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Forside

Det er nu der skal kæmpes for Brugsen. Læs 
mere på side 32.

VELKOMMEN
2 0 2 3
Lad os hilse det nye år velkommen og håbe på et 
ganske normalt år, hvor Covid-19 pandemi og krig 
i Europa bliver fortid. 

Der er så mange gode ting vi kan kaste os over i 
det nye år: Fra det nære liv med familie og venner 
og til at gøre livet i lokalområdet så godt som mu-
ligt. Det var en fornøjelse at se, hvordan vi kunne 
stå sammen under Corona epidemien og det er en 
stor glæde, at vi i hvert nummer af FynslundMa-
gasinet kan byde tilflyttere velkomne til lokalom-
rådet. Vi håber I vil trives og få det rigtig godt.

Det er vigtigt, at vi står sammen i lokalsamfundet, 
så vi fortsat kan glæde os over at bo i et aktivt om-
råde, med bl.a. vuggestue, børnehave, skole, fri-
tidsaktiviteter for børn og voksne, kirken og Dagli’ 
Brugsen. Naturen med marker og skove, vandløb 
og stier er nærmest en selvfølgelighed, når man 
bor i Fynslund området, men for at Dagli’ Brugsen 
kan bevares, skal den også benyttes. Hvis vi alle-
sammen lægger lidt mere handel i vores lokale 
Dagli’ Brugs, vil det gøre en forskel. Det er en af 
mine nytårsønsker for det kommende år.

På Kærtoften 10 bor nu Camilla og Asger - og Asgers lillesøster 
hedder også Camilla. De kommer fra Kolding, hvor de har boet 
i 7 år - men nu trængte de til rolige omgivelser ude på landet. 
Og de ønsker at starte familie her i Jordrup. 

Camilla arbejder ved DSV (hun er oprindelig fysioterapeut). As-
ger arbejder som IT konsulent med Automize. Lillesøster-Ca-
milla vil studere til veterinærsygeplejerske. 

De har to katte.

På skovvejen 11 bor Christina og Patrick. De er 22 og 24 år og 
har hunden Alfred. Christina er fra Haderslev og arbejder på 
et bosted. Patrick er kleinsmed og fra Kolding. De er flyttet 
ind i september. 

VELKOMMENBRUGERRÅDET

T I L  A L L E  N Y E  T I L F LY T T E R E

Johan, Hertha og Brynhild
Hovedgaden 15

Camilla, Asger og Camilla
Kærtoften 10

Søren og Nini
Bækkelundvej 3

Christina og Patrick
Skovvejen 11

På Hovedgaden 15 bor far Johan, mor Hertha og 
datter Brynhild. Brynhild går i 6. Klasse på Fyn-
slund og var den eneste hjemme. Og deres hund 
Siggi. 

De flyttede ind i november fra Færøerne til en 
dejlig by med skole. Johan er lastbilchauffør og 
Hertha lagerekspedient

DEN 7. SEPTEMBER havde vi en sejltur på 
Haderslev fjord, 

DEN 26. OKTOBER havde vi et foredrag med 
Ovin Klein, ”Tilbage til livet” Det var et rigtig 
godt foredrag , hvor Ovin fortalte om at blive 
blind, og komme videre i livet som han har 
gjort, med at holde foredrag og lave musik. 
Det var et godt foredrag krydret med egne 
tekster og musik, samt han sang selv og ak-
kompagnerede på sin guitar. 

Alle vores arrangementer er der god tilslut-
ning til, og det er vi selvfølgelig glade for, tak 
til alle jer der støtter op om vores arbejde.

Brugerrådet har gerne ville have et skilt uden-
for de lokaler som vi har til rådighed. Vi har i 
samarbejde med Kolding kommune fået lov til 
at lave vores eget skilt, så den kreative afde-
ling har været i gang.

Skiltet bliver sat op i håb om, at dem der ger-
ne vil besøge os, nu ikke er i tvivl om hvor vi 
holder til.

VI TILBYDER KURSER I FEBRUAR OG 
MARTS MÅNED
Den 1-8-15-22 februar tilbyder vi kursus i 
Crepe papirs blomster , kurset er gratis, I skal 
betale for materiale, som vi stiller til rådighed.

Den 1-8-22-29 marts tilbyder vi kursus i Ser-
viet Decoupage. Du kan lave kort, til enhver 
anledning, eller måske en fin lille æske.

Vi har materialet til kort, vil du lave æsker skal 
du selv have dem med, alt andet materiale 
skal du betale for. Kurset er gratis.

V i  h a r  i  s i d s t e  p e r i o d e  i g e n  h a f t  n o g l e 
s k ø n n e  a r r a n g e m e n t e r .

Nyt fra

Mvh Brugerrådet
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KIRKENKIRKEN

Det er som regel godt at være forberedt, i hvert 
fald hvis man har den bedste mavefornemmelse 
med at leve på den måde. Så giver det ro at prø-
ve at forudse, hvad der kommer i fremtiden. Der 
kan selvfølgelig også være en pointe i at læne sig 
tilbage og lade tingene ske omkring sig. Men hvis 
nu man har det bedst med at være beredt til at 
møde det, der kommer, kan man gøre noget for at 
forberede sig. I gamle dage samlede man forråd i 
laden og i fadeburet, så man kunne overleve vin-
teren. Hvis der er et barn undervejs, kan man gå til 
fødselsforberedelse. Man kan prøve at forberede 
sig både fysisk og psykisk på en fødsel og på at 
have et lille barn i familien. Der er store følelser, 
livsændringer og spørgsmål forbundet med at få 
et barn. 

Men hvad nu, hvis man er gammel og svagelig og 
måske syg? Hvad så med dødsforberedelse? Jeg 
tror, mange kunne have glæde af at forberede sig 
på døden. At tale om døden, så det svære i livet 
bliver så fælles som muligt. I den mest brugte sal-
me ved vielser, ”Det er så yndigt at følges ad,” 
hedder det i 1. vers: ”Det er så yndigt at følges 

ad for to, som gerne vil sammen være; da er med 
glæden man dobbelt glad og halvt om sorgen så 
tung at bære.” Modsat kærligheden, der bliver 
større, når man er fælles om den, tror jeg, at sor-
gen bliver mindre, når man deler den.

Hvis jeg spørger pårørende, om deres afdøde var 
bange for at dø, så ved mange det ikke. Nogle ved 
ikke, hvordan deres afdøde gerne ville begraves, 
eller om de havde særlige ønsker. Pårørende kan 
stå tilbage med følelsen af, at der er dele af det 
menneske, de var så tæt på, som de ikke kendte. 
Det efterlader dem med spørgsmål, de aldrig kan 
få svar på. 

Hvis vi ikke kan tale om døden, kan det føre til 
ensomhed for den døende, fordi han eller hun er 
alene med sine tanker. Nogle mennesker nænner 
ikke at fortælle deres nærmeste, at de er mætte 
af dage og har lyst til at dø. Det kan være meget 
ensomt at have de tanker uden at dele dem med 
nogen. Vi kan jo kun sjældent læse hinandens 
tanker.

Dødsforberedelsen kunne finde sted der, hvor den 
døende og deres pårørende befinder sig: på syge-
huset, hospice eller plejehjemmet. Men det kan 
også gøres hjemme hen over spisebordet. I stedet 
for at affeje en samtale om livets afslutning, kun-
ne vi spørge og tillade os selv at mærke frygten 
for at miste hinanden.

Ubehaget ved at tale om døden handler ofte om, 
at vi er bange for at miste livet og hinanden. 
Grundlæggende har vi ikke magt over liv og død, 
og det er netop derfor godt at tale om den afmagt, 
der ryster os. Sorg, smerte og mørke hører med til 
det at være menneske, og hvis vi ikke kan være 
kede af det sammen, går vi glip af meget. Derfor 
skylder vi også hinanden at overvinde ubehaget 
for at kunne snakke om døden. Samtaler om dø-
den er mere end de praktiske spørgsmål. Det sjæ-
lelige skal med, og det kan præsten også hjælpe 
med. Præster lytter til det, et menneske kommer 
med, og tager det alvorligt.

FORBEREDELSE
Man hører ofte mennesker sige, at deres begra-
velse skal det være så billig og så nem som mu-
ligt. ”For det skal ikke være til for meget besvær 
for nogen, så de skal bare brændes og i de ukend-
tes”, siger de.

Måske er du en af dem, der siger sådan? Ved du, 
at det måske ikke er hverken det billigste eller 
nemmeste? Det billigste og nemmeste er faktisk 
at blive begravet i kiste på en kirkegård. Her kom-
mer opskriften på, hvordan du gør:
1) Du er medlem af Folkekirken og bor i Kolding 
Provsti/Kolding Kommune. Det billigere for med-
lemmer at få et gravsted, at få graven gravet og at 
få den kastet til. Gravning og gravkastning koster 
i Kolding provsti 2.420 kr. for medlemmer af fol-
kekirken og 4.827 kr. for dem der ikke er medlem.

2) Du vælger at ville jordbegraves i kiste, sådan 
som alle gjorde før i tiden. At blive kremeret ko-
ster penge, og krematorier bruger olie eller gas. 
Du vælger derfor også det mest bæredygtige, hvis 
du bliver kistebegravet.

3) Du aftaler med dine børn/pårørende at de ger-
ne vil passe gravstedet. Mange efterladte er kede 
af, at deres kære ønskede at komme i ”de ukend-

tes,” som den anonyme fællesgrav kaldes i daglig 
tale. De savner et sted at besøge og mindes, hvor 
deres kæres navn står. Der er, på de fleste kirke-
gårde, mulighed for at vælge et gravsted, som 
det kun kræver en lille indsats at passe. Hvis du 
vælger at betale graverne for at passe gravste-
det, er den billigste begravelse, vi har i nogle af 
de nyetablerede gravsteder med bunddække, der 
koster 12.568 kr.

