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Førskønnelsesprisen tilfalder i 2022 Hening Sva-
nelykke, Skovvejen 62, der er nærmeste nabo til 
spejderhuset Granly. 

Begrundelsen for tildeling af prisen er, at den 
omfattende totalrenovering pynter på indkørslen 
til Jordrup Skov fra Vester Nebel siden, samt at 
Hening Svanelykke så muligheder i et hus, som 
han i juni 2015 købte på tvangsauktion for ca. 280 
tusinde kroner inkl. salærer. Efterfølgende er stort 
set alt blevet totalrenoveret til nutidig standard 
med isolering, el, varme, kloak m.v.

Mange byggematerialer blev købt på auktion eller 
fundet brugt. Arbejdet blev udført af Hening sam-
men med forskellige håndværkere, der blev ansat 

på timebasis, men kun med en ad gangen. Derfor 
tog arbejdet lidt tid. 

Gulve blev gravet ud i 70 cm dybde, så der kunne 
isoleres og etableres gulvvarme, ligesom der efter 
aftale med nabolandmanden Jan Lundsgaard, blev 
nedlagt rør til jordvarme i Jans mark, hvor han fore-
løbigt har købt 1 hektar og afventer Landbrugssty-
relsens godkendelse af køb af yderligere 2 hektar. 
Drømmen er et naturområde med en 3000 m 2 sø 
og beplantninger. Vi ønsker Hening tillykke og ser 
frem til at drømmen realiseres.

HJERTELIG VELKOMMEN  
TIL OMRÅDETS NYE TILFLYTTERE

Forside

Gymnastikopvisning i Fynslund-
hallen. Se mere på side 19.

Hening Svanelykke

Da jeg som barn voksede op i Vestjylland, havde vi i vores 
familie flere pejlemærker i foråret: Hvem fandt den første 
blomstrende følfod? Hvem havde først hørt lærken?  Hvem 
opdagede først storken? I 1950’erne og 1960’erne, hvor jeg 
voksede op, ynglede storken i reden på apotekets tag på den 
modsatte side af gaden og den landede oftest på reden om-
kring den 14. april. Det gør den desværre ikke længere, selv 
om der i dag atter er store oversvømmede arealer i nærhe-
den.

Men lærken kommer troligt og kan altid høres her i Fynslund-
området, når den højt over markerne i det tidlige forår slår 
sin trille, ligesom vores voksne børn gerne kommer med den 
første følfod de finder, og som tak får en mønt og et smil.

Der er mange gode muligheder for at komme ud i naturen her 
på egnen og det er glædeligt, at så mange benytter sig af 
disse muligheder; men jeg håber fortsat, at flere vil hive en 
hel eller halv time ud af kalenderen.

Gå ud i foråret. Det er så godt for mange ting – og det er nu.

VELKOMMEN
LÆRKELIL

Jeg går hele året, og jeg registrerer 
alt, hvad jeg ser - Ikke biler, ikke

mennesker, men fugle, lyde og rådyr. 
Jeg går ikke ud for at se på fugle, 

men jeg ser fugle.

Søren Ryge Petersen (f. 1941)
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KIRKEN

PÅSKE
KIRKEN

Påsken kunne være en anledning til at besinde 
sig på, hvad kristendommen betyder både for den 
enkelte, men også for den vestlige kultur. De to 
elementer, der har præget europæisk kultur og 
samfund allermest, er den kristne tro og den se-
kulære (ikke kirkelige), rationelle tænkning. I dag 
anses den sekulære fornuft som næsten enerå-
dende i vores moderne samfund, mens tiden før 
oplysningstiden i 1700-tallet ofte ses som formør-
ket. Men man skal ikke glemme, at de grundlæg-
gende værdier, som vores vestlige demokratiske 
samfund bygger på, i høj grad er en følge af kri-
stendommens påvirkning. 

Kristendommen rummer ingen modstand mod for-
nuften. Tværtimod. 

