidste nummer af Fynslundmagasinet blev 
en række Fynslund Boldklub personligheder 
præsenteret til en ”wall of fame” i Fynslund-
hallen. De 3 fyrtårne Betty Christensen, Pia 
Madsen og Henry Christensen blev afsløret 
og denne gang fortsættes med Hanne Lis 
Sørensen, Egon Nielsen og Jan Moth Ander-
sen. Væggen er desværre ikke lavet fysisk i 
hallen endnu. For dem som ikke har gættet 
det allerede;  corona er skyld i forsinkelsen, 
som i så meget andet! Der er nok alligevel 
ikke ret mange der har gæstet Fynslundhal-
len siden jul og bemærket det. Væggen skul-
le dog blive klar til det forår vi alle glæder os 
til, hvor vi forhåbentlig må komme tilbage til 
mere normale tilstande. Håbet er lysegrønt.

FYNSLUND BOLDKLUB
 I VENTEPOSITION

PADELBANE VED FYNSLUND HALLEN 

Nu vil Fynslund Hallen også være med. Verdens hurtigst voksende 
sport, padel, er ved at indtage Danmark. De indledende øvelser er 
gået i gang og hvis alt går efter planen, skulle der gerne stå en 
udendørs bane klar inden sommerferien. Hvad er padel? Spillet 
foregår på en bane 10* 20 meter, som er omgivet af 
et glasbur. Glasset bruges som bander under spil-
let, som minder om både squash og tennis. Det 
er dog en del lettere at komme i gang med end 
både squash og tennis.  Der spilles med bats og 
tennisbolde og der er fire spillere på banen. Vi 
glæder os rigtig meget til at kunne tilbyde padel til 
jer. Et spil for alle aldre og niveauer.

Fyrtårne i Fynslund Boldklub
Egon Nielsen

1976

Jeg trådte ind i FB-bestyrelsen 
gennem fodboldudvalget. Jeg 
havde lyst til at være frivillig 

grundet min interesse for sport, og 
fordi jeg gerne ville være med til at 

skabe en god forening. Jeg sad i 
bestyrelsen frem til

2020
1990

Gennem årene har jeg været træner for 
en masse ungdomshold, dømt utallige 

ungdomskampe, været 
dommeransvarlig for alle Sybo kampe 

og kridtet baner op som afløser

1995

I 1995 blev jeg halbestyrer og 
herigennem en del af 

boldklubben, hvor der var 
mange små jobs såsom at 
sælge badmintonbolde. 

Nogle af mine bedste 
oplevelser kommer fra at 
være aktiv på 
fodboldbanen og fra at 
arrangere fester som 
dengang skiftede mellem 
Lejrskov, Ferup og 
Jordrup forsamlingshus. 
Derudover har det altid 
været sjovt at arrangere 
sportsfest.

2008

I 2008 stoppede jeg som 
halbestyrer, men hallen 

spiller stadig en stor rolle i 
mit liv

Fyrtårne i Fynslund Boldklub
Jan Moth Andersen

1976

Jeg startede som frivillig
i FB i 1976 som

fodboldtræner grundet
min interesse for

fodbold. Jeg var træner i
to år.

2020

2010
Jeg tiltrådte som
næstformand i

Fynslund hallen i et
år, og blev derefter
valgt som formand,
hvilket jeg sad som

frem til 2014

1988

Fra 1988 og 8 år frem var
jeg formand for FB’s

festudvalg

1989

Mens jeg var
formand for

festudvalget tog
jeg lige et ekstra

år som
fodboldtræner i

1989

1992

Her startede jeg både som
holdleder for håndbold, hvilket

jeg var frem til 2001 og som FB’s
repræsentant i Fynslund hallens

bestyrelse frem til 2006

1996

Fra 1996 og frem til
2006 var jeg
formand i FB

2011
Frem til 2018 var

jeg holdleder i
fodbold

2014
Jeg blev ansat som

halinspektør

2012
Her begyndte jeg

at være
kampfordeler i

fodbold og er det
endnu

Stort set alle mine venner, er nogen jeg har dyrket en eller
anden form for idræt sammen med.

Helt fra jeg som 7 årig første gang var til træning i Jordrup IF
på Jordrup Stadion, til jeg godt 50 år senere, stoppede som

senior oldboys, fordi mine medspillere var blevet for gamleJ
I de første år i FB, trænede og spillede vi kamp både i Jordrup,

Fynslund og Lejrskov. Der var ”kun” 2 biler til 12-13 drenge, når
vi spillede udekamp, den var nok ikke gået i dag ?

Efter træning og kampe skulle alle i bad, selvom der mange
steder kun var koldt vand i bruserne.

På et tidspunkt havde vi 3 seniorhold i FB. Vi kunne ikke
længere nøjes med ‘en fodboldbane (træningsbanen) så først

lavede kommunen en bane, siden lavede vi selv en,
med frivillig arbejdskraft.

FB arrangerede 2 fester i løbet af året, fodboldafslutning og
håndboldafslutning, de gik på skift mellem Lejrskov, Ferup og
Jordrup forsamlingshus. Det var med live musik og omkring

100 deltagere. Vi er nogen som stadig kan huske diverse
udskejelser (ingen nævnt, ingen glemt) Sportsfesten begyndte
så småt at tage form, med spisning i teltet, 2 årlige afslutninger
og vi overtog julefrokosten, som fodbolddamerne havde startet,
for at samle penge ind til hallen. I 1991 var der 175 personer til
julefrokost i Jordrup forsamlingshus, der var stuvende fuldt. I
1992 bliver hallen bygget,  julefrokosterne blev større, vi havde

både Søren Pilmark og Hilda og Keld på besøg

Fyrtårne i Fynslund Boldklub
Hanne Lis Sørensen

2017

1983

I 1983 flyttede jeg til Ferup
Nyvang og blev hurtig en del af

boldklubben og det frivillige
arbejde

Min store interesse har altid været gymnastik, så jeg har gennem årene været leder for både børn, unge og voksne

2017

I 2017 blev jeg udnævnt til
æresmedlem af FB

I de første år foregik det hele i
skolens gymnastiksal.

Og siden 1992 i Fynslund hallen,
hvor der har været store
opvisninger med besøg af bla.
Flying Superkids

Hvorfor ville jeg være frivillig for 
boldklubbens gymnastikafdeling?
Jo, det falder naturligt at være 
frivillig, gymnastik, har været en 
livsstil for mig – helt fra barnsben. 
Den livsstil er da værd at give videre 
til andre.

Sammenlagt og uafbrudt er det 
blevet til 34 år, hvor 2 børnefødsler 
heller ikke kunne holde mig borte fra 
det frivillige arbejde med at lede 
gymnastikken. Jeg har kun forsømt 
én eneste gymnastikopvisning og det 
var på grund af fødsel.

Det er blevet til mange indmarcher 
med faner og fællessang. Med 
masser af planlægning, opstillinger 
og oprydning der altid er blevet 
klaret hurtig ved fælles frivilligt 
arbejde.

Jeg har også deltaget med hold i
flere udenbys opvisningsstævner,
samt DGI landsstævner.
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Magnus Nissen er født og opvokset i Højrup. Han er 18 år og 
et stortalent inden for fodbold. Han er 1. målmand på Sønder-
jyskes U19 liga, som er en plads han har kæmpet sig vej op til, 
med en imponerende stædighed og vedholdenhed. En rejse han 
har sagt ja til at fortælle om til Fynslund Magasinet.  

DEN SPÆDE START

Magnus startede sin spæde fodboldkarriere på banerne i Fyn-
slund som 5-årig. Han har været glad for at spille i vores lokale 
klub, hvor fællesskabet rangerer højt og hvor der er plads til 
alle. I hans videre færd i fodboldverdenen har konkurrencen dog 
fyldt meget. Som U12 spiller rykkede han til KIF, hvor spillerne 
rangeres på 4 niveauer. Han kom hurtigt op på 1. holdet, hvor 
træningen begyndte at blive seriøs. I samme periode var han af 
flere omgange til udtagelsessamling på Futurelandsholdet, hvor 
han dog blev sorteret fra til sidst.

Efter nogle år i KIF kom han på efterskole i Vejle og begyndte at 
træne i VB, hvor han var skiftevis 2. og 3. målmand. Da han ikke 
kunne komme op og være 1. målmand ville han videre til en ny 
klub, hvor chancerne var større. 