4) Du/I vælger, at navnet ikke skal stå på en grav-
sten, men i stedet på et smukt trækors/træhjerte, 
eller en messingplade på en flad natursten. Grav-
sten er dyrere end trækors, og de holder meget 
længe.

5) Hvis du ikke synes, dine børn skal passe et 
gravsted, vælger du et gravsted, hvor det ikke er 
nødvendigt. De fleste kirkegårde har gravsteder, 
som vedligeholdes på en enkel måde af graveren, 
f.eks. ”de ukendtes”, eller et gravsted med en lille 
beplantning, som trækorset kan stå ved. Begra-
velse i anonym plæne koster for græspleje 16.122 
kr. Det er en pris, provstiet har fastsat, og som 
dækker ti år.

Vil du gerne gøre det billigere for dit bo/dine 

efterladte, så skal du vide, at papirarbejdet med 
dødsanmeldelse osv. kan gøres af din nærmeste 
pårørende via Borger.dk. 

Dine pårørende må også gerne transportere din 
kiste til kirken, blot de gør det på en sømmelig og 
respektfuld måde, f.eks. i en kassevogn eller i en 
lukket trailer.

Dine pårørende må gerne pynte kisten til din be-
gravelse med en buket fra haven.

Og til sidst: Gør dine kære den store tjeneste at 
tale med dem om det hele i god tid, hvis du har 
en mening om, hvordan det skal foregå. Gerne in-
den du er tæt på døden, for så bliver det nemt for 
svært. Lyt til, hvad dine kære ønsker. Beslut så, 
hvad du vil og skriv det ned, som er vigtigt for dig! 
Hvis du synes, det skal være sådan, at dine efter-
ladte må bestemme det hele, når du er død, så 
skriv det ned! Fortæl, hvor det nedskrevne ligger. 
Eller giv det til din præst/dit kirkekontor. 

Artiklen er først skrevet af Kirsten Sønderby, som 
er provst i Aabenraa Provsti og derefter tilrettet 
forholdene i Kolding Provsti.

H V A D  K O S T E R  E N

BEGRAVELSE?
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JOHANNES LANGKILDE

FYRAFTENSSANG
BABYSALMESANG

’’MIN FÆTTER ER HØVDING I SAMOA’’

FÅ GLÆDE OG ENERGI VED AT SYNGE SAMMEN!

TIRSDAG DEN 17. JANUAR KL. 19:00

TORSDAG DEN 19. JANUAR KL. 10:00 TORSDAGE KL. 19:00

KONTAKT

DÅB:

Lejrskov Kirke
Jens Eck Budtz Ravn 9. oktober
Alma Skovby Fallesen 13. november

BEGRAVEDE ELLER BISATTE:

Lejrskov Kirke  
Ejnar Dons 11. november

Jordrup Kirke
Jens Arne Pedersen 11. oktober
Gunnar Andreas Simonsen 3. november

Anden kirke/kapel 
Helge Madsen 25. august
Kim Vestphal Andersesn 4. oktober

VIEDE

Jordrup Kirke   
Helle Kragelund og
Preben Kynde Jochimsen 22. oktober

KIRKELIGE 
HANDLINGER 
SIDEN SIDST:

Sognepræst: Niels Risbjerg Lai
tlf. 2129 8002. Mail: nrl@km.dk 

Mandag er præstens fridag, men der er åbent 
for akutte henvendelser. Hjemmebesøg af præ-
sten 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 udgifter 
til taxa til gudstjenester og kirkelige handlinger 
for ældre og gangbesværede. 

LÆS MERE
www.lejrskov-jordrupkirker.dk 
og på kirkens Facebookside

TEKST
Niels Risbjerg Lai

I slutningen af 1800-tallet hoppede Hans Alfred Langkilde over bord fra 
en båd, svømmede i land i Samoa, giftede sig med en høvdingedatter og 
grundlagde en stor familieklan. Nu, ca. 150 år senere, følger journalist 
Johannes Langkilde sporet efter sin forfader og rejser til den anden side 
af jorden. ... Som barn fik Johannes Langkilde at vide, at han havde familie 
på en fjern stillehavsø, og at der var en høvding imellem. 

Det lød som et eventyr, men 20 år senere står Johannes, som korrespon-
dent i USA, ansigt til ansigt med den delegerede fra Amerikansk Samoa. 
Det er hans fætter – høvding Fagafaga Daniel Langkilde! En eventyrlig og 
personlig opdagelsesrejse bringer Johannes til Samoa for at afdække den 
fantastiske historie om, hvordan hans forfader i 1800-tallet endte med at 
stifte en stor familie på de polynesiske øer. Johannes fortæller om sin 
opdagelsesrejse, sin forfaders historie og om mødet med sin Langkilde-fa-
milie i Samoa. 

Billetter koster 100 kr. (+ 10 kr. gebyr) og købes på billetten.dk

Torsdag d. 19. januar 2023 begynder babysalmesang i Lejrskov Kirke igen. Forløbet 
varetages af organist og korleder Nikoline Dittmer Laursen og henvender sig til 
børn i alderen ca. 2-12 måneder og deres voksne. Babyer og deres voksne mødes 
otte torsdage kl. 10, og efter sangen er der kaffe og tid til en snak i konfirmand-
stuen. Har du spørgsmål, kan de sendes til Nikoline på organist@lejrskov-jordrup-
kirker.dk 

KIRKEN - ARRANGEMENTER KIRKEN - ARRANGEMENTER

Fyraftenssang er for alle, som har lyst til at synge. Grib chancen for et musikalsk input, der giver 
god energi til din hverdag. Tag gerne din kollega, din partner, din nabo, din ven, dine børn med 
under armen til en stund hvor sangglæde og fællesskab er i fokus. Torsdag den 9. februar og den 
30. marts kl. 19 – 20 VI mødes vi i konfirmandstuen i Lejrskov. Organist Nikoline Dittmer Laursen 
leder sangen. Efter sangen nyder vi lidt ost og et glas rødvin.

NY DATO!
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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

cvr 30560345

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

2022 
30. august

13. september

27. september

11. oktober

25. oktober

08. november

22. november

06. december

20. december

2023
03. januar

17. januar

31. januar

07. februar 

21. februar

07. marts

21. marts

04. april

18. april

02. maj

Så er tiden inde til at spille præmiewhist igen. 
Der spilles i Fynslundhallen 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 støtteforening

PRÆMIEWHIST

         Landbomuseet Kolding 
 
 
 
 
 

Ca. 600 besøgende de 3 dage i efterårsferien 
 

Dejligt vejr og rigtig mange menne-
sker var samlet på Landbomuseet 
Kolding i Harte. Alle aktiviteter blev 
flittigt taget i brug de 3 første dage 
i efterårsferien.  
Mange børn elsker at sidde på en af 
traktorerne. Der blev smadret me-
get porcelæn i det muntre køkken. 
Maling af mel til pandekagebagning 
over bål var et hit. På gårdspladsen 
blev der fremstillet massevis af in-
sekthoteller. I laden var der god 
gang i at fremstille sjippetove. Der 
blev lavet kartoffeltryk i metervis, de 
lignede nogle små kunstværker. 
En populær aktivitet er at få et for-
klæde på og få lov til at smede en 
pløk eller et lille hjerte. Presning af 
æbler til lækker æblemost, var der 
mange, som benyttede sig af. 
Boden og Café Stalden havde nogle 
særdeles travle dage. 
Tre aktive og succesrige dage på 
Landmuseet Kolding blev afviklet 
ved hjælp af rigtig mange frivillige, 
der havde nogle rigtig gode dage 
sammen med de mange besøgende, 
som blev mange oplevelser rigere. 
                
                      Tekst og foto: Teddy Schønberg 
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I vuggestuen har vi i uge 35 haft høst-
uge, hvor vi i løbet ugen har arbejdet 
med elementer som korn, hyben, bær, 
kartofler og kastanjer som vi fik brugt 
til en masse spændende ting.

Vi høstede bær og æbler som vi fik 
skraldet og efterfølgende lavede til 
hjemmelavet syltetøj. 

Børnene har hele ugen være kreative, 
de har malet på kastanjer, havreneg 
og lavet kartoffeltryk. Vi sluttede 

ugen af med et brag af en høstfest 
for børnene og deres forældre. 

Her fik forældrene lov til at se børne-
nes kreative produkter samt smage 
deres hjemmelavede syltetøj og vug-
gestuens boller. 

I det hele store, var det en super hyg-
gelig dag med de dejligste børn og 
deres forældre samt medarbejdere.

Uge 41 var motions-uge i vuggestuen og den skul-
le kulminere fredag, hvor Skolernes Motionsdag 
traditionen tro blev afholdt.

Vi havde bare designet vores helt eget ‘Vuggestu-
ens Motionsdag’ til de små.

Hver dag i løbet af ugen blev der danset til “GAK-
GAK-sangen” med Sebastian Klein og Jakob 
Riising. Dansen indeholder både fagter og bevæ-
gelse og børnene synes, det var så sjovt at være 
med til.

Sang og video blev oprindelig brugt af “Aktiv 
Rundt i Danmark” som opvarmning til Skolernes 
Motionsdag i 2014, og nu altså også brugt som 
opvarmning til vores helt egen Vuggestuens Mo-
tionsdag i 2022.

Hele ugen blev blandt andet brugt på at øve ruten 
enten gående, løbende, på scooter eller på løbe-

cykel. De mindste var også med på armen af en 
voksen.