Her cirka 2000 år efter Jesu død og opstandelse 
må man sige, at det, der skete dengang, har været 
afgørende for europæisk kultur- og samfundsliv. 
Det er svært at forestille sig videnskabelige land-
vindinger, retssamfundets udvikling, frihedsrettig-
hederne, kunst, musik, litteratur og så videre uden 
kristendommen.

På samme måde er Bibelen på den ene eller an-
den måde en nøgle til fortolkning og forståelse af 
europæisk litteratur og kultur. Kristendommens 
betydning for samfundet er som saltet i kartof-
felvandet. Man kan ikke se den, men effekten 
er mærkbar. Kristendommen har grundlæggende 
forandret de samfund, hvor troen blev udbredt. 
Den førte værdier med sig, der vendte op og ned 
på, hvad folk ellers tænkte og mente. I en antik 
kultur, hvor syge blev udstødt, hvor fattige fik lov 
at sulte ihjel, og hvor mord i den romerske arena 
var en accepteret del af underholdningen, bød kri-
stendommen på et budskab om kærlighed og om-
sorg, forsoning og tilgivelse, frihed og frisættelse.

Kristendommen bragte en ny forståelse af både 
Gud og mennesker med sig. Den kristne Gud var 
skaberen, og Jesus Kristus var frelseren. Budska-
bet gjaldt som noget helt nyt alle mennesker. Det 
var en enkel og universel tro og etik. Den kristne 
tro spredtes hurtigt, fordi folk oplevede den nye 
tro som bedre end den, de havde. Buddet om næ-
stekærlighed blev grundlæggende for den krist-
ne forkyndelse, og de første kristne menigheder 
gjorde meget for at drage omsorg for de syge, de 

forældreløse og enkerne. Der er også andre re-
ligioner, der rummer den gyldne regel om, at du 
skal behandle andre, som du selv ønsker at blive 
behandlet, men næstekærligheden og omsorgen 
for det enkelte menneske er en helt central del af 
kristendommen.

Kvinder, der i antikken var underlagt mandens ret, 
fik i de kristne menigheder en ny status. Netop 
fordi den kristne tro var for alle klasser, kvinder, 
mænd, frie og slaver, gav den sine tilhængere 
anerkendelse og åndelig frisættelse. Kristendom-
men førte for især kvinder til, at de blev agtet hø-
jere. Godt nok formanede Paulus, at de skulle de 
tie i forsamlinger, men de blev med kristendom-
men alligevel mere respekterede. Kristendom-
men tiltrak i høj grad kvinder, og med dem fulgte 
selvfølgelig mændene. Allerede i de første kristne 
menigheder var der modstand mod flerkoneri og 
incest, ligesom utroskab ikke blev accepteret. Det 
styrkede kvindens position. I takt med kristendom-
mens udbredelse slog den kristne etik igennem, 
og det lagde også en dæmper på umenneskelig-
heden i datiden.

Vores retssystem bygger også på forestillinger, 
som kan føres tilbage til kristendommen. Det gæl-
der indenfor ægteskab og samliv, men også ret-
tens forståelse af forbrydelse og straf og hensy-
net til den svage i samfundet er en frugt af kristen 
påvirkning. Kristendommens vigtigste bidrag til 
retsopfattelsen har nok været understregningen 
af individet og den enkeltes individuelle ansvar, 
og ikke som i andre kulturer slægtens kollektive 
hæftelse for et familiemedlems forbrydelse. At 
en familie skulle betale en anden familie bod for 
f.eks. et begået drab var praksis i vikingetiden, 
men det blev ophævet i stort set alle kristne sam-
fund. I Danmark skete skiftet i 1200-tallet.

Kristendommen forandrede menneskesynet og 
dermed også den omgivende verden. Kirken og 
klostrene indførte fattighjælp og pleje af syge, 
som udviklede sig til hospitaler. 