SØNDERJYSKE OG ELITESPORTSMILJØET

Han kom til prøvetræning i SønderjyskE, hvor han også blev ud-
taget, så efter efterskolen tog han direkte til SønderjyskE, hvor 
han flyttede ind i talentboligerne, som ligger under tribunerne. 
Han startede også på handelsskole i Haderslev, hvor han går 
i en sportsklasse. Så som 17-årig var Magnus rigtigt flyttet 
hjemmefra. I talentboligerne bor de en masse unge sportsfolk 
sammen, både fodbold- og ishockeyspillere. Der er kollegie-
stemning og sportsnørderi og det passer Magnus rigtig godt, 
for kammeratskab er en vigtig del af sport - uanset niveau. De 
træner de fleste af ugens dage og flere dage også med morgen-
træning inden skoletid. Magnus startede som 3. målmand, men 
er nu blevet 1. målmand på deres U19 elitehold.

SUPERLIGAEN

Magnus drømmer om Superligaen, og det er en drøm der efter-
hånden er inden for rækkevidde. Han har siden forsommeren 
2020 trænet med SønderjyskE’s superligahold. Når jeg spørger 
ham, hvad det største inden for fodbold har været indtil nu, er 
det, at få lov til at træne med dem.

TALENT ELLER HÅRDT ARBEJDE

Vi snakker om, hvordan man kommer så langt inden for en sport. 
Det er vigtig at have talent inden for sporten, men det allervig-
tigste er at holde ved - også når det ser sort ud. For Magnus 
har det flere gange været helt åbenlyst at give op, for han har 
langt fra altid været den bedste. Men han vil ikke blive ældre 
og tænke at det måske kunne være blevet til noget, og så ikke 
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Futurelandsholdet er et koncept, hvor 
de spillere, som er små i forhold til deres 
årgang, kan fastholdes i elitemiljøet. 
Det kan være fordi de er lidt sene i deres 
vækst, fx fordi de er født sent på året.

PROFESSIONEL F    DBOLD 
Drømmen om

DE
 R

ASKE UNGE MENNESKER FRA FYNSLUND OM
RÅD

ET

HV
OR BLEV DE AF?

– MAGNUS NISSEN –

Magnus som yngre på vej til træning: "Far vil du bære min taske?"
Far: "Når du bliver professionel fodboldspiller skal jeg nok bære din taske".• Magnus er søn af 

Marianne Lorentzen 
og Lasse Nissen

• Han har en lillesøster 
som hedder Laura

• Han har gået på 
Fynslundskolen og 
bagefter på Sct. 
Michael Skole

FAKTA

have givet alt, hvad han kunne. Dét at han har haft modstand, tror han 
også har givet ham noget ekstra, f.eks. da han ikke var helt så høj som 
de andre målmænd og måtte lære at hoppe ekstra langt efter bolden, 
eller da han skulle kæmpe mod meget dygtige rivaler om målmands-
posten. Og så er baglandet vigtigt. Det at man har opbakningen hjem-
mefra, det lille skub når man tvivler, og det at man altid kan blive kørt 
til kampe og træning. Det har Magnus altid haft, og han nævner flere 
gange hvor vigtigt det har været for ham. En ting han også nævner, 
er det at kunne give noget tilbage, det at kunne gøre sine forældre 
stolte. (Det er jeg sikker på at de allerede er). Det er også en stor 
motivation, og noget af det der holder ham i gang. Så han kommer 
helt sikkert til at sende sin mor og far en kærlig tanke, hvis han en 

dag bliver en stor fodboldstjerne. Til gengæld har han selv truffet alle 
beslutninger omkring sin sport, og har aldrig følt sig pacet frem og det 
betyder også meget for ham, og også for motivationen, mener han. 

DRØMMENE

Lige nu er drømmen at blive fast målmand på SønderjyskE’s superli-
gahold og at komme til at leve af fodbold, og så kunne det også være 
mega fedt at komme til en af de helt store klubber i Europa – gerne 
Barcelona - og sagt med et smil: få en fed bil.

Det bliver spændende at følge din rejse Magnus – vi hepper på dig 
her i Fynslundområdet!
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ÅRGANG 2020FYNSLUNDS 

Mette og Nicklas fra Bytoften.
Blev forældre til Xander d. 17. dec og så har de Felix, der bliver 2 år til april.

Familien er flyttet i Mette´s barndomshjem på Bytoften, hvor de lige nu bor 
til leje. Det har de gjort i 4 år. Mette og Nicklas boede i Vejle og det var lidt 
tilfældigt, at de flyttede til Jordrup, men de er glade for det. 

Nicklas kommer fra Fyn og han er selv vokset op i en landsby, hvor naboerne 
kender hinanden. Nicklas er IT-supporter og Mette arbejder i ABC-lavpris. 

Mette er med i gymnastikudvalget, og i år var de nød til at aflyse forældre/barn holdet og et børnehold, da 
der ikke har været nok tilmeldte. Hun håber selvfølgelig, at det er på grund af Corona, at de ikke kunne starte 
holdene op i år. Hendes bekymring er, om der er børn nok til at holde gang i byen i fremtiden.

Busforbindelserne har også brug for at blive genetableret, så børnene kan komme til andre skoler, når de er 
færdige på Fynslundskolen, hvis byen fortsat skal være attraktiv at komme til som tilflytter.

Mette mener, at Jordrup er blevet en sølvbryllups by. Mange har boet her i mange år og børnene er nu voks-
ne. Hun håber flere vender hjem igen, når de har fået uddannelser i de større byer. 

Da Jordrup er et trygt sted for børn at vokse op i, håber hun derfor at ny familier får mulighed for at tilslutte 
sig samfundet. 

Det er så dejligt livsbekræftende at se familier med barnevogne i området. Vi har 
haft kontakt med nogen af dem, der har fået børn i 2020. Hvordan ser hverdagen 
egentlig ud for de yngste borgere i Fynslund – og deres familier? Har de bekym-
ringer og ønsker for fremtiden her i omkring? 

Vi mødes over Messenger – og trods nogle tekniske vanskeligheder – lykkes 
det, at alle præsenterer deres familie og fortæller om baggrunden for at bo i 
området. Familierne vælger, at bo i vores lille lokalsamfund, fordi det er trygt og 
sikkert sted at vokse op. Fordelene er at alle kender alle, og er klar til at give en 
hjælpende hånd. Vi er heldige i vores område både at have frisør, skole, børneha-
ve, sportsaktiviteter og rideskole og indkøbsmuligheder i gå afstand af hinanden. 
Naturen i området er fantastisk, fremhæver Marie-Louise. Det er jo det ideelle 
sted for børn at vokse op. 

Lotte og Casper, Hovedgaden, Jordrup. 
De blev forældre til Bertram d. 28/8 20. 

Familien flyttede til Jordrup okt 2019. Lotte er fra Rødding og Casper er fra 
Skjern, så det var huset, der afgjorde placeringen. De kom fra København 
og ville gerne have noget mere plads. De ville gerne finde et nedlagt land-
brug, da hun har hest, men det er ikke så let. 

Desværre er der ikke plads til Lotte´s hest på rideskolen, så hun havde den lidt hos Ann 
på Bækkelundvej, og det var rart at lære hende at kende. Nu er hesten opstaldet i Hjarup.

Lotte er startet på arbejde, hvor hun er AC fuldmægtig i Psykiatrien i Åbenrå. Casper har 
barsel fra politi-jobbet i Kolding. Han er uddannet tømrer først, og det nyder de godt af, nu 
hvor han renoverer deres hus. 

Lotte og Casper havde glædet sig til at blive en del af lokalsamfundet, men Corona- 
nedlukningen gør det svært at lære nogen at kende. De glæder sig til, at aktiviteterne 
åbner op igen.

Theresa og Ole, Vestermarksvej
De blev forældre til Sif d 8/11-20

Theresa og Ole flyttede til Vestermarksvej i sept 2019, fordi de fandt det rigtige hus. 
De kender ikke nogen, men er begge vokset op i en landsby med sammenhold og 
tryghed. 

Det er ind imellem lidt udfordrende, at være tilflyttere til en landsby som Jordrup i en 
tid, hvor folk ikke må omgås hinanden. Derfor glæder de sig, ligesom alle andre, til at 
der bliver lempet på restriktionerne. 