Derudover malede børnene et skilt til målstregen.
Fredag startede vi med at danse til GAK-GAK-san-
gen og det var vi efterhånden blevet rigtig gode 
til. Der blev udleveret et rygnummer til hvert barn, 
som blev sat fast på maven, for at de også selv 
kunne se det. For hver runde de kom igennem, fik 
de en lille stjerne, de kunne sætte fast på numme-
ret. Der var også en lille vandpost på ruten.

Til slut fik alle udleveret et flot diplom, en kiks og 
en guldmønt….og så dansede vi lige GAK-GAK én 
gang til for at fejre det.

Da vi var færdige, blev skiltet fra målstregen samt 
nogle flag hængt op ud til stien, hvor skolebør-
nene lidt senere kom forbi på deres motionsløb.
Det var en fantastisk dag

En ny indianerstamme havde overtaget børne-
haven i en månedstid, stammen bestod primært 
af en masse børn og lidt voksne. Som det første 
skulle vi have vores helt eget indianer navn, det 
resulterede i alt lige fra hurtige falk, kvikke laks 
og sjove kat. Bagefter skulle vi have lavet vores 
helt eget indianer tøj, det blev rigtig flot og vores 
indianernavne kom til at stå på tøjet. 

I gennem ugerne er der blevet produceret drøm-
mefangere, indianer pandebånd og tippier. Vi har 

snakket om indianerne og tiden de levede i og 
sunget indianersange. Hver dag kunne man vælge 
at klæde sig ud og blive malet i ansigtet.
 
Som kronen på værket afholdte vi indianerfest på 
sidste dagen, hvor alle var klædt ud og malet i  
 
hovedet. Vi fik lækker indianer gryde og sang in-
dianersange om bålet. Det var en rigtig god dag.

 Det var nogle helt i gennem fantastiske uger og 
virkelig dejligt at kunne fordybe sig i et tema. Ef-
tersom det var over en længere periode, kunne 
man virkelig fordybe sig i temaet og havde ikke 
travlt med at skulle blive færdig med noget inden 
for kort tid. 

M E D  F O R Æ L D R E K A F F E  I  V U G G E S T U E N

HØSTFEST 

MOTIONSUGE
I  V U G G E S T U E N

INDIANERFEST
I  B Ø R N E H A V E N
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FYNSLUNDSKOLENFYNSLUNDSKOLEN FYNSLUNDSKOLEN

I umiddelbar forlængelse af ”Den kæmpestore 
læsedag” havde vi ”store hattedag”. Denne gan-
ske særlige dag, må man bære hat. Det var der 
mange, der gjorde. Det er altid dejligt at ”må” no-
get, som man ellers ikke må. Timerne er hattefri. 
Klaphat-Napoleonshat-Paddehat-Sommer-
hat-Rørhat-Ridderhat-Tyrolerhat-Stråhat.
Heldigvis havde alle ja-hatten på.

Læsepatruljen holder møde en gang om måneden. 
Her udvikles og søsættes mange gode ideer og 
indslag til fx morgensang. De er også ude og læse 
sammen med 1. og 2. klasserne. Så læser de små 
deres læselektier for de store. Det kan de godt 
lide. Så får de ekstra god opmærksomhed og det 
er desuden også en stor hjælp til læreren. Det er 
ren win win.

Udover det, laver de også konkurrencer, små skue-
spil, pynter op på biblioteket, laver udstillinger og 
går i det hele taget til hånde med mange ting. Det 
er guld værd.

På Fynslund Skole den 8. septemberFN’S INTERNATIONALE LÆSEDAG 

”Dagen blev første gang fejret i 1966. FN's 

internationale læsedag markeres over hele verden 

for at synliggøre vigtigheden aflæsning og literacy.

Med dagen fremhæves den store betydning, 

som læsefærdigheder har for både 

enkeltpersoner, fællesskaber 

og samfundet som helhed”.

Gå ikke glip af årets store skolefest, hvor 6. klasse  
spiller skolekomedie. Det er torsdag den 9. februar 2023. 

SÆT          I KALENDEREN 
TIL ÅRETS SKOLEFEST 2023 
X

LÆSEPATRULJE
F Y N S L U N D  S K O L E S

STORE HATTEDAG 
PÅ SKOLEN
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FYNSLUNDSKOLENFYNSLUNDSKOLEN FYNSLUNDSKOLEN

Fra Fynslundskolen har 6.d deltaget i årets Edi-
son-konkurrence, som er en sjov og lærerig op-
finderkonkurrence. Det er Fonden for Entreprenør-
skab, der står bag. Tanken er, at eleverne stifter 
bekendtskab med koncept- og produktudvikling i 
både teori og praksis. På den måde får eleverne 
mulighed for deltage i en innovativ læringsproces 
og måske vække interesse for entreprenørskab og 
iværksætter. 

Hvert år har et nyt emne, som i år var ”Vores by i 
fremtiden”. I 6.d valgte vi at arbejde at tage ud-
gangspunkt i Jordrup som vores by.

For at kunne tænke fremtid må man vide noget om 
fortiden, så vi startede med at have besøg af Kim 
Mikkelsen fra Koldinghus, som kunne fortælle om 
Jordrup i gamle dage.

Efter fælles udgangspunkt og brainstorm på om-
råder og emner endte vi med seks emner at arbej-
de videre med. Eleverne valgte emne og på den 
måde kom det til at handle om Byparken i frem-
tiden, en gårdfestival, gåture i området, hallen i 
fremtiden, levering af fastfood med drone og en 
mobil biograf.

Konkurrencen afsluttes med fremlæggelser af 
idéerne og prototyper på IBC sammen med alle 
andre deltagende skoler i kommunen. Her er 
dommere fra Business Kolding, iværksættere og 
elever fra innovationslinjen på IBC, som kommer 
forbi for at høre elevernes idéer.

De 10 bedste hold går videre til landsfinalen, som 
foregår i Fredericia sidst i november. Vi er så hel-
dige at et hold – MBBIO – gik videre fra kommu-
nemesterskabet til landsfinalen.

EDISON
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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

• Nybygning

• Renovering

• Sommerhuse

• Individuelle parcelhuse

• Maskin- & landbrugshaller

• Tag kviste

• Projektering og ansøgning  
om byggetilladelse

• Bygningsradgivning

• Total entreprise

FYNSLUNDVEJ 44   .   6064 JORDRUP   .   20 13 90 68   .    SA@SVENDARNDAL.DK

FYNSLUNDSKOLEN

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

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

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

Ønsker du at få en annonce med i magasinet, 
så tag fat i  Hans E. Sørensen. Så finder vi en 
plads til dig :-) 

Tlf: 2073 6860 
Mail: hans.hannelis@live.dk

SKAL DIN 
ANNONCE 
VÆRE HER?
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– et stærkt valg

• Industriens servicepartner

• Industriventilation og filtrering

• Service og vedligehold

• Montage og reparation

• Smedeopgaver

• Tømreropgaver

• Anlægsopgaver

• Jord og beton

VI LØSER BL.A. OPGAVER INDENFOR:

Vi er et lokalt stærkt team...

Vi har mange

års erfaring og

er specialister

indenfor industri-

ventilation,

proces og

filtrering...

Følg os
på Facebook

FYNSLUND BOLDKLUB

til vores sponsorer for den flotte og uundværlige opbakning i det forgangne år - vi glæder os 
til godt samarbejde i 2023!

• Smededal v/Per Vejen-Jensen

• Smede og Montagefirma, Lejrskov

• Byg og Montage v/Hans Nautrup

• Malermester Morten Hinrichsen

• Bønderne i Vrå

• Ditlevsen Biler

• MATZEN anlæg

• KD Byg

• ECM Industries

• NORVA24

• Lykkes Guld og Sølv

• Martinsen, Rådgivning og Revision

• Smedemark & Sørensen El

• Malerfirmaet Vagn Poulsen

• Øster Gesten Special

• DOXX Hundecenter

• Lejrskov-Jordrup Menighedsråd

• Svend Arndal Tømrerfirma

• Bravida, Kolding

• Dagli’Brugsen Jordrup

• OK Benzin

• Jordrup Vandværk

• SR Teknik

• Kolding Skilte Center

• Vognmandsforretning Jens H. Pedersen og Søn

• A/S Bryggeriet Vestfyen

• J.H. Maskinteknik

• El-installatør Henning Christiansen

G O D T  N Y T Å R  O G

STOR TAK 

Fynslund Boldklub og Fynslundhallen
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Vi har henover sensommeren haft et Diggi forløb 
i håndboldafdelingen, for at prøve ny måde at til-
trække flere børn til denne sportsgren.

Diggi er et samarbejde mellem forening, skole og 
DGI, hvor bevægelse, matematik og dansk bliver 
vævet sammen omkring en bamse- Diggi- som 
eleverne skal hjælpe. Skolen får materiale til rå-
dighed, som de kan undervise ud fra og til bevæ-
gelse kommer en instruktør ud på skolen og kører 
undervisningen med børnene. Den del af under-

visningen er legende, men kredser om håndbold. 
Vi havde valgt 0. og 1. klasse som deltagere.
Forløbet blev sluttet af med Store Håndbolddag 
fredag d. 16/9-2022, hvor børnene var i hallen 
med repræsentant for foreningen, lærerne fra 
skolen samt instruktører fra DGI og ikke mindst - 
Den Rigtige Diggi dinosaur.

Alle håbede at mixet af håndbold og faglighed i 
dansk og matematik ville føre til bedre indlæring/
faglighed og flere nye håndboldspillere.

Det var på denne dag tydeligt at børnene har væ-
ret glade for at lære Diggi at kende, kunne rela-
tere opgaver, lege og bevægelse til såvel skole 
som håndbold.