Når kirken blev for glad for magt, rejste kritiske 
røster sig. Munken Frans af Assisi (1182 – 1226) 
levede selv i askese og hjalp datidens fattige. Han 
skabte med sin munkeorden, der blev kaldt grå-
brødrene, en modbevægelse til den magtbegærli-

ge kirke. De kræfter, der førte til den protestanti-
ske reformation i 1500-tallet, var også præget af 
en søgen tilbage til de kristne rødder, væk fra den 
magtfulde kirke.

Jesus gav ikke en manual for, hvordan samfundet 
bør indrettes, og Bibelen er ikke et politisk ma-
nifest. Men kristendommen søger at påvirke de 
værdier og den etik, der styrer samfundsudviklin-
gen. Kristendommen har haft en afgørende indfly-
delse i Europa som kultur- og normbærer.

Det kristne Europa udviklede sig forskelligt fra 
det muslimske Mellemøsten. En af flere årsager 
kunne være, at Bibelen med dens fire forskellige 
evangelier kalder på tekstudlægning og fortolk-
ning. Det er med til at forme en mere dynamisk 
kultur, der ikke bremser samfundets udvikling. De 
tidlige kristne teologer var inspireret af græsk 
filosofi og forstod, at fornuften og den logiske 
tænkning var nogle af de redskaber, Gud har ud-
styret mennesket med til at lede sig igennem li-
vet. Det var en pligt at udforske Guds skaberværk, 
og blandt andet derfor blev der i de europæiske 
samfund gjort opfindelser, som førte til den øko-
nomiske og videnskabelige udvikling, som Europa 
kom til at opleve. 

Historien har utallige gange vist, at de samfund, 
der vender Gud ryggen, altid ender med at gøre 
noget andet til Gud. Eller sagt på en anden måde: 
Hvor går paradisdrømmen hen, når fornuften går 
ud? Den går sine egne veje, og de kan føre til gru-
somheder. Monstrøse utopier er blevet skabt på 
grundlag af politiske ideologier. Der er udkæmpet 
krige i kristendommens navn, men det er intet at 
regne for de krige, der er udkæmpet af f.eks. Len-
ins, Mussolinis, Hitlers og Stalins regimer.

Kristendommen er en garant for, at alle kan leve i 
frihed. At muslimer, Jehovas vidner og buddhister 
kan dyrke deres egen tro og være i fred. At sam-
fundet fastholder en social og etisk dimension. At 
det enkelte menneske aldrig ses som en gud, men 
bliver mindet om sin egen ufuldkommenhed. Det 
har været en afgørende forudsætning for vores 
samfundsform. Derfor er det afgørende, at der 
også i fremtiden stadig findes en levende tro i 
befolkningen.

ARRANGEMENTER

Grete, som er provst i Kolding provsti, kommer og fortæller om sit arbejde og om folkekirken set fra 
den synsvinkel. Grete har tidligere boet i Lejrskov præstegård, og hun fortæller sikkert også om den 
tid. Hun pendler til Kolding fra Aarhus, da hun er gift med biskoppen over Aarhus Stift, så måske 
hører vi også lidt om livet set fra dén side. I pausen serveres der ost og rødvin, som koster 50 kr.   

For de kommende 8. klasses elever, der bor i 
Lejrskov og Jordrup sogne, og som gerne vil kon-
firmeres, er der indskrivning til konfirmationsfor-
beredelsen tirsdag den 24. maj kl. 19 i Lejrskov 
Præstegård. Jeg sender også en invitation, som 
kommer på skolernes intranet. 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 me-
get velkommen. Hvis man ønsker at blive konfir-
meret, skal man blot døbes inden. 

Eleverne bliver hentet i bus ved skolerne. Bus-
sen betales af menighedsrådet. Konfirmations-
forberedelsen finder sted torsdag efter skoletid 
og begynder den 1. september 2022.

Konfirmationerne i 2023 finder sted Bededag, 
fredag den 5. maj kl.10 i Jordrup Kirke og søn-
dag den 7. maj kl. 10 i Lejrskov Kirke.