Ole er ved at uddanne sig til ejendomsservicetekniker og Theresa arbejder for 
Banedanmark. De mødte hinanden, da de begge arbejdede i Silkeborg. Det var der de 
boede inden de flyttede hertil.

På Facebook er der en  
mødregruppe for alle i området:
Fynslund og Jordrups lokale mødregruppe
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 BADMINTON
KLUBMESTERSKABER

HUSK 
GENERALFORSAMLING

I FYNSLUNDHALLEN

USIKKERHED OM MOTORVEJEN
Familierne er enige om, at betænkeligheden 
ved at købe hus i området skyldes usikker-
heden, om der kommer en motorvej. Den vil 
dele lokalområdet i 2. Når det (forhåbentlig) 
bliver afblæst, vil det gøre en forskel for til-
flyttere og nybyggere. 

VUGGESTUE OG DAGPLEJEPLADSER

Mange unge mennesker vil gerne bo i lokal-
samfund – se fx Vester Nebel. Nogle børn 
fra Vester Nebel passes i Fynslundområdet, 
fordi de mangler daginstitutionspladser der. 
Nogle forældre fra Fyndlundområdet vælger 
at tage deres børn med til Kolding, da de ar-
bejder derinde. Marie-Louise mener, at det 
er vigtigt at holde området kørende og bruge 
vores lokale pladser. 
 Marie-Louise og Kristian er rigtig glade 
for, at vuggestuen åbner, for det kan give en 
mere stabil hverdag. De hører om familier, 
der må køre til Kolding om morgenen, for at 
få børnene passet i gæstedagpleje. 

Lotte og Casper glæder sig også til vugge-
stuen åbner, på grund af længere åbnings-
tider, da deres arbejdstider er skiftende og 
præget af lang transporttid. 

Mette og Nicklas har god erfaring med dag-
plejen i området. Felix er fx altid kommet til 
den samme gæstepleje. Ugen før han skal 
afsted, har gæsteplejeren ”taget sig af” ham 
i legestue, for at han lærer hende at hende 
og bliver tryg ved hende. Legestuen havde 
fast mødedag hver onsdag. Legestuen er 
desværre lukket pga Corona. 
 Før Corona mødtes dagplejerne og bør-
nene med hinanden flere gange om ugen, 
så børnene lærer hinanden at kende inden 
børnehaven. 
 Mette oplever, at dagplejen gør en fan-
tastisk indsats, som hun ikke synes bliver 
anerkendt.  ”Dagplejerne gør en seriøst stor 
indsats ude i vores lille bitte samfund, som 
bør anerkendes, for hvis de ikke var her, så 
kom vi unge jo ikke her ud med vores børn.” 

Mette håber, at dagpleje og vuggestue vil 
kunne få et godt samarbejde i stedet for det 
skal blive til en mindre ”krig” for dagplejer-
ne gør virkelig alt hvad de kan, inden for de 
rammer de har. 
 Det er vigtigt, at forældrene har mulighed 
for at vælge mellem vuggestue og dagpleje, 
da det er forskelligt hvilke behov vi har.
Der er 4 dagplejere i området og 33 børn i 
børnehaven. 

FESTER OG FORENINGSLIV

Alle er enige om, at vi mangler sportsfesten, 
høstfesten og aktiviteterne i hallen, hvor vi 
mødes og lærer hinanden at kende. 
 Kristian og Mette er begge frivillige, og de 
vil rigtig gerne have flere med. Jo flere af den 
nye generation, jo mere kan de arrangere no-
get, som også er sjovt for dem. 
 Alle er velkomne – også selv om man ikke 
er sporty 

Marie-Louise og Kristian, Havkrogen 1.
De blev forældre til Signe d. 17. dec.

Marie-Louise har boet her i 5 år. Hun kom fra Søndersø på Nordfyn. 
Hun har arbejdet som vikar i en børnehave indtil barsel.

Kristian er barnefødt i Jordrup og fik hurtigt lokket Marie-Louise til. De flyttede 
sammen i hans fødehjem, og planen er, at de skal overtage det på et tidspunkt.

Kristian er selvstændig tømrer og medlem af festudvalget. De vil rigtig gerne 
have flere unge mennesker med som frivillige til lokale arrangementer, så der 
kommer flere gode ideer og initiativer – også for deres generation.

INTERVIEW
ÅRGANG 2020

UNDER DEN LANGE CORONAKRISE

FYNSLUND BOLDKLUB 

STØT

Køb en ”Fynslund for fremtiden” T-shirt til 200 kr.

og / eller

Bliv FB støttemedlem for 200 kr.

Se hvordan på: www.fynslundboldklub.dk og Facebook, 
samt opslag i Fynslundhallen og Dagli’Brugsen.

Pengene bruges til at sætte flere nye spændende tiltag i gang.

TAK til alle vores trofaste medlemmer, frivillige og sponsorer 
for fortsat stor tålmodighed og opbakning.
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FYNSLUND 
K A L E N D E R  2 0 2 1
AFLYSNINGER M.M. GRUNDET COVID-19 KAN SKE. HOLD DIG ORIENTERET PÅ WWW.FYNSLUND.DK  

FASTE AKTIVITETER

COVID-19
Kalenderen bærer præg af Covid19 nedlukninger. Måske vil arran-
gementer og aktiviteter poppe op igen i løbet af denne periode. Vi 
kan kun anbefale at gå ind på hjemmesiden Fynslund.dk og holde 
sig orienteret i kalenderen derinde. Og ellers opslag i Brugsen og i 
Fynslundhallen.

Onsdage kl. 17:00
Gågruppen  
Gåture i Jordrup 

Mødested:  
Forsamlingshuset

Søndage kl. 10:00
MTB Piger  
i Jordrup og Omegn 

Fynslundhallen

1. kl. 19:00 Gudstjeneste skærtorsdag Jordrup Kirke

2. kl. 10:30 Gudstjeneste langfredag Lejrskov Kirke

4. kl. 9:00 Gudstjeneste påskedag Jordrup Kirke

4. kl. 10:30 Gudstjeneste påskedag Lejrskov Kirke

5. Gudstjeneste Se nabokirker

8. kl. 19:00 - 21:00
Bestyrelsesmøde  
Fynslundhallen  

Fynslundhallen  

8. kl. 19:30 
Sangaften med  
Erik Sommer

Lejrskov Kirke

11. kl. 10:30 Gudstjeneste Jordrup Kirke

13. kl. 19:00 - 21:00 Møde i Lokalrådet 
Sted: Meldes ud 
på Facebook 

18. kl. 10.00 Vi samler affald i naturen
Mødested: 
Brugsen

18. kl. 10:30 Gudstjeneste Lejrskov Kirke

20. kl. 19:00 Menighedsrådsmøde
konfirmand-
stuen

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

25. kl. 10:30 Gudstjeneste Jordrup Kirke

28. 14:30 Gudstjeneste Toftegården

30. kl. 10:30 Gudstjeneste Lejrskov Kirke

APRIL MAJ

2. kl. 10:00 Konfirmationsgudstjeneste Jordrup Kirke

6. kl. 18:00 - 20:00 Koncert- og udstillingsaften Fynslundskolen 

9. kl. 9:00
Gudstjeneste v. sogne-
præst Anette Härle 

Jordrup Kirke

13. kl. 10:30
Gudstjeneste Kristi  
himmelfartsdag

Lejrskov Kirke

14. Fridag Fynslundskolen

16. kl. 10:30 Gudstjeneste Jordrup Kirke

19. kl. 19:00 Menighedsrådsmøde
konfirmand- 
stuen Lejrskov

23. kl. 9:00 Gudstjeneste pinsedag Lejrskov Kirke

23. kl. 10:30 Gudstjeneste pinsedag Jordrup Kirke

24. kl. 8:00 - 15:00 Kirkevandring 2. pinsedag
Start fra Simon 
Peters Kirke, 
Kolding