Og det har ført flere håndboldspillere til vores al-
leryngste hold- Men der er fortsat plads til flere 
så tøv endelig ikke- Det er ikke for sent at starte 
op endnu (for træningstider se hjemmesiden Fyn-
slundboldklub.dk)

HÆNDERNE OP MED DIGGI
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FYNSLUND 
K A L E N D E R  2 0 2 3

JANUAR
3. 19:00 - 21:00 Præmiewhist Fynslundhallen

8. 09:00 - 10:00 Gudstjeneste Lejrskov Kirke 

15. 10:30 - 11:30 Gudstjeneste Jordrup Kirke 

17. 10:00 - 11:30 Fællessang Aktivitetscentret 
Toftegården

17. 19:00 - 21:00 Præmiewhist Fynslundhallen

17. 19:00 - 20:30 Johannes Langkilde 
foredrag

Lejrskov Kirke

18. 14:00 - 16:00 Generalforsamling 
’’brugerrådet’’

Aktivitetscentret 
Toftegården 

19. 10:00 - 11:30 Babysamlesang Lejrskov Kirke 

22. 10:30 - 11:30 Gudstjeneste Lejrskov Kirke 

24. 19:15 - 21:15 FB: Bestyrelsesmøde Fynslundhallen 

26. 10:00 - 11:30 Babysamlesang Lejrskov Kirke 

29. 10:30 - 11:30 Gudstjeneste Jordrup Kirke 

31. 14:30 - 15:00 Gudstjeneste Aktivitetscentret 
Toftegården 

31. 19:00 - 21:00 Bestyrelsesmøde Fynslund Skole og 
Børnehus 

31. 19:00 - 21:00 Præmiewhist Fynslundhallen 

På Fynslundområdets hjemmeside www.fynslund.dk kan man altid se den aktuelle kalender. Tilmeld jer nyhedsbrevet på 
hjemmesiden, så modtager I  hver fredag en mail med de seneste indlæg/annonceringer på siden. 

MARTS
1. kl. 09:00 - 11:00 Kursus i Serviet  

Dekopage
Aktivitetscentret 
Toftegården

2. kl. 10:00 - 11:30 Babysalmesang Lejrskov Kirke

5. kl. 10:30 - 11:30 Gudstjeneste med 
harpemusik

Lejrskov Kirke

7. kl. 19:00 - 21:00 Præmiewhist Fynslundhallen

7. kl. 19:00 - 21:00 Det er bare en virus. 
Livestreamet foredrag 
fra Århus Universitet 

Fynslundhallen

8. kl. 09:00 - 11:00 Kursus i Serviet 
Dekopage

Aktivitetscentret 
Toftegården

8. kl. 12:00 - 16:00 Foredrag af Erik Demant Aktivitetscentret 
Toftegården 

12. kl. 09:00 - 10:00 Gudstjeneste Jordrup Kirke

14. kl. 10:00 - 11:30 Fællessang Aktivitetscentret 
Toftegården

16. kl. 10:00 - 11:30 Babysalmesang Lejrskov Kirke

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

21. kl. 19:00 - 21:00 Præmiewhist Fynslundhallen

21. kl. 19:00 - 21:00 Kaffe. Livestreamet 
foredrag fra Århus 
Universitet 

Fynslundhallen

22. kl. 09:00 - 11:00 Kursus i Serviet  
Dekopage

Aktivitetscentret 
Toftegården

22. kl. 19:15 - 21:15 FB: Bestyrelsesmøde Fynslundhallen

23. kl 19:00 Påskebanko Jordrup 
Forsamlingshus

26. kl. 10:30 - 11:30 Gudstjeneste , børnekor Jordrup Kirke

28. kl. 19:00 - 21:00 Bestyrelsesmøde Fynslund Skole og 
Børnehus

28. kl. 19:00 - 21:30 Bestyrelsesmøde  
Fynslundhallen 

Fynslundhallen

28. kl. 19:00 - 21:00 Stjernernes vilde liv. 
Livestreamet foredrag 
fra Århus Universitet 

Fynslundhallen

APRIL
1. - 10. april Påskeferie Fynslund Skole og 

Børnehus

2. kl. 09:00 - 10:00 Gudstjeneste  
Palmesøndag 

Lejrskov Kirke

4. kl. 19:00 - 21:00 Præmiewhist Fynslundhallen

6. kl. 10:30 - 11:30 Gudstjeneste  
Skærtorsdag 

Jordrup Kirke

7. kl. 10:30 - 11:30 Gudstjeneste  
Langfredag 

Lejrskov Kirke

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

9. kl. 10:30 - 11:30 Gudstjeneste Påskedag Lejrskov Kirke

10. kl. 10:30 - 11:30 Gudstjeneste fælles 
med Bramdrup Kirke 
2. Påskedag

Bramdrup Kirke

16. kl. 10:30 - 11:30 Gudstjeneste m.  
Jordrup Sangkor 

Jordrup Kirke

18. kl. 19:00 - 21:00 Præmiewhist Fynslundhallen

18. kl. 19:00 - 21:00 Fremtidens RNA 
medicin. Livestreamet 
foredrag fra Århus 
Universitet 

Fynslundhallen

23. kl. 10:30 - 11:30 Gudstjeneste, børnekor Lejrskov Kirke

25. kl. 19:00 - 21:00 Myrer. Livestreamet 
foredrag fra Århus 
Universitet 

Fynslundhallen

30. 10:30 - 11:30 Gudstjeneste, børnekor Jordrup Kirke

FEBRUAR
1. kl. 09:00 - 11:00 Kursus i crepe papir 

blomster
Aktivitetscentret 
Toftegården

2. kl. 10:00 - 11:30 Babysalmesang Lejrskov Kirke

2. kl. 19:00 - 21:30 Bestyrelsesmøde  
Fynslundhallen 

Fynslundhallen

5. kl. 10:30 - 11:30 Gudstjeneste, børnekor Lejrskov Kirke

7. kl. 19:00 - 21:00 Præmiewhist Fynslundhallen

8. kl. 09:00 - 11:00 Kursus i crepe papir 
blomster

Aktivitetscentret 
Toftegården

9. kl. 17:30 - 20:30 Skolefest Fynslund Skole og 
Børnehus

9. kl. 19:00 - 20:00 Fællessang Konfirmandstuen 
Lejrskov

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

13. - 19. februar Vinterferie Fynslund Skole og 
Børnehus

14. kl. 10:00 - 11:30 Fællessang Aktivitetscentret 
Toftegården

15. kl. 09:00 - 11:00 Kursus i crepe papir 
blomster

Aktivitetscentret 
Toftegården

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

19. feb kl. 14:00 Dansk Slager Parade Jordrup  
Forsamlingshus

21. kl. 19:00 - 21:00 Præmiewhist Fynslundhallen

22. kl. 09:00 - 11:00 Kursus i crepe papir 
blomster

Aktivitetscentret 
Toftegården

23. kl. 10:00 - 11:30 Babysalmesang Lejrskov Kirke

23. kl. 19:00 - 22:00 3 x Generalforsamling: 
FB Støtteforening,  
Fynslund Hallen og 
Fynslund Boldklub

Fynslundhallen

25. kl. 10:00 - 15:00 FB/Badminton – 
klubmesterskaber 

Fynslundhallen

26. kl. 09:00 - 10:00 Gudstjeneste Jordrup Kirke

28. kl. 14:30 - 15:00 Gudstjeneste Aktivitetscentret 
Toftegården

28. kl. 19:00 - 21:00 Hvad Grønlandsis 
lærer os. Livestreamet 
foredrag fra Århus 
Universitet

Fynslundhallen

FASTE AKTIVITETER

Tirsdag 08:30-10.00 Stolegymnastik
Toftegården,  
Aktivitetscentret

Onsdag 09:00-11:00
Hobby og andre 
kreativiteter, hygge, 
og kaffe

Toftegården,  
Aktivitetscentret

Onsdag 14:00
Gåture. Vi starter ud 
fra Centret til skov 
og strand

Toftegården,  
Aktivitetscentret

Onsdag 14:00 Kortspil
Toftegården,  
Aktivitetscentret

Torsdag 09:30-15:00 Net-Café
Toftegården,  
Aktivitetscentret

Onsdag i lige uger 19:00 Kreative kvinder Fynslundhallen

Se i kalenderen Præmiewhist Fynslundhallen

29. kl. 19:15 - 21:15 FB: Bestyrelsesmøde Fynslundhallen

30. 19:00 - 20:00 Fællessang Konfirmandstuen 
Lejrskov

HOLD ØJE MED DATO for FB Gymnastikopvisning i løbet af marts måned. Se annonce på side 22. 
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FYNSLUND BOLDKLUB

En rask beslutning i ungdomsudvalget og sølle 48 
timer senere var hele 66 deltagere fra Fynslund 
boldklubs ungdomsafdeling i fodbold+ et nogle 
flexible gode køreklare forældre klar til at støtte 
op omkring Danmarks U21 landshold i den afgø-
rende kamp om EM billetterne mod Kroatien. Før-
ste kamp i Kroatien var tabt 2-1 så danskerne var 
pisket til en sejr hvis de skulle med til slutrunden.

Dagen startede foran Fynslundhallen hvor bilerne 
blev fyldt, billetterne delt ud og den sidste koordi-
nering lavet. Næste stop: Vejle Stadion.

Selv det smådårlige vejr så ikke ud til overhovedet 
at være gået op for de festklædte ungdomsspille-
re. De var klar til kamp. Klaphatte. Landsholdstrø-
jer. Malede ansigter og kampråb stod på række 
for at blive skudt afsted.

Ankomsten til stadion var i god tid lige da dørene 
blev åbnet – hvilket gjorde det belejligt at fortæ-
rer en lille stadionplatte og lidt til ganen. Spiller-
ne varmede flittigt op og vejret var efterhånden 
også klaret op. 

