


Nye







cvr 30560345

TØMRERFORRETNING
PIIHL & SØN
21 48 03 45 – 40 10 17 42

PRÆMIEWHIST







175/65-14 82T 
WinterContact TS870

195/65-15 91T  
WinterContact TS870

205/55-16 91H 
WinterContact TS870

205/60-16 92H 
WinterContact TS870

3.195 kr. 3.095 kr. 4.195 kr. 4.295 kr.

Bøge`s Bilservice ApS
Kongsbjerg 27
6640 Lunderskov

Alle priser er inkl moms, montering og afbalancering på fælge
Der tages forbehold for trykfejl samt prisstininger

Tlf. 75586606
www.boges-bilservice.dk

Mail: vaerksted@boges-bilservice.dk

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

Hundepension
hundesvømning
Hold- & enetræning

Salg af hundefoder mv.





Corona - hvad er det? Sidste års HØSTFEST var en kæmpe succes! Hvorfor ikke 
gentage festlighederne i Fynslundhallen med ÅRETS SJOVESTE HØSTFEST igen i 

år? Vi åbner dørerne kl. 18.00 til fællesspisning med lækker buffet fra Allans Diner. 

DJ Carsten Agerbæk spiller op til fest og senere lader vi taget lette, når JOS BAND 
spiller de største hits. Festen varer til kl. 02.00 og vi glæder os til at fyre den af!

Følg optakten via vores Facebook side og deltag i begivenheden.

EARLYBIRD BILLET 
(gælder til 31. juli):
DKK 325,- + gebyr 

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

BILLETPRIS 
(efter d. 1. august):
DKK 375,- + gebyr

Billetter kan købes på www.fynslundhallen.dk 
via Facebook siden eller ved indgangen.  
Ingen adgang for personer under 18 år.

BUFFET FRA ALLANS DINER:

Rosa stegt kalveculotte
Fyldt kalkun steg m. krydret fars
Stegte kartofter m. whiskeysauce
Flødekartofler
Stegte rodfrugter
Marineret bønnesalat m. bacon og feta
Spidskålssalat m. æbler og nødder
Marineret pastasalat m. peberfrugt







 Tobias
7 år
Bæver

1 år
At lege stratego 

i skoven, og fællesskabet.

MØD EN

Tristan
11 år
Junior

3 år
At være sammen 

med sine venner og være på ture sammen, hvor 
man lærer hinanden bedre at kende.

Jasmin
11 år
Junio

3 år
At samarbejde,  

og tage mærker – fx Spejdernisse mærket, hvor  
man går med nissehue i hele december, og at  
være på ture.

Magne
8 år (fylder snart 9)
Ulv

2 år
Det er sjovt, og 

man er sammen med andre spejdere, og man 
får alle mulige mærker.



Landbomuseets julemarked d. 10 og 11. dec. kl. 10.00 - 16.00 

Sted: Landbomuseet Kolding, Brødsgårdsvej 52, Harte, 
6000 Kolding Arr.: Landbomuseet Kolding  





JENS H. PEDERSEN & SØN
Vognmandsforretning ApS

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

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

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







Efterårsdage fra d. 17.,18. og 19. oktober kl. 10.00 - 16.00 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Udforsk naturen eller prøv kræfter med kultur-
historien på Landbomuseet. Der er mange 
aktiviteter for både store og små - alt sammen 
under kyndig vejledning af museets frivillige. Lav 
f.eks. dit eget reb til sjippetov, eller mal selv mel 
og bag brød over bål.  
Aktiviteterne er både for store og små. Prøv også 
dine færdigheder i smedjen.  
Der arrangeres kartoffeltryk, det kan give de 
flotteste tryk i forskellige farver eller medbring 
dine egne æbler og beholdere, så du kan presse 
din egen æblemost. 

 
Køb forskellige hjemmelavede varer, is og drikke-
varer i museets bod. Caféen byder på friskbagte 
vafler, kaffe/te og kage. Museet er åbent: Entre 
40 kr. børn indtil 12 år gratis.  
Se de 3 dages forskellige aktiviteter i kalenderen 
inde på landbomuseet.dk   
 
Sted: Landbomuseet Kolding, Brødsgårdsvej 
52, Harte, 6000 Kolding.  
Arrangør: Landbomuseet Kolding 
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Nyvang 28   |   6640 Lunderskov   |   www.123hjemmeside.dk/Jordrup   |  Tommy Poulsen: 40 53 10 13 / jill-tommy@email.dk



HUMAN MECHANICS

Dygtige massører
Tager udgangspunkt 
i hver enkel klients 

gener

Super dygtige massø-
rer, som virkelig kan 

deres håndværk



Hanne Holm Johansen, 
skolen

Inge Marie Bertelsen, 
Fynslund Boldklub

Anne Breson Jensen, 
layout

 Niels Risbjerg Lai,
kirken

Birgitte Høy Jepsen,
Fynslund Lokalråd

Vibeke Bundgaard, 
ansvar for kalenderen

Jens Lund Pedersen, 
redaktør

Ulla Damgaard-Sørensen, 
reporter

Hans Elimar Sørensen,
reporter+annoncer

Vil du være med? Kontakt 
magasin@fynslund.dk