25. kl. 14:30 Gudstjeneste m. altergang Toftegården

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

27. - 28. 5. klasse Vingsted Fynslundskolen

30. kl. 10:30
Gudstjeneste
Lokalhistorisk vandring  
efter gudstjenesten

Jordrup Kirke

JUNI JULI

1. kl. 19:00 - 21:00
Bestyrelsesmøde  
Fynslundhallen 

Fynslundhallen

6. kl. 10:30 Gudstjeneste Lejrskov Kirke

8. kl. 19:00 Møde i Lokalrådet Fynslundhallen

13. kl. 10:30 Gudstjeneste Jordrup Kirke

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

17. kl. 16:00 - 17:00
Infomøde kommende  
børnehaveklasse 

Fynslundskolen

17. kl. 19:00 Menighedsrådsmøde
Konfirmandstuen 
i Lejrskov

20. kl. 10:30 Gudstjeneste Lejrskov Kirke

23. kl. 17:00 - 21:00 Sankt Hans aften Markant scenen

25. Sidste skoledag 
Fynslundskolen 
og Børnehaven 
Spiren 

27. kl. 10:30 Gudstjeneste Jordrup Kirke

30. kl. 14:30 Gudstjeneste Toftegården

4. kl. 10:30 Gudstjeneste Lejrskov Kirke

11. kl. 9:00
Gudstjeneste  
v. Anette Härle

Jordrup Kirke

18. kl. 9:00
Gudstjeneste  
v. Frida Thomsen

Lejrskov Kirke
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 L ejrskov ringriderforening er en for- 
 ening, for både store som små, og har 

eksisteret i snart 100 år. Ringriderforeningen 
er en forening med fart over feltet og har 
fra starten af eventyret oplevet fremgang 
helt indtil 2015. Foreningen havde også sit 
største antal ryttere i 2008 på 58 ryttere. 
Men ringriderforeningen er ramt af nedgang 
og Corona situationen gør det bestemt ikke 
nemmere. 

Bestyrelsesmøder og generalforsamlinger 
udsættes, derfor har foreningen igangsat 
et nyt projekt, klubhuset skal istandsættes. 
Der vil i fremtiden kunne blive langet endnu 
flere is, drikkevare m.m. over disken, end der 
gøres i forvejen og det bliver langt nemmere 
og mere brugbart for foreningens medlem-
mer samt biltræf, men også deltagerne og 
tilskuerne til de arrangementer der afholdes 
i løbet af året. 

Da ringridningen startede var der en lokal 
ringridning og en åben ringridning. Netop 
derfor har foreningen også en fast række til-
skuere og ryttere, som de er meget taknem-
melige for, men er samtidig imødekommende 
overfor nye. 

Baggrunden for foreningens grundlæggelse i 
1923 er de mange deltagere. Ringridningen 
er nemlig ikke kun for de erfarne ryttere, børn 
starter helt fra 5-årsalderen og nogle er end-
da blevet ved med at konkurrere til de er 70+. 
Derfor vil foreningen se frem til at se alle 
typer ryttere til de fremtidige ringridninger, 
hvor man som altid kan træne gratis eller 
blot være tilskuer gratis. Det koster dog lidt, 
at deltage i selve ringridningen, men man 
kan se frem til en hyggelig dag, og tilhørende 
præmier. Ringridning har for mange været et 
højdepunkt på året og foreningen håber, at 
dette vedbliver så endnu flere kan få gode 
oplevelser med hjem fra pladsen.

Lejrskov Ringriderforening har igennem 
de seneste 5 år haft succes med at udlåne 
ringriderpladsen til Lejrskov Biltræf. Ringri-
derforeningen har til disse arrangementer 
bidraget med salg af pølser, sodavand, øl og 
diverse. Biltræf har været en stor succes og 

har bidraget godt til området og pladsens 
brug, men derimod har ringriderforeningen 
dog oplevet det modsatte. 

LEJRSKOV RINGRIDERFORENING

Et unikt og landligt univers til dig, som elsker at gå på opdagelse.

I Designbutikken mødes du af spændende sanseindtryk i et miks af 
nyt og gammelt, tøj og sko, potter og puder, smykker og delikatesser, 

smuk og stilfuldt brugskunst.

Retroen rummer alt lige fra franske vitriner, nænsomt restaurerede 
møbler, industrilamper, indrammede plakater til designstole, i skøn 

forening med vintageatmosfæren i den gamle lade.

Kig ind og få dig en helt særlig oplevelse.

På gensyn
Bo, Helle og Marianne

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

Adresse:
Marianne Alsgård Pachai
Fynslundvej 1 - Ejstrup

6000 Kolding

Kontakt:
Mob: 2011 9289

www.HAUGÅRD.com
Find os på Facebook

Ringridning 2019. Fra venstre: Teresa Solgaard, Emma Teut Sillesen, Karla Nielsen, Sebastian Jørgensen.

Ringridning 2018. Fanen og rytterne på række.

Kongen og kronprinsen efter ringridning. Til højre  
Mille Hedeager og til venstre Helene Hansen.

Formanden, Kim Nielsen, bestyrelsen og ryt-
terne hos Lejrskov ringriderforening håber 
fremtidigt at både biltræf og ringridning vil 
trække nye ryttere, veteranbiler og folk til 
området. Man ønsker hos bestyrelsen og 
i foreningen at holde liv i denne, i så lang 
tid som muligt og videreføre de gamle tradi-
tioner, der gennem mange generationer har 
budt på skønne oplevelser. 
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Uddeler Susanne Pedersens smil var kæmpestort, da jeg en eftermid-
dag i slutningen af februar lagde vejen forbi Dagli’Brugsen i Jordrup. 
Hun havde om formiddagen fået tilsendt årets resultat og til trods for, 
at de lokale foreninger, der plejer at købe varer til de mange arrange-
menter, ikke havde gjort det i 2020 på grund af Corona, var budgettet 
kommet i hus.

Jeg havde bemærket, at der var sket en positiv udvikling i Dagli’Brug-
sens varesortiment gennem det seneste år, så jeg måtte lige høre, 
hvad der var sket. Det er på grund af kundernes opbakning, kommer 
det prompte fra Susanne. Hun har været uddeler i Jordrup i godt 2 
år og kommer fra en stilling som butikschef for en stor Matasbutik i 
Esbjerg, så hun ved, hvor vigtigt det er at have et godt team omkring 
sig. Og det er tilfældet i Jordrup, hvor der i dag er 18 ansatte, hvoraf 
de 17 er på deltid. Kun uddeleren er fuldtidsansat. Den daglige drift 
forestås af Hanne Poder Nielsen, Helle Damkjær og Susanne, samt 
ikke mindst Peter ”flaskedreng”, der kun er 82 år, og kommer 3 gange 
dagligt året rundt. Dertil 14 ungarbejdere på deltid. De unge har et 
godt kammeratskab og er et frisk pust i dagligdagen.

Dagli’Brugsen har et begrænset kundegrundlag og derfor er det me-
get vigtig, at kunderne fortæller personalet, hvis der er varer de gerne 
vil have, men som ikke er i det daglige sortiment. Så kan Brugsen 
prøve at få det hjem i en begrænset periode og sælger det godt, fort-
sætter det.

Kundernes tilfredshed
er vores drivkraft

Tilbud med videre, kan ses i butikken, men også på coop-app’en, der 
kan downloades til mobiltelefonen. Anvendes denne, får du adgang 
til en række udvalgte muligheder helt gratis. Ligesom medlemmer 
opsparer du 1%, når du handler for mere end 500 kr. i Coop på en må-
ned. Dette beløb går ind på din ”opsparings-konto”, som du kan kon-
vertere til et medlemskab. Det er muligt at konvertere opsparingen til 
medlemskab, når de 200 kr. er sparet op.  Men gå selv ind på nettet 
og læs om coop-app’en og de mange fordele. Herunder anvendelse af 
mobiltelefonen til betaling.

Da jeg vil tage et billede af Susanne, stiller hun sig foran kasserne 
med øl og sodavand, for det er vigtigt, at kunderne fortsætter med 
at støtte Brugsen og ikke smutter over grænsen efter øl og vand, når 
Corona-restriktionerne er forbi.

Foruden dagligvarerne, har Dagli’Brugsen også udlevering af pakker, 
medicin og bøger fra biblioteket, så der er også brugt mange flasker 
sprit for at rengøre hylder og kasser til disse ting. Det var en klar 
betingelse for at fortsætte med ud- og indlevering af f.eks. bøger.

Men vi venter ligesom alle andre på, at dagligdagen kommer tilbage, 
selv om det har været et godt år for Dagli’Brugsen. Vi venter på, at 
der kommer gang i foreningsfesterne og at brugsen kan lave arrange-
menter for kunderne. 