Godt 4000 tilskuer havde taget turen til Vejle 
denne dag. Og mon ikke de fleste drog hjem med 
hæse stemmer og nedbidte negle, for det var no-
get af en kamp vi blev vidner til.

Danmark kom hurtigt foran 1-0….og senere 2-0 i 
første halvleg – hvilket også var pausestillingen.
Som anden halvleg skred frem pressede kroaterne 
mere og mere på og kort før tid faldt deres før-
ste mål til 2-1 – og derved forlænget spilletid. Så 
selvom uret viste halvsent, så var børnene, voks-
ne, trænere og andre klubfolk ikke klar til at tage 
hjem. Den forlængede spilletid blev uden mål. 
Den ultimative spændende afgørelse ventede nu: 
straffespark. 

Også her bølgede det frem og tilbage med rednin-
ger og scoringer – men desværre, var heldet med 
kroaterne denne dag. 

Slukøret tog spillerne rundturen og takkede for 
støtten. Det samme gør vi i bestyrelsen og ung-
domsudvalget. Både til de der arrangerede et 
sublimt og godt arrangement – men også til 

den kæmpe store opbakning fra spillere og ikke 
mindst kørevillige forældre. 

Vi har noget unikt i Fynslund. Et sammenhold an-
dre misunder. Det skal vi både nyde, værne om 
– men også bakke op om.

Vi har tilgang i ungdom – og også på seniorsiden. 
Det viser vi gør noget rigtigt. MEN der er bestemt 
plads til flere. Især nytilflytterne savner vi på hol-
dene. Kom og vær med. Kom og vær en del af en 
fantastisk klub hvor det sociale er i højsædet. Vi 
lover at ligemeget hvilke niveau og hold i er på 
– så tager vi godt imod jer. Har i spørgsmål så 
kontakt gerne fodboldudvalget – info kan ses på 
hjemmesiden fynslundboldklub.dk

Afslutningsvis må vi beklage overfor skolen at der 
mødte en række trætte børn op dagen efter – men 
til gengæld havde de fået en oplevelse for livet.

FYNSLUND BOLDKLUB

S T Ø T T E R  D A N M A R K S  D R E N G E  P Å  H J E M M E B A N E

PÅ UDEBANE
Fynslundhallen og Fynslund Boldklub 
afholder 3 x generalforsamlinger i 
Fynslundhallen.

Torsdag den 23. februar 2023 med 
start kl. 19.

En lørdag i marts vil FB’s gymnaster og dansere viser det ypperste fra vinterens akti-
viteter og krydret med spændende gæsteindslag, faner og fællessang, bliver det en 
festlig formiddag!

Dato og klokkeslæt offentliggøres senere!

Lørdag den 25. februar - Sæt x i kalenderen allerede nu. Vi ses 
til en fantastisk fjerdag med lob, drop og smash!

ÅRETS GYMNASTIKOPVISNING
G Y M N A S T I K -  &  F I T N E S S A F D E L I N G E N  P R Æ S E N T E R E R

KLUBMESTERSKAB
I BADMINTON

F Y N S L U N D  B O L D K L U B  A F H O L D E R S T Ø T T E F O R E N I N G E N  F O R

FYNSLUND
BOLDKLUB
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Dronefoto af Veteranudstilling & Kræmmermarked 2. weekend i august.  

ÅRETS GANG PÅ LANDBOMUSEET KOLDING 
 

Dyr på Græs – Den 30. april 
Her var der forårsfest på Landbomuseet. Efter vinteren var dyrene 
klar til at komme på græs. Foråret summede og alt kriblede og 
krablede. Mange kom og oplevede den gode stemning af landboliv 
og naturen, de var i fuld sving, sammen med museets frivillige. 
Børnene gik på jagt efter spændende smådyr i skoven, på engen 
eller i søen. De var meget fascineret af Vandkalven, Vårfluelarven 
og Skøjteløberen som de kunne finde ved søen sammen med et 
par virkelig dygtige vejledere.  
 

 

Køerne dansede ind i foråret 
 

Nogle elskede at smede en pløk eller et hjerte i smedjen. Andre 
kunne godt lide at købe hjemmelavede varer i museets populære 
bod. I Caféen blev der solgt grillpølser m/brød eller kartoffelsalat, 
kaffe, te, kager og drikkevarer. 

Veteranudstilling & Kræmmermarked den 
13. og 14. august  
Landbomuseet bød ligesom tidligere år på en stor succesrig vete-
ranudstilling, som blev afviklet på sommerens varmeste dage.  
 

 

Flotte traktorer blev præsenteret i massevis 
 

Samlere kom fra nær og fjern med deres traktorer, motorcykler, 
knallerter, maskiner, biler etc. Et stort publikum fandt vej til 
Landbomuseet og så de udstillede effekter. Kræmmerne havde 
stillet deres varierede boder op på hele gårdspladsen. Her kunne 
man gøre alle tiders handel. Museets egen bod havde også åbent 
begge dage, hvor der blev solgt marmelade, syltetøj, hæklede og 
strikkede effekter samt is, øl, og vand. Der var mulighed for at se 
museets unikke samling fra landbrug, husholdning og alle de 
erhverv, som er tilknyttet landbruget. Mange mennesker besøgte 
Caféen, som bød på grillpølser, kaffe, kage drikkevarer. 

 

Disse sider fortæller 
noget om året 2022 
  på Landbomuseet. 
 

 
 
 
 
Åbent i uge 26 med forskellige aktiviteter 

 

Bl.a. diplom for udført ridning med kæpheste i uge 26 
 

Der var åben i uge 26 hver dag fra kl. 10 – 16. Aktiviteter som mel- 
maling og pandekagebagning over åbent bål var på programmet, 
derudover kunne man også prøve sine færdigheder i smedjen sam- 
men med smedene. Boden havde åbent og solgte is, sodavand, 
marmelader og strikvarer. Publikum kunne have deres madpakker 
med. 
 
Efterårsdage den 17., 18. og 19. oktober 

 

Her smedes på livet løs 
 

Mange udforskede naturen eller prøvede kræfter med kultur-
historien på Landbomuseet. Frivillige fra museet satte i gang, så I 
kunne få nogle gode oplevelser sammen.  Børn og voksne kommer 
og presser deres egen æblesaft, og laver deres eget reb til 
sjippetov, eller også maler man mel og bager pandekager over bål.  
Aktiviteterne henvendte sig både til voksne og børn. Det er særde-
les populært at medbringe både æbler og beholdere til at bringe 
saften hjem. Nogle prøver at smede i smedjen.  
 
 

 
 
 
 
 
 
Hjemmelavede varer, is og drikkevarer sælges i museets bod. I 
cafeen sælges friskbagte vafler, kaffe, te og kager.  
 
Traditionelt julemarked d. 10. og 11. december 
Landbomuseet arrangerede sit traditionelle julearrangement. 
Mange kommer og vælger sit juletræ i skoven, hvor der er mulighed 
for en hyggelig tur i en traktorvogn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Julemanden var på besøg på Landbomuseet Kolding 
 

Flere oplevede hyggen i Staldens Café med varm kakao, gløgg og 
æbleskiver eller de købte de sidste julegaver og dekorationer fra 
boderne. Andre købte juletræet på gårdspladsen ved Landbo-
museet. Museets bod havde åbent, og der blev solgt bl.a. gran-
bundter, ribsgele og meget mere. Der var masser af hygge med 
sjove aktiviteter for både børn og voksne.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Juletræssalg på gårdspladsen 
 
 

Arrangør: Landbomuseet Kolding 
Brødsgårdsvej 52, Harte 
6000 Kolding                               Tekst og fotos: Teddy Schønberg  
                                  

 Landbomuseet Kolding 
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ET TVÆRFAGLIGT TEKNIKHUS. 
VI UDFØRER BÅDE:

Hovednummer: 39 29 63 33  .  Lars’ tlf.: 41 49 53 35  .  www.aogh.net

• VVS

• Sprinkler

• El

• ABA

• Ventilation

• CTS

• Energi optimering

• Medicinsk udstyr

Et nyt firma har set dagens lys i vores område. Det 
er det sjællandske firma med adresse i Brøndby 
ved København –  Fa. Andersen & Heegaard.

Firmaet gør sig i: El, VVS, Sprinkler, 
Ventilation, Brand og Sikring og CTS.

Til at få gang i det jyske har de ansat en nok så 
kendt person – nemlig Lars Pedersen som i en 
årrække var ansat ved Bravida. Hans dygtighed, 
ærlighed og ikke mindst et godt humør kende-
tegner Lars, hvilket har givet ham en stor trofast 
kundekreds.

Efter 30 år i branchen syntes Lars, det var tid at 
søge nye udfordringer. Derfor vil vi som altid møde 
Lars, når han kører ud til sine kunder fra sit hjem 
på Herredsvejen i Egholt. Han glæder sig til at ar-
bejde i det nye firma.

I NYT FIRMA
LARS PEDERSENVores arbejde i lokalrådet er endnu ikke synligt. Vi 

har dog gang i en del emner. 

LANDSBYPULJEN

Vi søgte penge i landsbypuljen og har fået 10 000 
til en folder til markedsføring af området. Den vil 
Lykke vise senere. 

Vi har fået 20 000 til vedligehold af Troldhedesti-
en. Der lægges knust beton på stykket bag Jens 
Brandenborg .1000 TAK til lærerne (Svend Erik og 
Henning), der har klippet græsset langs Troldhe-
destien hele sommeren. Det har de gjort frivilligt.

D 20/1 kom byplanlægger og arkitekt Jacob Revs-
beck fra Kolding Kommune. Vi fik gennemgået ud-
viklingsplanen for Jordrup og omegn, lokalplaner 
og kommunalplanbestemmelser. 