Hvis nogen ønsker at deltage i konfirmations-
forberedelsen ved en anden kirke, men gerne vil 
konfirmeres i Lejrskov eller Jordrup, vil jeg bede 
jer kontakte mig.

Søndag, den 12. juni kl. 10:30 er der friluftsguds-
tjeneste på kirkegården bag Jordrup Kirke. Alter-
tavlen er spejdernes kors og udsigt til det grønne. 
Fuglesangen og duften af græs bliver en del af 
gudstjenesten, og der er direkte adgang til åben 
himmel. Efter gudstjenesten sælger spejderne 
boller, øl, vand og kaffe. Afhængigt af vejret vil 
det måske være en god ide at tage et tæppe med. 
Vi håber på godt vejr, men hvis vejret er for dår-
ligt, flytter vi gudstjenesten ind i kirken. Velkom-
men i det grønne!

KONFIRMAND-
INDSKRIVNING
TIRSDAG DEN 24. MAJ KL. 19:00 I KONFIRMANDSTUEN

TIRSDAG DEN 26. APRIL KL. 19 I KONFIRMANDSTUEN

GRETE 
WIGH-POULSEN

FRILUFTS-
SØNDAG, DEN 12. JUNI KL. 10:30

GUDSTJENESTE 
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KONTAKT

DÅB:

Lejrskov Kirke
Anastasia Kuznetsova 14. november
Jarl Kjølby Rask 14. november  
Mads Neveske 12. december
Esther Marie Dahl Schelde  30. januar 

BEGRAVEDE ELLER BISATTE:

Lejrskov Kirke  
Karen Margrethe Sundahl 13. januar  
Niels Peter Bjerg Kragelund  18. februar 
Jakobine Olene Katrine  
Pedersen  23. februar
Olga Herold Voss 11. marts

Jordrup Kirke  
Knud Gaarde Jakobsen  26. februar
Egon Hansen 15. marts

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 kirkens Facebookside

TEKST
Niels Risbjerg Lai

PROGRAM

8:00 indleder vi dagen med en god halv times 
morgenandagt i Simon Peters Kirke. 

8:45 går vi de første 30 minutter i stilhed mod 
Harte Kirke (4,4 km.) til en andagt kl.10:00-
10:30. Efter andagten i kirken er der kaffe, te 
og rundstykker i Harte kirkecenter. 

11:30 drager vi ud på anden etape mod Lejrs-
kov Kirke, 7 km. Vi håber, vejret er så godt, at 
vi kan fejre nadver undervejs. 

I Lejrskov er den store præstegårdshave til 
fri afbenyttelse for vandrere, der vil nyde 
medbragt mad og drikke. Konfirmandstuen 
er også åben. Der vil være kaffe, te og kage.

14:30-15.00 andagt i Lejrskov Kirke. 

KIRKEVANDRING
2. PINSEDAG //  6. JUNI KL. 8 -15

Livet er en vandring - med Gud og hinanden. Gåturen er opdelt i to etaper med an-
dagter i Simon Peters, Harte og Lejrskov kirker. Man er velkommen til kun at gå en 
del af turen. 

Tab for alt ikke lysten til at gå. Jeg går 
mig hver dag det daglige velbefindende 

til og går fra enhver sygdom. Jeg har 
gået mig mine bedste tanker til, og jeg 
kender ingen tanke så tung, at man jo 

ikke kan gå fra den.

Sådan skrev teologen og filosoffen Kierkegaard (1813-1855), 
som selv hele livet var glad for at gå.

INFORMATION

Deltagerne sørger selv for hjem-
transporten fra Lejrskov Kirke. 
Præsterne Michael Markussen, 
Frida Thomsen og Niels Risbjerg 
Lai vil lede kirkevandringen. Det 
er gratis at deltage. Tilmelding 
er ikke nødvendig til det hele 
eller dele af dagen. 