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 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.

Tusinde tak for Jeres fortsatte støtte. Uden 
jer, var der ingen Brugs. Vi håber, I fremover, 
når Danmark endelig åbner op igen, også vil 
støtte os, som i det forgangne år.

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 2021

8 stk.
0 stk.
0 stk.

GLÆDELIGT FORÅR TIL JER ALLE

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
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 HJEMME, 
MEN I SKOLEMEN I SKOLE
Det er ikke vores hverdag eller vores natur, men som alle 
andre kan vi tilpasse os, og det må man sige at vi har 
været gode til, men bare fordi folk kan tilpasse sig, menes 
det ikke at de trives. Vi har alle ofret noget. Vi har ofret 
vores normale skolegang, alle vores klassekammerater, 
klasselokalet propfuld med larm og god stemning. Og nu 
er alt det vi kender, skiftet ud med en computer, tomme 
lokaler og stilhed. Og jeg er sikker på at vi alle sammen 
gerne vil have vores “normale hverdag” tilbage. 

I grove træk står vi op, tænder vores computer, sidder for-
an skærmen i 7-8 timer, slukker computeren og så har vi 
fri. Fritiden er heller ikke den samme, vores fritid foregår 
hjemme, med få venner og uden vores fritidsaktiviteter. 

Men det er selvfølgelig lidt mere kompliceret, os ele-
ver vi tænder vores computer og går på teams, hvor vi 
mødes med vores klassekammerater og lærer. Så har vi 
time, vi har helt almindeligt skema, vi har selv idræt på 
Kongsbjerg. Så tænker du måske: Hvordan kan man have 
idræt derhjemme? Men det er bare at være kreativ. Vi 
har her på det sidste lavet find to learn. Jo mere lærerne 
tænker ud af boksen, jo sjovere har vi det... Vi kan også 
sammenarbejde, det kan vi gøre i såkaldte rum, som læ-
rerne deler os ind i. 

Her for nyligt fik vi at vide i et pressemøde at os unges 
smittetal er så lavt, og vi bliver takket for alt det vi har ofret 
for Corona. Jeg synes os unge skal være stolte af alt det 
ansvar vi har taget, og hvis du er en forælder, skal du være 
ekstrem stolt af dit barn. Hvem havde nogensinde forestil-
let sig at os unge kunne have sådan en stor indflydelse. 

Jeg personligt er ikke særlig god til at være sendt hjem, 
til ikke se alle mine venner. Jeg har haft svært ved at finde 
noget positivt i alt det her, men hvis jeg tænker mig om er 
mit liv fuld af positivitet. “A negative mind will never give 
you a positive life”. Selvfølgelig er der en masse negativt 
at skrive om, men derfor behøves vi ikke at mindes om det. 

INTERVIEW MED HJEMSENDT EFTERSKOLE ELEV
Jeg hedder Mathilde og er 15 år gammel. Jeg går på Ågård Efterskole 
og har været hjemsendt siden den 18. december. 
 Man kan på mange måder sige, at efterskolelivet er en engangsop-
levelse. Det er en oplevelse, som man tager med sig hen i livet. På den 
måde kan man godt sige covid-19 har været med til at forhindre noget af 
det fællesskab, som vi har bygget op ude på efterskolen. 
 Men selvom vi er hjemsendt, så ser vi stadig hinanden over teams, og 
holder lejlighedsmøder tit, så vi får set hinanden. Det er en hård tid for 
alle efterskoleelever, fordi vi ikke får det samme fællesskab, som man 
kunne få ude på skolen. Men efterskole handler også om at lære sig selv 
at kende. I den tid vi har været hjemme, kommer der mange kreative 
ideer op, som alt sammen kan lade sig gøre online. Der bliver både lavet 
Kahoot, tegn og gæt, quiz, madlavning og online fysisk træning. Så på 
den måde kan man sige, at vi har lært at være kreative, og finde på nye 
ideer for at bevare vores fællesskab. Vores lærere har især været gode 
til at komme op med de kreative ideer, sørge for at online skole slet 
ikke er så kedeligt. Og viser os medforståelse i, at det er en hård tid. De 
savner jo også efterskolen. 
 Som efterskoleelev vil jeg tilbage. ”Vi vil hjem”. Lige netop det her år, 
så er vores hjem ikke hos vores forældre, men på vores efterskole. Og 
derfor håber vi, at smittetalende snart falder, så vi kan komme tilbage 
til vores familie.

 2020 FRA ET UNGT SYN 

2020, lad os bare starte fra starten. Da rådhusuret slog midnat den 
31. december 2019, sagde vi både goddag til et helt nyt år og et helt 
nyt årti. Ingen vidste hvor galt det nu ville gå. 
 I januar og februar var det ildebrandene i Australien det var mest 
på nyhederne.  Mere end 1,1 million hektar er brændt af, det skriver 
nyhedsbureauet Reuters. I vinterferien 2020 kom Corona for første 
gang til Danmark, jeg tog mig ikke så meget af det fordi jeg troede 
aldrig, det kunne gå så galt, som det gjorde.

Så var det i marts det for alvor gik galt. Da jeg først fik at vide, at 
jeg ikke skulle i skole det næste stykke tid, kunne jeg ikke helt forstå 
det. Det gik først op for mig, at jeg ikke skulle i skole, da jeg vågnede 
dagen efter de havde sagt det. Det første jeg tænkte var “ fedt”, fordi 
jeg troede, det skulle blive som en ferie. Det blev det så overhovedet 
ikke. Jeg savnede alt det sociale, jeg havde meget planlagt jeg skulle 
havde lavet, men det blev alt sammen aflyst pga. Corona.

Da vi endelig kom i skole igen, var det meget anderledes. Der var 
ingen udflugter med skolen, ingen foredrag og meget mere. Man 
skulle hele tiden tænke på, hvad man måtte og hvad man ikke måtte. 
Selvom at samfundet begyndte at åbne op, var der stadigvæk ikke så 
meget at lave. Da min familie indeholder seks personer, er der ikke 
så mange man kan være sammen med, fordi man ikke skulle være 
for mange sammen. Min familie og jeg valgte nogen få personer, vi 
måtte være sammen med som familie. 

Da det endelig blev sommerferie, skulle jeg ikke så meget. Det der 
fyldte min sommerferie, var at blive klar til og skifte skole. 
 Endelig kom dagen den første skoledag i 7-klasse. Jeg var mega 
spændt på at starte i en helt ny klasse. Corona fyldte ikke længere 
særlig meget af min hverdag mere, fordi jeg var mere fokuseret på at 
få en god start i en ny klasse.  
 Jeg var lige kommet godt i gang med min nye klasse, men så be-
gyndte mange lande at skrive om, at Corona kom tilbage, anden bøl-
ge. Jeg begyndte at blive bekymret for, at alt socialt skulle blive over 
nettet igen. Desværre havde jeg min ret til at være bekymret, fordi 
ganske nok kom lock down nummer to. 

Midt i december blev vi alle sendt hjem. Jeg var nervøs for hvordan 
julen ville blive sammen med min fødselsdag og nytår. Min jul blev 
meget anderledes, men jeg synes den blev god. 
 Så kom min fødselsdag den 30. december. Den blev ikke 
som den plejer. Min fødselsdag blev slået sammen med jule- 
dagene. 

Jeg synes 2020 var noget af en rutsjebane. Jeg håber, at når vi alle 
bliver vaccineret, kan vi komme tilbage til en normal hverdag med det 
sociale, skole og familie. 
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Lars: +45 2525 7160 . Henry: +45 2525 7158
Bravida . Fabriksvej 7-9 . 6000 Kolding

VI UDFØRER EL, VVS 
SAMT VENTILATION

UNGDOMSRAPPORTERNE
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Huset Ravn
Endelig kom sneen og der kom meget af den, 
så den lukkede mere eller mindre de små 
veje omkring Ferup i en kort periode. En af de 
helt små veje er Storedamvej, som er en del 
af Troldhedestien, der går fra Ferup Station 
til Kirsbøl i en flot natur gennem marker og 
skov. Den følger jeg den første uge i februar, 
for jeg skal ud at besøge Jens Ravn, der har 
firmaet ”Huset Ravn”. Noget jeg har glædet 
mig til i lang tid. 
 For hvad sker der bag murene på den fi-
relængede landejendom, smukt beliggende 
i hyggelige omgivelser op af Ferup skov og 
med Troldhedestien i baghaven.
 Godt bænket med kaffe og rundstykker og 
med et flot syn udover de snedækkede mar-
ker glæder jeg mig til at høre om Jens` liv 
med arbejde og fritid.
 Jeg føler mig godt til rette i det hygge-
lige kontor, hvor ”Huset Ravn” styres med 
telefonsamtaler i timevis, strategidage og 
møder. Kunderne foretrækker ofte at komme 
ud i naturen, hvor møder kan foregå i ube-
mærkethed.
 Men først lige et tilbageblik på, hvad Jens 
har arbejdet med i sit lange liv før starten af 
”Huset Ravn”.