ØNSKER TIL LOKALPLAN FOR FYNSLUND

Vi har fremsendt bemærkninger til lokalplanen om 
nye udstykninger i tilknytning til Jordrup og gerne 
så byen kan vokse sammen med Fynslund. 

Det ville kunne muliggøre 25-30 nye parcelgrun-
de og give mulighed for at få etableret et sidste 
stræk af Troldhedestien. 

Vi har søgt om mulighed for at lave ”huludfyldning 
” i de små landsbyer.

SVAR FRA KOMMUNEN: 

Det viser sig, at Jordrup stadig er i landzone. Da 
der er ledige byggegrund, at vi ikke få lov til at 
komme videre med ønsket om flere byggegrunde 
ved Fynslund. Vi kan heller ikke få lov til at ”bytte” 
så ikke-sælgelige grunde – byttes med andre. 
På rideskolen er også byggegrunde – og vi ser ri-
deskolen som vigtig for byen

Konklusionen: Vores ønsker bliver ikke imødekom-
met fra Kolding Kommune. 

LANDSBYFÆLLESSKABSPLAN

Merete henvender sig til Kolding kommune, for at 
Fynslund kan komme på venteliste til landsbyfæl-
lesskabsplan, så vi kan få lavet en helhedsplan 
for området.

 Vi er blevet udtaget og starter i august 2023
Arbejdet med at få udviklet en landsbyfælles-

skabsplan i 2023 helt nødvendig. Vi kommer sim-
pelthen ingen vegne uden at få ændret lokalpla-
nen for området.

STORE MASKINER – SMÅ VEJE OG SMÅ 
CYKLISTER

Vi har haft på dagsorden, hvordan der bliver bed-
re plads til alle. Vi må se om ønsket om bredere 
veje og cykelstier kan komme med i landsbyfæl-
lesskabsplanen. Ellers er det at tage så meget 
hensyn til hinanden som muligt.

Tak til Niels Blem og Peter Schelde. Der er nemlig 
mindre trafik ved Fynslundskolen nu.

Niels kører så vidt det er muligt ad Skovvejen 
til sin gård i Ferup og Peter Schelde har lavet en 
markvej fra Grønhøj til Brunkær, så han undgår at 
køre forbi Fynslundskolen.

FILM / VELKOMSTFOLDER

Lykke har arbejdet på at lave en film / velkomst-
folder, som skal kunne ses på vores hjemmeside, 
facebook og sendes til ejendomsmæglerne som 
link i forhold til området. 

Derudover har Kolding kommune gerne lavet en 
lille kampagne for de byggegrunde, der er til salg.  
Sonja Hovmand Steffensen deltog i sådan et in-
terview til august.  

VELKOMMEN TIL EJERE / LEJERE. 

Det fungerer fint med velkomstkurve fra Brugsen 
til alle nye tilflyttere i området. Der er lokale leve-
randører i alle små distrikter. 

Vi mødtes d. 23/8 for at tale om vi kan gøre mere 
for at byde nye oh lejere til området velkomne.  
Det kom der en artikel til Fynslundmagasinet ud 
af – at byde velkommen til din nye  nabo

En lille gruppe er selv gået i gang med at byde 
ukrainere velkomne. De vil også være opmærk-
somme op at invitere østeuropæere fra området.

SILO

Vi blev inspireret af det flotte vægmaleri i Jerlev.  
Vi kunne godt tænke os et vartegn for byen. 
Kunstneren Rolf Mogensen blev kontaktet og vi - 
Niels og jeg- mødtes med Jesper der ejer siloen.

Jesper er nervøs for at der bliver behov for ved-
ligehold af siloen, så han er ikke interesseret i at 
ændre noget. Til gengæld ejer han bygningerne 
hvor Salon Hauge og Party House er, og de har 
bestemt fået et løft på det sidste. 

ERFAGRUPPE OM ALTERNATIV VARME-
FORSYNING

Kolding kommune og frivillige repræsentanter fra 
landsbyerne vil lave en erfagruppe vedr den bedst 
mulige alternative løsning indenfor varmeforsy-
ning. 

Ebbe Jørgensen og Michael Bech Lundsgaard er 
vores repræsentanter

FACEBOOK

Der har været klager vedr den måde facebook 
administreres på. Folk synes det er bøvlet og for 
meget bliver slettet / afvist. 

Principperne for facebook er en åben, konstruktiv 
og positiv tone. Formålet er at sikre samarbejde, 
sammenhold, synlighed og synergi. Administrato-
rerne forbeholder sig ret til at slette indlæg, der 
ikke holder kammertonen. 

Administratorer er Jan Moth, Merete Paarup, Sø-
ren Vejen-Jensen, Bjarne Tamberg, Lars Nielsen 
og Vibe Bundgaard. De taler ofte sammen, når der 
er tvivl om opslag

Lokalrådet har tillid til at administratorerne finder 
balancen, så principperne overholdes.

Målrettet multimedie markedsføring af Jordrup 
og Fynslund og landsbyerne

Vi har fået 30 000 i år og 70 000 kr næste år (Fra 
landsbyforum). Per Grønbæk har teten, da han 
kender en, der kan hjælpe med det. 

Vi håber at sætte Fynslund på landkortet og de so-
ciale medier i løbet 2023. Det skal være attraktivt 
at bo her og flytte til, så vi kan holde gang i vores 
skønne aktive lokalsamfund. 

FORMANDENS BERETNING
L O K A L R Å D E T 2 0 2 2
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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

SE HER!

JENS H. PEDERSEN & SØN
Vognmandsforretning ApS

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

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

JENS H. PEDERSEN & SØN
Vognmandsforretning Aps

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

post@jenshpedersen.dk ∙ www.jenshpedersen.dk

SE HER!

JENS H. PEDERSEN & SØN
Vognmandsforretning ApS

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

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

SKAL DIN ANNONCE 
VÆRE HER?GRAFISK 

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

Mange års erfaringer med:

• WEBSITES 
(Wordpress løsninger)

• VISUELLE IDENTITETER 
(logoer, farver, typografi)

• BREVLINIER 
(brevpapir, visitkort, kuverter)

• ANNONCER

• BROCHURER & 
KATALOGER

• MAGASINER & 
ÅRSRAPPORTER

• PRÆSENTATIONER 
(Power Point / Keynote)

• ROLL-UPS

• MESSESTANDE T E L :  + 4 5  6 0 97  7 1 8 1  ·  U S - D E S I G N . D K

RING

6095 7181
OG AF TAL E T 
K AFFEMØDE

Visuel identitet og  website for 
Green Dog Svalbard

W W W.GREENDOG. NO

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

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

T: 2512 7424  .  amk@regnskabogco.dk  .  regskabogco.dk
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For de fleste danskeres vedkommende var kend-
skabet til Ukraine før Putins invasion og krig nok 
ret sparsom. Men i starten af 2022 vågnede Euro-
pa brat op til en ny trussel. Truslen hed Putin og 
pludselig blev alle bekendte med den veltalende 
og fastholdende Ukrainske leder, Zelensky. Før 
Ukraine fandt vej til vores fælles bevidsthed, var 
der dog allerede et mindre antal danskere, som 
var ganske godt bekendte med Ukraine. Nemlig 
de danske landmænd. Denne artikel handler om 
én af disse danske familier – som med 
deres passion for Ukraine og med deres 
brændende bidrag til frivilligheden i lo-
kalsamfundet, netop danner rammen om 
én af utallige historier, som kan fortæl-
les om støtten til de ukrainske, landsfor-
viste børn og kvinder. 

Da Mette (gift Rosendahl) for snart man-
ge år siden mødte sin Peter i Canada, havde Peter 
allerede været på besøg i Ukraine. Peter, som 
var landmand, så spændende muligheder i det 
store og stolte landbrugsland efter det blev frit 
fra det gamle Sovjetunionen. Ukraine blev siden 
et af verdens største kornproducenter og danske 
landmænd har i mange år nydt godt af videns- og 
arbejdsudveksling. Tilbage i 2002 ansatte Peter 
og Mette en ung ukrainsk mand, Yevgen, på går-
den. Skæbnen ville at Peter og Mette dannede 

et stærkt venskab med Yevgen, som betød, at 
de holdt kontakten efter Yevgen rejste tilbage til 
Ukraine. Senere, i 2004, besøgte Mette og Peter 
Ukraine med deres to små børn. Familien boede 
hos Yevgen og den lille danske familie fik ople-
velser, som kun de færreste vil få. Gæstfriheden, 
det stolte og traditionsstærke land gjorde et stort 
indtryk på Peter og Mette. Så da Yevgen ringede 
en sen februar i 2022 og bad om hjælp var der 
ingen tvivl i det Rosendahl’ske hjem. Peter og 

Mettes hus stod åbent til at tage imod Yevgens 
søster, Yulia. 

Yulia, en kvinde i starten af 40erne, ankom forknyt 
og frygtsom til Vejle Station en søndag i marts. Hun 
kunne ikke et ord dansk og holdt sin lille kuffert tæt 
til kroppen. Mødet med Yulia blev en rejse, som for 
altid, vil have aflejret sig i Mettes sind. Og i mødet 
med mig, smiler Mette af glæde og overskud. Vi 
mødes en sen eftermiddag i Mettes rare hjem, hvor 

der er dækket op til kaffe med snacks. Mette for-
tæller på en detaljeret og indlevende måde om de 
10 uger, de havde Yulia boende. 