HUSK
Påklædning efter vejret, må-
ske regntøj, madpakke, drik-
kevarer og ikke mindst godt 
tilgået fodtøj. 

I seneste udgave af Fynslund magasinet fortalte 
vi om at arbejdet med at realisere dele af hel-
hedsplanen for Fynslund klyngen kaldt ”Lands-
byoasen” fortsat er i fremdrift.  

Henover efteråret og vinteren har styregruppen 
bestående af repræsentanter fra skole, Me-
nighedsråd & hal arbejdet videre, dels med at 
konkretisere projektet, men også i forhold til at 
få opstillet en procesplan for de kommende års 
arbejde med realisering af planerne. 

Nogle af de opgaver og spørgsmål der står for i 
den kommende periode er følgende: 
• Yderligere detailplanlægning herunder  

krav og forhold i myndighedsbehandling
• Økonomi & aftaler, hvordan skal  

snitfladerne være? 
• Hvordan organiseres samarbejdet  

omkring fællearealer?
• Finansiering, fundraising – beskrivelse  

af projektet, udvælgelse af fonde mm. 
• Dialog og præsentation for kommunale 

udvalg. 














LANDSBYOASEN
STATUS PÅ ARBEJDET ÅRETS

KONFIR-
MANDER
KONFIRMERES DEN 13. MAJ  
KL. 10 I LEJRSKOV KIRKE

Peter Boysen Andersen 
Cecilie Lass Eriksen 
Mille Seidelin Hjorth 
Amalia Dall Schmidt  
Jonas Dall Schmidt   
Oliver Beck Sørensen  
Sara Wagner  

KONFIRMERES DEN 15. MAJ  
KL. 10 I JORDRUP KIRKE

Magnus Fredensborg 
Rasmus Benjamin Jørgensen 
Frederik Boysen Kipp   
August Valentin Larsen      
Chili Lundsten Olsen 

KAPELLET PÅ 
JORDRUP KIRKEGÅRD

Bygningen ændrer ikke udseende, men den får ny 
anvendelse. Kapellet var meget sjældent brugt, og der 

manglede plads til kirkegårdens maskiner.

Derfor er kapellets indhold nu kirkegårdens arbejdsredskaber. 
Det har menighedsrådet søgt Kolding Provsti om lov til, 

og det har vi fået.

Kapellet på Lejrskov Kirkegård fungerer stadig som kapel, 
så det kan bruges til opbevaring af kister, når behovet er der.
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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

Landbomuseet åbner den 30. april 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
Dyr på græs  •  Lad det krible og krable lørdag den 30. april kl. 10 – 15  
 
Kom til forårsfest på Landbomuseet. Efter vin-
teren er dyrene klar til at komme på græs, se 
køerne ”danse”. Foråret summer og alt kribler og 
krabler. Mange kommer og oplever stemningen af 
landboliv og naturen, de er i fuld sving, sammen 
med museets frivillige, som tager børnene i 
hånden og med på jagt efter spændende smådyr 
i skoven, på engen eller i vandløbet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Første uge i skolernes sommerferie, som er uge 
26, vil vi i år holde åbent fra mandag til og med 
fredag fra kl. 10.00 – 16.00. Bliver det en succes 
med et godt besøg ugen igennem, er det bestemt     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Flere prøver deres færdigheder med f.eks. at 
smede et hjerte eller en pløk under vejledning af 
de dygtige smede i smedjen. En del køber 
hjemmelavede varer i museets bod, som også 
sælger billetter til museet for 40,- kr. til voksne og 
20,- kr. for børn indtil 12 år. Caféen i stalden sæl-
ger grillpølser m/brød eller kartoffelsalat, kaffe, te, 
kager og drikkevarer. Alle vi på Landbomuseet 
Kolding glæder os meget til at byde jer velkom-
men til den nye sæson på Brødsgård i Harte på 
Brødsgårdsvej 52, 6000 Kolding. 
 