STATSAUTORISERET REVISOR
Jens, der er 68 år, er uddannet som revisor 
og fra 1985 fungeret som Statsautoriseret 
revisor og partner hos Martinsen i Kolding. 
Her senere afdelings direktør til sin fratræ-
den i 2013, da det var aftalt at stoppe, når 
han blev 60 år. 
 I alle årene hos Martinsen har han pri-
mært været inde over med rådgivning til 
ejerledere, aktionærer m.m.
 Efter stoppet var lysten til at blive selv-
stændig stor også samtidig for at bevare 
kontakten til ejerledere og Jens besluttede 
derfor samme år, at starte ”Huset Ravn”. 
 Som sagt så gjort, kostalden blev fuldt 
moderniseret til kontor og jeg må sige utrolig 
hyggeligt. 
 ”Huset Ravn” er et aktieselskab med Jens 
som direktør og eneste ansatte. 

ISÆR RÅDGIVNING TIL EJERLEDERE

Der udføres ingen revisionsopgaver mere. 
Derimod gælder det rådgivning ved:

• virksomhedssalg 
• strategiplaner 
• generationsskifte
• intern rapportering

• budget udarbejdelse
• personlig rådgivning
•  iværksættervirksomheder  

med et godt potentiale. 

Primært er opgaverne rådgivning til ejerle-
dere og aktionærer for små og mellemstore 
virksomheder.
 Arbejdet foregår fra kontoret med en glø-
dende telefon. Ja det er rigtig nok, for som 
Jens siger, så er telefonen hans vigtigste 
arbejdsredskab.
 Der er kunder - firmaer over hele landet, 
da jeg var der, var det Frederikshavn der 
kaldte.

”ARBEJDET ER MIN HOBBY”

Man kan blive helt forpustet af at høre, om 
det Jens har gang i, men sådan har hans ar-
bejdsliv altid været. Men det gode ved det 
er, at man mærker det ikke, når vi sidder i en 
god snak, dejlig afslappet og i godt humør.
 Jens vil ikke ud med hvor lang en arbejds-
dag er, jeg kan dog regne ud at den ligger på 
en 12 -14 timer, men som Jens siger –”arbej-
det er min hobby”. 
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Jens Ravn 

En respekteret og venlig person og altid i 
godt humør. Man går aldrig forgæves til 
Jens, hvis man ønsker hjælp på den ene eller 
anden måde.
 Udover de beskrevne opgaver bliver der 
også tid til en hel del bestyrelsesposter. Fak-
tisk drejer det sig om 40 – 50 % af arbejdet 
i ”Huset Ravn”.

FAKTA OM JENS OG FAMILIE

Jens er gift med Lene og sammen har de 
Peter på 34 år og Jeppe på 28 år. Gården 
flyttede de ind i i sommeren 1982. Der var 25 
ha som Lene & Jens selv drev de første fem 

år ved siden af arbejdet. Siden blev jorden 
forpagtet ud.
 Sønnen Peter ejer sammen med sin kæ-
reste Tenna – Designvirksomheden ByRavn 
– som de etablerede for få år siden og i dag 
med stor succes med bl.a. eksport til både 
Sverige, Norge og Tyskland. Produktionen 
består af individuelle eksklusive nøgleringe, 
bordkort, hjerter i læder, hylder. lædergreb 
og meget mere. Se - www.byravn.dk.-  De 
har nu etableret lager og produktion i den 
anden ende af staldlængen hos Jens. 

FRITID

Jens var med i indsamlingen til Fynslund-
hallen i 1986 og årene efter lavede han hal-

politikken for Fynslundhallen til Lunderskov 
kommune, og senere det samme for Lunder-
skov Hallen. 
 Han var kasserer i Fynslund Boldklub og 
Fynslundhallen. Der bliver også tid til golf, 
selv om han erkender, det er alt for lidt. Bad-
minton har også været en fast del om vinte-
ren, men det er desværre blevet skubbet lidt 
i baggrunden de senere år. Mange ture om 
vinteren er gået til Østrig og Frankrig for at 
stå på ski.

En hyggelig formiddag i godt selskab og i 
højt humør - kan man forlange mere. 
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Smede og montagefirma
v/ Rene Hviid
Lejrskovvej 4, 6640 Lunderskov
Tlf. 21 29 04 85
E-mail: rene@smedeogmontage.dk - www.smedeogmontage.dk

Besøg os på

Medlem af

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

Ring til os for et uforpligtende
tilbud på Deres næste opgave

ApS

ApS

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

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



LANDBOMUSEET KOLDING SÆSON 2021

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 stem-
ningen 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 vand-
løbet. Nogle elsker at smede et hjerte i smedjen. Andre kan godt lide at købe 
hjemmelavede varer i museets populære bod. I Caféen sælges grillpølser m/brød 
eller kartoffelsalat, kaffe, te, kager og drikkevarer.

DYR PÅ GRÆS D. 8. MAJ

Der er stor interesse for at komme og se køerne ”danse”, når det bliver forår på Landbomuseet.

Dyr på græs, maj 2019.

Børnene er vilde med at sidde på en traktor.

SlotssøBadets veteran isbil var et tilløbsstykke.                    Der handles ved Landbomuseets bod. Der gås på stylter.

Landbomuseet byder ligesom tidligere år på den store succesrige veteranudstil-
ling. 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 gårds-
pladsen. 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 
landbruget. Mange mennesker benytter sig af den mulighed.

VETERANUDSTILLING & KRÆMMERMARKED D. 14. OG 15. AUG.

Landbomuseet Kolding holder til i Harte på Brødsgårdsvej 52, 6000 Kolding

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 sjip-
petov, eller også maler man mel og bager brød over bål. Aktiviteterne henvender 
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 hjemme-
lavede varer, is og drikkevarer sælges i museets bod. I cafeen sælges friskbagte 
vafler, kaffe, te og kager.

Landbomuseet arrangerer sit traditionelle julearrangement. Mange kommer og 
vælger sit juletræ i skoven, hvor der er mulighed for en hyggelig tur i en traktor-
vogn. Flere oplever hyggen i Stalden med varm kakao, gløgg og æbleskiver eller 
de køber de sidste julegaver og dekorationer fra boderne. Andre køber juletræet 
på gårdspladsen ved Landbomuseet. Museets bod har åbent, og der sælges bl.a. 
granbundter, ribsgele og meget mere. Der er masser af hygge med sjove aktivite-
ter for både børn og voksne. 

EFTERÅRSDAGE D. 18., 19. OG 20. OKT.

TRADITIONELT JULEMARKED D. 11. OG 12. DEC.

Pandekagebagning.

Julemanden besøger museet.

Juletræssalg. Landsbysmeden i arbejde.

Udsnit af veteranbiler og traktorer ved Landbomuseets Veteranudstilling & Kræmmermarked, 2019.

LANDBOMUSEET KOLDING SÆSON 2021

Landbomuseet Kolding holder til i Harte på Brødsgårdsvej 52, 6000 Kolding

De viste arrangementer  
gennemføres, hvis covid-19  

situationen tillader det. 

Hold løbende rigtig godt øje med  
Landbomuseets hjemmeside  

for mere info i 2021.

Landbomuseet.dk
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Bierne har heldigvis overlevet vinteren – det er altid spæn-
dende at se, om de klarer sig igennem. De kan dø af sult 
eller sygdom, men sjældent af kulde – de kan klare sig helt 
ned til minus 45 grader. 
 Jeg har været ude og lytte til dem nogle gange i løbet af 
vinteren. Ned på knæ og lægge øret ind mod magasinet. En 
mørk brummende lyd er en god lyd. 
 De står i vores nye skov ved gården. I en lysning i læ og 
sol. Det er 6. sæson, jeg skal i gang med. Lige nu har jeg to 
familier, men forventer at etablere mindst en ny familie i år.