Mette, som har mange års erfaring med arbej-
det som frivillig i forskellige regi, fortæller med 
begejstring om de mange hændelser, som har 
beriget hende undervejs i støtten til Yulia. Det 
første Mette havde for øje, var at få etableret de 
ydre rammer, formelt som uformelt. Sidstnævn-

te havde fokus på at få Yulia etableret 
i hjemmet – og Mette lærte hurtigt, at 
den forsigtige ukrainer havde brug for ro 
og forudsigelighed. Mette noterer sig, at 
der gik nogen tid, før hun og Peter fandt 
ud af hvor belastet og berørt Yulia egent-
lig var af hele situationen.

Yulia indfandt så således meget hurtigt 
i de huslige gøremål og ledsagede Mette til en 
række påkrævede møder, som fx registrering ved 
Udlændingestyrelsen. Det var først, da et fly mod 
Billund fløj lavt at Yulia reagerede voldsomt og 
pludseligt. Hun blev forskrækket og meget angst. 
Dén aften blev Mette for alvor klar over, hvor be-
lastet Yulia var. For jeg, som lytter til Mettes blide 
fortælling om opholdet, er det tydeligt, at Mettes 
styrke gennem hendes åbenlyse optimisme, hen-
des fastholdenhed og hendes nænsomme, men 

HJÆLPENDE HÆNDER 
TIL UKRAINE

bestemte direktion, netop har været de afgørende 
ingredienser, som har medvirket til at Yulia fik det 
bedre. At hun på en eller anden måde fik repareret 
det ødelagte og usikre, som Putin havde pådraget 
Ukrainerne gennem vold og krig. Den indsats Met-
te og Peter ydede, uden forbehold og uden ønske 
om at få noget igen, er uden tvivl, præcis det. der 
har ligget til grund for og været medvirkende til, at 
dén Yulia, som rejste tilbage til Ukraine, over Ber-
lin. Tilbage til Kiev og sit job, hverdag og familie. 
Ja, hun kunne rejse med oprejst pande, fornyet 
håb. Hun var en kvinde som stod mere oprejst end 
da hun ankom.  

Eftermælet på Mette (og Peters) håndsrækkende 
gestus er langt fra slut, selv efter Yulia er vendt 
sikkert hjem. Hende og Mette kommunikerer 
regelmæssigt på App’en SayHI, som er en hånd-
holdt ’oversætter’ (se billede). Det var aldrig me-
ningen, at Yulia skulle opholde sig fast i Danmark, 
hvorfor Mette hurtigt besluttede at kommunikere 
på engelsk. Som Mette nøgternt meddeler mig, 
så kommer Yulia jo meget længere med engelske 
sprogfærdigheder. Hun smiler ved tanken om hvad 
besøget har betydet for Yulia, for andre flygtende 
Ukrainere og ikke mindst for Mette og Peter. For 
dem har muligheden for at hjælpe Yevgen og hans 
familie handlet meget mere om en særlig forbin-
delse til et stort og stolt land; det har handlet om 

at tage en position i kampen mod Putin. I kampen 
for demokratiet og dets stemmer. Og det er en flot 
positionering, tænker jeg ved mig selv. 

Jeg er overvældet og smittet af Mettes glæde når 
hun deler sine oplevelser med mig. Og det har helt 
sikkert ikke været let og ligetil hele tiden. Men 
Mette har fået blod på tanden, hun vil fortsætte 
sin støtte. Og hun har allerede kontakt til flere, 
bl.a. en mor og hendes børn, som meget snart 
endelig kan få en smule stabilitet. De er nemlig 
blevet godkendt til en bolig i Kolding. Endelig kan 
de trække vejret og finde ro – endelig kan de be-
gynde at bearbejde det der er sket og skabe et 
afsæt for fremtiden. Og det ønsker Mette at følge 
til dørs. Hun har nemlig opdaget, at det langtfra 
er lige let at komme til Danmark, som selvom vi 
har etableret et fint ukrainsk beredskab, ikke helt 
har overskuddet, overblikket og sammenhængs-
kraften til at byde ind med støtte og rådgivning, 
som møder de behov de ukrainske kvinder, børn 
og mænd står med. 

Det er ikke særlig let i dagens bureaukratiske 
Danmark, antyder Mette, og særligt når man slet 
ikke kan sproget, kender reglerne –og manglende 
tydelighed omkring hvad der kræves af dem! Så 
kan det være ret ligegyldigt at alt efterhånden er 
digitaliseret – der er forsat lang vej til forståelse, 

når udsatte og udmattede udlændinge skal prøve 
at omgå sig i et kantet og infleksibelt system. Det 
kræver handling og hjælp – så tak for sådan nog-
le som Mette (og de mange andre frivillige), som 
har overskud og lyst til at bidrage med lige netop 
deres fritid, håbefuldhed og kompetencer. Det 
skaber stor værdi – og har uden tvivl ført til at 
Yulia kunne vende tilbage til sit hjemland, mere 
hel – end den utrygge kvinde, som blev sendt til 
Danmark en marts dag i 2022. Tilbage står min-
derne – og Mette kan se frem til en frodig køk-
kenhave, som vil spire mange år frem. 

E N  H I S T O R I E  O M  F R I V I L L I G H E D  O G  K A M P  F O R  D E M O K R A T I

Hun smiler ved tanken om 
hvad besøget har betydet for Yulia, 

for andre flygtende Ukrainere 
og ikke mindst for Mette og Peter.
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• Nybyggeri
• Renovering
• Tag

• Tilbygning
• Døre og vinduer
• Terrasser

www.kdbyg.dk

• Nyanlæg og  
Belægningsarbejde

• Støttemure

• Anlæggelse af græsplæner

• Al slags plantning til haven

• Hækklipning

• Pleje og vedligeholdelse

• Stubfræsning og  
Træfældning

• Flise rensning

• Algebehandling af tage

Kontakt 
Stefan Matzen

Hovedgaden 41, 6064 Jordrup

+45 23 37 64 21

matzen.anlaeg@gmail.com

www.matzen-anlæg.dk

DIN LOKALE ANLÆGSGARTNER 
MED 10 ÅRS ERFARING

Arbejdet bliver  
færdig til tiden

Vi tager udgangs- 
punkt i dine behov  

og dine ønsker

Vi passer på dine 
 ting og dine  
omgivelser

Vi er klar til at stå for din totale løsning. Vi udfører alle 
former for anlægsarbejde, både til private og erhverv:

Dagli’Brugsen din, min og vores
Er der varer, du synes, vi mangler – så sig det til Hanne eller susanne, og vi kigger 
på det hurtigst muligt. 

De sure Smileys er desværre  ved at tage overhånd, så HUSK NU BRUGSEN  
- også ved dine større indkøb. Der skal handles i dag, hvis vi skal være der 
i morgen. TAK!

3 STK UDVALGTE TØRKAGER

19 KR 39 KR 7 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

Mange tak for jeres fortsatte støtte. 
Uden jer var der ingen brugs. 

GÆLDER ALLE DAGE

SMILEY’S
2022

17 stk.
13 stk.
12 stk.

TAK FOR ÅR 2022 - SER FREM TIL 2023 MED JER
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Efter år med røde tal på bundlinjen kom der op-
timisme og et godt resultat i vores Dagli’ Brugs 
under Corona epidemien, hvor mange arbejdede 
hjemmefra og handlede lokalt. Det var dejligt og 
gav håb for fremtiden.

Nu er vi imidlertid tilbage i det daglige tom-
merum, hvor mange pendler frem og tilbage til 
arbejdet og køber mange dagligvarer i byen, så 
det kun bliver til småindkøb i vores lokale 
brugs. Det giver ganske enkelt for lav en 
omsætning og dermed svinder håbet for 
fremtiden, for der er grænser for COOP’s 
tålmodighed, når det gælder økonomisk 
bæredygtighed. 

Jeg er taget om til butikschef Susanne 
Pedersen for at få en snak om fremtiden 
for Dagli’ Brugsen i Jordrup, og hun er 
klar i sine udmeldinger: Omsætningen 
skal hæves med 3-4 millioner kr. på årsbasis - og 
det er muligt, hvis alle i nærområdet handler for 
200 kr. pr. person om ugen. Så en husstand med 
2 personer, skal handle for 1600 kr. om måneden 
for at sikre, at vi også har en dagligvarebutik i 
fremtiden. Det er der heldigvis mange der gør og 
der er også mange, der handler for det dobbelte 
beløb, men alt i alt skal vi have flere kunder ind i 
butikken.

Susanne har netop været i Dagli’ Brugsen i 
Aagaard for at hente nogle displays som kan bru-
ges i Jordrup, da jeg kommer til det aftalte inter-
view. ”Uha hvor er det trist, at de lukker Dagli’ 

Brugsen i Aagaard. De stod for at skulle udskifte 
køle- og frysemontre og denne udgift på 3 millio-
ner kr. ville COOP ikke betale, da der ikke var ud-
sigt til at investeringen kunne betale sig.”

Derfor skal der handles nu. Få dig en PrimeKon-
to – der giver ekstra bonus og fordele.  Med en 
PrimeKonto får du 15% i bonus på Änglamark 
og Thise samt Coop 365 Økologi og Minirisk. Du 
indsætter blot et fast beløb hver måned på mini-

mum 1.000 kr. til at handle for på din PrimeKonto 
i Coop app’en og bruger den til at betale med, når 
du handler. Det vil sige, at hvis du for eksempel 
overfører 2.000 kr til din PrimeKonto, så kan du 
udover ekstra bonus for eksempel vælge at få 
abonnement på TV2 Play. Det resterende beløb, 
der ikke bruges den pågældende måned, bliver på 
kontoen og overgår til næste måned. 

Susanne nævner også, at med Coop app'en er det 
nemmere at lave god mad og få en sund madøko-
nomi. Man har nemlig samlet det hele i én app, 
fordi COOP ved, at du sikkert har mange installe-
ret i forvejen. 