 

noget, som bliver et fast indslag i Landbomuseets 
årlige program. Følg de daglige aktiviteter på 
Landbomuseets kalender ved at klikke ind på 
landbomuseet.dk  

Åben i uge 26, første uge i skolernes sommerferie med forskellige aktiviteter 
 

Tekst og fotos: Teddy Schønberg 



10  // FORÅR 2022 //  FYNSLUND MAGASINET  FYNSLUND MAGASINET // FORÅR 2022 //  11 

FYNSLUNDSKOLENFYNSLUNDSKOLEN

VELKOMMEN

BØGER, DER RAMMER PLET
Buggi hjælper med at finde bøger, der passer til 
lige præcis det enkelte barn.

Med Buggi er det enkelt at finde en bog, der pas-
ser til smag og humør, for i Buggi er stemningen 
og læseoplevelsen i fokus: Barnet kan gå på jagt 
efter spændende bøger, rare bøger, romantiske 
bøger, bøger, man bliver glad af, osv.

I Buggi kan barnet også vælge længde, sværheds-
grad og hvor mange illustrationer, der skal være i 
forhold til mængden af tekst.

LET OG SJOVT MED EMOJIER

I Buggi bruger man ikke tekst til at søge efter en 
bog. I stedet viser emojier og interaktive figurer 
vej til bøger med den ønskede stemning, svær-
hedsgrad osv.

Buggi gør det let for elever i 3.-6. klasse at finde 
bøger på skolens PLC, også når der ikke er mu-
lighed for voksenassistance til alle elever på en 
gang. Buggi kan desuden bruges hjemmefra og i 
klasselokalet på pc, iPad eller mobil.

Eleverne præsenteres udelukkende for bøger, der 
findes på Fynslund Skoles PLC. På den måde er 
Buggi med til at sørge for, at vores samling af fy-
siske bøger bliver brugt.

Hvis bogen desuden findes som lydbog eller ebog 
på eReolenGo, kan man vælge, at linke hertil. For 
at låne på www.ereolengo.dk skal eleven bruge 
unilogin. Når eleven har fundet noget interessant i 
Buggi, så hjælper en illustration med at finde bogen 
på hylden.

Den ny skoleleder på Fynslund skole og Børnehus 
hedder Lisbeth-Askjær Hansen og er 45 år. Hun 
bor i Sdr. Stenderup med sin mand Adam, som er 
skoleleder i Haderslev, og deres fem børn.

Lisbeths bedsteforældre boede på Hovedgaden 
i Jordrup i 50 år, og hun er derfor kommet en del 
i Jordrup, så byen og området er slet ikke frem-
med for hende. Minderne fra dengang vælder 
frem, mens jeg sidder og snakker med Lisbeth. 
Hun kan huske rigtig mange mennesker herfra, 
og hun har virkelig gode minder fra besøgene 
hos bedsteforældrene.

Lisbeth synes, at hun har fået en god start og er 
blevet vel modtaget. Hun glæder sig til det frem-
tidige arbejde, især på skolen, men så sandelig 
også i og for vores dejlige område. At være en del 
af hverdagen og delagtigøres i, hvad der sker og 
rører på sig her i vores smørklat. 

Hun glæder sig naturligvis til at møde forældre-
gruppen, når vi åbner rigtigt op igen.

Lisbeth er frisk og energisk, hun har smøget ær-
merne op og er i den grad klar til at tage teten 
efter Max.

www.buggi.dk

Lisbeth

LISBETH

Børnene havde set frem til denne dag længe, hvor 
vi skulle have besøg af to jægere inde fra Kolding 
Naturskole. De havde planlagt en hel dags akti-
viteter til os, som faldt i god jord hos børnene. 
Børnene havde som forberedelse til dagen lavet 
deres egen jagthatte, som vi havde på i løbet af 
dagen. Vi startede dagen ud med at snakke om 
jagt og se på jagtudstyr. Jægerne havde taget 
ræveskind, gevir og ikke mindst en fasan med, 
som vi skulle flå, partere og smage på. 