VINTERKLYNGE

Om vinteren sidder bierne i en klynge inde i bistadet. De sør-
ger for, at der er ca. 30 grader inde midten, hvor dronningen 
befinder sig. Ved de yderste bier er der kun 10-12 grader. De 

roterer hele tiden inde fra og ud, sådan at alle kan holde var-
men. Derudover laver bierne, så vidt vi ved, ikke andet end 
at spise det lager af honning eller foder, der er i bistadet.

OPSTART AF SÆSON

I februar var jeg ude og løfte på magasinerne for at mær-
ke, om de havde nok at spise. Der var stadig et pænt lager 
honning til dem. Men jeg holder øje med det. Har prøvet 
at miste et par familier, fordi jeg ikke havde sørget for nok 
foder til dem i det tidlige forår.  

DYREBAR ERFARING. 

Men de er i fuld gang nu – de første bier var ude og flyve 
lige efter den hårde frost og sne i februar. Det er også i 
slutningen af februar, at dronningen begynder at lægge æg 

igen og bierne med at passe ynglen – de nye bier, der skal 
sørge for familien overlevelse og for, at vi kan høste den før-
ste honning i begyndelsen af juni. Bifamilierne stortrivedes 
sidste sommer og var gavmilde med honning – jeg høstede 
140 kilo på 2 familier og jeg lod endda et næsten fyldt hon-
ningmagasin sidde til hver af dem som vinterlager. 
 En bifamilie vokser fra 20.000 individer om vinteren til op 
mellem 60 og 80.000, når de er på det højeste midt på som-
meren. Så er det med at følge med og sætte flere magasiner 
og tavler ud til dem. En del af forårsarbejdet er derfor også 
at rengøre og desinficere alt bigrejet og magasinerne, så de 
står klar, når det bliver nødvendigt at udvide – og det sker 
ofte lige pludseligt.

DRONNINGEN ER ENEHERSKER

Jeg bliver nok nødt til at skifte dronningen i den ene familie 
ud i år, da hun går på sit tredje år og derfor lægger færre 
æg. Når det sker, går bierne selv i gang med at skaffe sig en 
ny dronning. De bygger dronningeceller og fodrer larverne 

med ekstra store doser gele royale. Der skal noget ekstra-
ordinært til at skabe en dronning! Det er da også dronnin-
gen, alt drejer sig om i stadet – hun bliver pudset og passet 
og beskyttet efter alle kunstens regler af de almindelige 
arbejderbier. Dronningens temperament og frugtbarhed er 
altafgørende for, hvordan familien opfører sig og klarer sig. 
Bifamilierne kan selv skifte den gamle dronning ud med en 
ny. Men det sikreste for at få en god fredelig familie er at 
købe en ny dronning af en professionel dronningeavler og 
sætte den til familien. Men først efter at have slået den 
gamle dronning ihjel og fjernet dronningeynglen. Der kan 
ikke ret godt være 2 dronninger i samme familie. De slår 
hinanden ihjel.
 Dronningeavl er en disciplin af de helt specielle – det har 
jeg til gode at prøve…
 Selv om det er et stort arbejde at passe bierne, er det for 
mig et fantastisk fascinerende univers, som jeg hele tider 
lærer nyt om. Nu er en ny sæson i gang – og logbogen fyl-
des igen med observationer og dispositioner.

Biavl på 
     Bøllingvej

Bierne kan de vise andre bier, 
hvor de finder blomster med 
dejlig nektar. Det gør de ved at 
danse for hinanden.

Dansen viser, hvilken retning 
bien skal flyve i. Den viser også, 
hvor langt den skal flyve, og hvor 
god nektaren er. 

Bierne danser for hinanden på 
vokstavlerne inde i bistadet. 

Biernes dans
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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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CORONA-TOMGANG I FORENINGSLIVET?
Stort set lige siden Lokalrådet blev oprettet i efteråret 2020, 
har Danmark været ramt af restriktioner og forsamlingsforbud 
på grund af Covid-19. De fleste aktiviteter blev aflyst, og for-
eningslivet gik i hi, vinteren over. 
Det gjaldt også Lokalrådet, som 
er afhængig af indspark fra bor-
gere og det lokale foreningsliv. 
Det betød desværre også at den 
årlige Nytårskur i januar blev af-
lyst. Vi håber på at planlægge en 
”Forårskur” i stedet. Kunne det 
ikke være skønt at mødes og fejre 
genåbning, fuglekvidder og bøgen 
der springer ud? – måske kan det 
endda holdes udendørs, hvis vejret 
tillader det!

Lokalrådet har dog ikke ligget helt stille. Vi har kommunikeret 
med hinanden via e-mails og Facebook. Der har også været 
afholdt et virtuelt informationsmøde med en medarbejder fra 
Kolding Kommune, og aftalt fremtidige opfølgning og møder. 
Så i forhold til de ønsker og projekter vi har på to-do listen, så 
er tiden blevet brugt på forberedelse. Så vi er klar når vi igen 
må holde åbne møder. Vi glæder os så meget til at kunne invi-
tere jer til at deltage i Lokalrådets møder!

LANDSBYPULJEN – PENGE TIL LOKALE PROJEKTER
En af de ting, der ikke har ligget stille, er fordelingen af mid-
lerne i Landsbypuljen. Landsbyforum har som så mange andre 
afholdt virtuelle møder. 

Ved opstarten af Lokalrådet blev 
det besluttet, at vore lokale re-
præsentant i Landsbyforum, Hans 
E. Sørensen, er en del af rådet. 
Det betyder også, at de lokale 
projekter, der søges midler til 
er blevet vendt og prioriteret af  
Lokalrådet, inden ansøgningerne 
er sendt afsted.
I 2020 var der allerede i gang i 
ansøgninger og ønsker, inden stif-
telsen af Lokalrådet. Derfor holdte 
vi et hurtigt indkaldt møde for at 

prioritere de indkomne ønsker, inden deadline ved udgangen 
af december. 
Fremadrettet vil Lokalrådet gøre en indsats for at foreninger og 
borgere kan komme med ønsker så tidligt på året som muligt, 
så kan vi måske hjælpe med at indhente tilbud og skrive ansøg-
ninger. Der vil komme mere information på Fynslunds hjemme-
side, Facebooksiden, og her i Fynslundmagasinet. 

I december var der kommet 3 ansøgninger, som Hans tog med 
videre til Landsbyforum. 
Og HURRA! Vi fik godkendt et projekt. Midler til de to andre 
projekter vil vi arbejde videre med i løbet af 2021, og hvis der 
ikke findes en løsning i løbet af året, kan vi søge fra puljen igen 
næste år.

FORBEDRING AF TROLDHEDESTIEN

Ansøgningen, der får penge i 2021, kom fra foreningen ”Trold-
hedestien 2013”. Der bliver afsat penge til en udbedring af top-
laget på den nye del af Troldhedestien. Troldhedeestien bliver 
benyttet af rigtig mange, ikke bare lokale fra Fynslundområdet. 
Derfor er vi rigtig stolte over, at det nu bliver fikset – til glæde 
for rigtig mange!

Det er også dejligt, at arbejdet vil blive udført af et lokalt fir-
ma: JEROSO i Højrup. Søren Roed fra JEROSO udtrykker, at 
det er ikke en opgave de bliver rige af, men han glæder sig 
over den typer projekter, hvor firmaet kan give noget tilbage 
til lokalområdet.

BIRGITTE HØY JEPSEN FRA FORENINGEN  
TROLDHEDESTIEN 2013 UDTALER: 

”Nu kan vi endelig få belægningen på stien helt fast. Landsby-
puljen har valgt at give Troldhedestien penge til materiale og 
udlægning, så top-laget bliver helt perfekt. 1000 tak.
Det er en fornøjelse at se, at stien bliver flittigt brugt af både 
gående og cyklende. I er rigtig gode til at holde den ren og pæn. 
Tak - det betyder rigtig meget for os.