Med Coop app’en får du bonus for at handle, per-
sonlige tilbud, ekstra bonus på særligt udvalgte 
varer. Og når alt gøres op, er det konkurrence-
mæssigt på niveau med discountbutikkerne. For 
eksempel nåede jeg lige at se, at denne uges 
rabat på ”Pålægger Hamborgryg” til kunder med 
PrimeKonto, var næsten 9 kroner pr. pakke.

Selv om jeg selv har 1,5 km længere til Dagli’ 
Brugsen i Jordrup end til Vester Nebel, har 

jeg besluttet mig for at lægge mere 
handel i Jordrup, for uden en dagligva-
rebutik, er der så mange andre ting der 
forsvinder. 

Vi kan så meget i Fynslundområdet. 
Lad os stå sammen og støtte vores 
Dagli’ Brugsen i hverdagen. Når den 
sidste dagligvarebutik lukker, er der er-

faring for, at huspriserne falder 150.000-
300.000 kroner i lokalområdet. Lad os undgå den 
situation. Støt op.

D E R  S K A L  H A N D L E S  N U  F O R

DAGLI’ BRUGSEN
S K A L  R E D D E S !

...det bliver kun til småindkøb i 
vores lokale brugs. Det giver ganske 

enkelt for lav en omsætning og dermed 
svinder håbet for fremtiden.

ARTIKLEN ER 
SKREVET INDEN 

DEN TRISTE NYHED 

FREDAG DEN 
16. DECEMBER.
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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
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VI UDFØRER EL, VVS
SAMT VENTILATION

Karate er ikke bare en kampsport, som de 
fleste tror. Karate er 98% selvforsvar og 2% 
kamp. Selvforsvar er kaldt Kata og kamp er 
kaldt kumite, men det kommer jeg ind på lidt 
senere.

Min klub hedder Kaizen - Itosu-kai Karate. Kai-
zen betyder filosofi om fortsat udvikling – at 
blive en procent bedre hver dag (oversat fra 
japansk/engelsk).

Min klub hjælper ud-
øvere med at få den 
bedste oplevelse og 
giver dem mere selvtil-
lid. Jeg har en rigtig god 
træner, som hjælper mig til at forstå karate og 
udvikle mig. Han ejer dojoen (der hvor vi træ-
ner).

KATA

Kata er en slags fremvisning, hvor du laver en 
masse spark, slag og parader i en rytme.  Det 
er ikke bare at sparke og slå til alle sider, det 
kræver præcist fod og håndstilling, og det kræ-
ver præcision og kontrol over din krop.

KUMITE 

Kumite er kamp, hvor at du har boksehandsker, 
ben og fodbeskyttere, samt tandbeskytter på. 
Du kan også bære skridt og mavebeskyttere. 
En kumite kamp varer alt mellem 1 min og 30 
sek og 3 min - alt efter hvilken alderskatego-
ri, som du er i. Måden det forgår på er, at der 
sidder fire dommer i hver sit hjørne. De har to 
flag, et blåt og et rødt. Der en dommer mere 
der styrer, om der sker fejl og om der er point. 

Hvis rød kæmper laver point på blå kæmper, 
så sætter de det røde flag enten ned af mod 
fødderne = 1 point. Ud for maven = 2point og 
ud for hovedet = 3point.

Måden du får 1 point på, er ved et slag til 
hoved og mave. 2 point er hvis du sparker til 
maven og 3 point er hvis du sparker til hovedet 
eller laver en nedtagning. Det gælder om at 
være præcis og at være max 1-2 cm væk fra 

modstanderen. Er du den 
første, der får point, får 
du noget der hedder 
shenshu - det betyder, 
at hvis kæmperne står 

lige ved slutningen af 
kampen, så er det den med shenshu der vinder.

GRADUERING

Der er her man som udøver opnå en ny grad. 
Der startes på 10. Kyu og der arbejdes nedad. 
Det er en form for eksamen, hvor du skal kunne 
huske et pensum. 

Jeg er 2. Kyu og har det brune bælte. Næste 
gang jeg skal til graduering, er det 1. Kyu, så 
jeg skal huske alle 10 graders pensum. Der 
skal øves og huskes meget. Jeg skal huske 
slag, spark, parader, stillinger og alle kataer – 
alt på japansk. Jeg skal fx når jeg får vist en 
stilling kunne huske den japanske betegnelse 
og hvad stillingen bruges til i en kamp. Jeg kan 
først opnå det sorte bælte efter jeg er blevet 
15 år.

Jeg har nu gået til karate i over 8 år og synes 
det er mega sjovt og fedt at lære noget nyt. 

KARATE
NYE

Jeg hedder Mattias, og jeg er ny ungerapporter 
her på Fynslundmagasinet. Jeg er blevet spurgt, 
om jeg vil skrive lidt om det, jeg går op i. Derfor 
skriver jeg denne artikel om karate. Jeg startede 
til karate, da jeg var 5 år - nu er jeg 13 år.

Jeg hedder Emily og jeg er 13 år gammel. Jeg har 
boet i Fynslund hele mit liv, og jeg har gået på Fyn-
slundskolen. Jeg syntes det er ret sjovt at læse og 
skrive, derfor sagde jeg selvfølgelig ja til at skrive 
for Fynslund Magasinet.  Jeg glæder mig meget 
til at skrive mere.

UNGERAPPORTERE

Kaizen . 改善
(n.) philophy of continuos improvement 

becomming one percent better everyday.

(1.00)365 = 1.00
(1.01)365 = 37.7

Doing nothing at all vs. Small consistent effort

Vi giver bygninger liv

HENRY: +45 25 25 71 58   .   BRAVIDA   .   FABRIKSVEJ 7-9   .   6000 KOLDING
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Lucas Thorogood er 19 år. Han er vokset op i 
Fynslund og har gået på Fynslundskolen. I frikvar-
tererne elskede han at spille basketbold i skole-
gården, og det var her, interessen for basketball 
startede. Han fandt hurtigt ud af, at basketbold 
skulle være mere end blot en aktivitet i frikvar-
tererne, og han blev tilmeldt basketboldklubben i 
Vejen Idrætscenter. 

Ud over at træne 2-3 gange om ugen i Vejen øve-
de Lucas stadig med at ramme basketballkurven 
i skolegården. Han sled en masse basketball sko 
op på den hårde overflade. Men al den træning 
gav gevinst. Han blev udtaget til landsholdet for 
under 15-årige for en periode, og derefter fik han 
muligheden for at træne med på Vejen 1. division 
herre for at blive endnu bedre.

Da han var færdig med 9. klasse, blev han tilbudt 
en plads på Stenhus Gymnasium, som har en 
basketball linje for Team Danmark elite udøvere. 
Her tilbragte han et år, før programmet, han fulg-
te, blev flyttet til København. Han boede på Valby 
kollegium, mens han fortsatte sin 3-årige HF og 
var en del af elite basketball holdet på AKS Kø-
benhavns Sport Gymnasium. 

“Jeg var virkelig glad for at bo i København og 
færdiggøre min uddannelse her,” fortæller Lucas.” 
Det hårdeste var den tidlige morgentræning i Val-
byhallen, hvor jeg skulle stå op kl. 5.30 de fleste 
morgener for at deltage i morgentræningen. Men 
jeg kom ind i en god rutine.”

Lucas blev HF-student i juni 2022, og der var ingen 
tvivl om, at han gerne ville fortsætte med at spille 
basketball på eliteniveau. Drømmen om at spille 
basketball på fuld tid har ført Lucas til udlandet. 
Han befinder sig lige nu i Las Vegas, USA, hvor 
han er i fuld gang med et syv måneders postgrad 
ophold hos Impact Academy. 

“Det er en stor oplevelse at træne basketball i 
USA,” fortæller Lucas. “I mange år har jeg set 
den ene NBA-kamp efter den anden på fjernsynet 
hjemme i Danmark, og pludselig befinder jeg mig i 
samme arena som de mange NBA-spillerne, da de 
ofte træner hos Impact Academy i Las Vegas. Det 
var vildt at opleve og en stor motivation.”

Men hvad går et postgrad ophold hos Impact Aca-
demy egentlig ud på?

“Et postgrad kursus er for basketball spillere, der 
har færdiggjort gymnasiet og som ønsker at få 
tildelt et scholarship til at spille basketball på et 
college. På kurset trænger vi 5 timer om dagen. 
Træningen består bl.a. af styrketræning, skills og 
5-mod-5. Vi spiller kampe mod forskellige Junior 
college team i bl.a. Utah, Wyoming og Californi-
en.

“Har du nogensinde haft svært ved at holde moti-
vationen oppe, når du træner så meget?”

“Nogle gange er det hårdt. Især i de perioder, hvor 
jeg ikke føler, at jeg forbedrer mig. Men man skal 
være tålmodig, og hele tiden at lytte til trænerens 
feedback. At spille basketball i USA har været 
min drøm i lang tid. Først da jeg kom til AKS i Kø-
benhavn, fik jeg troen på, at det kunne ske. Og nu 
er jeg her!”

Til sidst sender Lucas en tak til sin far, David for 
alle de mange korte og lange køreture til træning 
og kampe gennem årene. “
 

BASKETBOLDSTJERNE
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F Y N S L U N D S   E G E N

ANNONCE FRA FORRIGE BLAD OM SPEJDER

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

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

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

 BOOK 
HYTTEN GRANLY  
TIL DIT NÆSTE ARRANGEMENT

Nyvang 28 . 6040 Lunderskov . www.123hjemmeside.dk/jordrup . Udlejning: Henrik Lund: 26749846 . granly.udlejning@gmail.comNyvang 28 . 6040 Lunderskov . www.123hjemmeside.dk/jordrup . Udledning: Jens Lund: 21176067 . granly.udlejning@gmail.com
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