Vi har en aftale med jobcenteret i Kolding Kommune om vedli-
gehold, men pga Corona, er der ikke sket noget siden stien blev 
etableret. Vi håber, at græs og sti vil blive bedre vedligeholdt i 
2021. Tak til Torben Fallesen og ”lærerne”, der har klippet græs 
kanterne sidste år.

Foreningen af Troldhedestien 2013 eksisterer stadig, og vi hå-
ber på, at vi kan få etableret den sidste del, så stien kommer 
helt til Jordrup”.

Ved redaktionens afslutning var nyheden om den godkendte 
ansøgning så ny, at der ikke er fastlagt tidsplan og detaljer om-
kring arbejdet på stien.

NYT FRA 

DET ER EN FORNØJELSE AT  SE ,  

AT  ST IEN BL IVER FL ITT IGT  BRUGT  

AF  BÅDE GÅENDE OG CYKLENDE. 

I  ER  R IGT IG  GODE T IL  AT  HOLDE  

DEN REN OG PÆN.  -  TAK .

Birgitte Høy Jepsen, 
Foreningen Troldhedestien 2013
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Stien trænger til vedligehold og et fastere toplag Stien indvies sept 2019. Invielsen var en festdag, og kulmination på flere års indsats fra lokale ildsjæle. Torben Fallesen klipper snoren. Den nye etape er blevet populær på kort tid.

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

Arbejdet bliver udført af JEROSO: et  
lokalt og alsidigt familiefirma i Højrup.
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• Levering af sand og grus
• Reparation af privatvej med stenudlægger
• Flytning af maskiner på 18 tons blokvogn
• Kørsel med 20 ton/m kran, trægrab og jordskovl
• Tilbud gives, rabat ved større leverancer

JENS H. PEDERSEN & SØN
Vognmandsforretning Aps

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

post@jenshpedersen.dk ∙ www.jenshpedersen.dk
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JENS H. PEDERSEN & SØN
Vognmandsforretning ApS

Baskærvej 31, 6040 Egtved
+45 75555 1944
+45 2068 1944
post@jenshpedersen.dk
www.jenshpedersen.dk
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JENS H. PEDERSEN & SØN
Vognmandsforretning ApS

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

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

Der er en lille flok, der mødes lørdag formiddage om vinteren 
og onsdage i sommerhalvåret kl. 17 til ca. 1½ times gåtur med 
udgangspunkt i Jordrup – nærmere betegnet er mødestedet 
Forsamlingshuset i Borgergade. De går 1-1½ time hver gang 
og sørger for, at tempoet afstemmes efter dem, der kommer 
med. De er 3-7, der følges afsted på turene - dertil kommer 1-2 
hunde.

Connie Gudbjerg i Borgergade er primusmotor. Hun meldte sig 
som gågruppeleder, da Kolding Kommune sidste sommer i sam-
arbejde med DGI satte nogle gågrupper i gang rundt om i kom-
munen – ligesom i flere andre steder i landet. I den forbindelse 
oprettede hun facebook-gruppen ’Gåture i Jordrup’, hvor hun 
annoncerer turene. 

Connie ønskede at udfordre en opfattelse, hun har mødt, om 
at der ikke rigtigt var gode ruter, man kunne gå direkte ud på i 
nærmeste omegn af Jordrup; de har været på mange fine ture 
siden sidste sommer – så missionen er lykkedes. 

Deres ture er gået gennem skoven ad Uhre Skovvej, Kirsbølvej 
til Troldhedestien og retur af sporet gennem Doxx hundeskov. 
Rundt om Knudsbøl vindmøller, Egholt Skovvej gennem Egholt, 
ad Bergs Mindevej fra Lejrskov Kirke og flere andre ture. 

Connie og Hanne Bunkenborg fra gå-gruppen har desuden af-
talt, at de vil gå til Jelling til sommer. Deres mænd kommer 
og henter dem og inden de tager hjem, skal de indtage en god 
middag. Det lyder som en god plan.

Gågruppen i Jordrup
VIDSTE DU, AT DAGLIGE GÅTURE:
•  nedsætter risikoen for type 2-diabetes 

med 50 procent.

•  en halv time reducerer risikoen for 
hjerte-karsygdomme med 30%

•  er godt for stofskiftet, for kolesteroltal-
let og det farlige fedt omkring maven.

•  en time hver dag, giver et vægttab på 
5 – 10 kg på et halvt år.

•  giver stærkere muskulatur og bedre 
balance

•  er godt mod søvnløshed, depression, 
stress og angst.

•  nedsætter den relative risiko for de-
mens med 30 %

•  forebygger mindst 13 forskellige former 
for kræft.

• skærper hukommelse og kreativitet.

• giver bedre søvn.

*jf. Bente Klarlund, sundhedsforsker ved 
Københavns Universitet.

Alle er velkomne til at gå med. Tjek facebook- 
gruppen "Gåture i Jordrup" eller kontakt Connie  

på mobil: 40 43 91 05 efter kl. 16.00.

A
f:

 V
ib

e 
Bu

nd
gå

rd



Så er det igen blevet tid til vores hyggelige 
Dyrebørn på Græs arrangement. 

Pinselørdag d. 22/5 2021 kl. 10.00-16.00 

Vi byder velkommen i vores Bonderøvs agtige 
Besøgslandbrug. Hvor de 4 hkt jord byder på 
næsten alt i dyr og dyrebørn.

Kalve, grise, får, malkegeder, kaniner, gæs, 
ænder, høns, duer, honningbier, katte og ikke 
mindst vores hyrdehund Frida.

Gårdbutikken er åben og der sælges stedets 
egne grillpølser m/brød samt saft, kaffe, 
kage og is... 

Vi glæder os til igen at se en masse  
dejlige mennesker til en hyggelig dag  
i Dyrevelfærdens Tegn.

Dvh
Familien Oldrup

ADRESSE:
Bondegården i Egholt
Egholt Byvej 30
6064 Jordrup www.bondegaardeniegholt.dk

  DYREBØRN PÅ GRÆS
 FAMILIETUR FOR ALLE ‘‘PINSELØRDAG’’

BONDEGÅRDEN
I  EGHOLT //  GÅRDBUTIK ,  CAFE OG BE SØGSL ANDBRUG

ENTRE: 
25 kr. pr. person 
0-99 år

Aktivitetscentret Toftegården: 
Kontakt Ruth Jensen - tlf. 5174 6713 

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

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

Fynslund Jagtforening: 
Formand Thomas Toftgaard – tlf. 2055 4411

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

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

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

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

Jordrup Sangkor: 
Kontakt Lis Gosvig – tlf. 2611 4218

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

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

Lejrskov Ringriderforening 
Formand Kim Nielsen - tlf. 2464 5387 

Lokalrådet: 
Formand Heidi Cenia Andersen – tlf. 2775 5183

Troldhedestien af 2013: 
Formand Terry Dunne tlf. 2232 6996

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

På fynslund.dk finder du flere oplysninger om de forskellige foreninger.

REDAKTIONEN

Merete Due Paarup,
boss

Hanne Holm Johansen, 
skolen

HEJ!

Heidi C. Andersen,
fynslund lokalråd

Maja Bach Olesen 
unge-reporter

Inge Marie Bertelsen, 
reporter

Karoline Wiuf Meier 
unge-reporter

Camilla Kristensen,
reporter

Karina Larsen, 
layout

 Niels Risbjerg Lai,
kirken

Birgitte Høy Jepsen,
reporter

Vibeke Bundgaard, 
ansvar for kalenderen

Anja Egstrøm Vesterholm,
reporter

INDHOLD, INPUT OG ARTIKLER: 

Hvis du har input / forslag til det næste magasin, der udkommer 1. juli 2021, 
bedes det være os i hænde senest 12.maj. Alle input og ideer til artikler er vel-
komne, 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.

ANNONCER:

Henvendelse: Hans E. Sørensen 
Tlf: 2073 6860 
Mail: hans.hannelis@live.dk
Grafiker: Karina Larsen
Tlf: 7684 3405 
Mail: kl@imageconsult.dk

KONTAKT:

Redaktør: Jens Lund Pedersen
Tlf: 2117 6067
Mail: pedersenjenslund@gmail.com

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

FORENINGER I FYNSLUND/JORDRUP OMRÅDET

Jens Lund Pedersen, 
redaktør

Hans Elimar Sørensen,
reporter+annoncer
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