Nu er det ikke et helt nyt syn i børnehaven, at bør-
nene ser døde dyr blive flået. Flået forstås ved, 
at man hiver skindet af dyret. Vi har før flået et 
rådyr og hugget hovedet af en hanekylling. Det 
er rigtig sundt for børnene at se, hvor vores kød 
kommer fra og lære at kød ikke bare kommer nede 
fra supermarkedet, men at det faktisk kommer fra 
et levende dyr. 

Vi blev delt op i to hold og skulle ud og lave op-
gaver. Vi snakkede bl.a. om pürchjagt, som er en 

jagtform, hvor man lister sig ind på vildtet. Børne-
ne skulle til denne opgave så liste sig ind på for-
skellige billeder af dyr, hvor man skulle gøre det 
så stille som muligt. Vi skulle også lege jagthun-
de, hvor vi skulle finde frem til vildtet ved hjælp 
af vores sanser. 

Det var en helt i gennem fantastisk og lærerig 
dag, hvor vi afslutningsvis fik tildelt vores helt 
eget jagttegn. 

I BØRNEHAVEN
JAGTDAG
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Det er ikke nogen nem opgave at skulle sige farvel 
til en kollega igennem så mange år. 

Grundet corona, det skidt, blev hans afskedsre-
ception udskudt, og er ikke afholdt endnu i skri-
vende stund. Så det blev til en mere intim afsked, 
for et eller andet skulle der ske, det ville været 
noget amputeret, hvis der ikke blev en eller anden 
form for afsked.

Derfor var sønderjysk kaffebord oplagt, da Max 
ikke forsager søde sager. Der var ”rugbrødstorte”, 
”gode råd”, (en sønderjysk småkage), brunsviger, 
som vist ikke er sønderjysk, men virkelig god når 
Helle bager den og meget, meget mere til den 
søde tand. Naturligvis var der også fyldbrød (bol-
ler med tandsmør).

Max er jo nærmest en institution her i vores skøn-
ne landsby, hvor der er albuerum og højt til him-
len. Han har gjort et kæmpestort, gedigent stykke 
arbejde, ikke kun for skolen, men også for vores 
område. Han har engageret sig i mangt og meget, 
og det skal han have stor tak for.
 
Der er allerede skrevet mangt og meget om Max i 
diverse aviser i forbindelse med hans fratrædelse, 
så her vil vi nøjes med at vise gode stemnings-
billeder fra den sidste dag og ikke mindst vores 
hyldestsang til Max.

Vi ønsker dig held og lykke med dit nye ”seniorliv”.

Hilsen personalet på Fynslund Skole og Børnehus

Mel.: Det bli´r godt igen

Dagen er ganske nær
du skal ik´ vær´ her mer´.
Sig mig nu Max
er du lidt vaks?
Nu er det slut med inspektør
og det var langt at kør´
nu ka´ du på cykeltur ta´
den hele dag
og ikke tænk´ på fag.

Mange år er nu gået´
vi har ik´ helt forstået´
Ultimo marts?
Bilateralt? 
Nu er det slut med morgensang
og snak om vind og vejr
Vi har hørt om reder og dyr
og klejnens dag og
meget meget mer´.

På Nordpolen vil´ du dø
du synes bedst om tø!
Stegende hedt
syn´s du er fedt!
Hvor du end går er alt perfekt
i rækker alting står.
Der er støvet af,
Ryddet op og helt sterilt
- det nærmer sig krakilt.

Du passer på din figur
masser af løbetur´ 
Hvad med lidt kag´!
Hvem skal nu bag´?
Du spiser mayonnaise tit,
Makrel og torskerogn.
Alt det fisk – det går lidt for vidt,
hvis du sku´ spør´:
”Ta´ du i pølsevogn!”

Vi si´r farvel for nu
Er du helt klar?
sir´ du.
Blir´du vikar?
Camilla står klar!
Nu er det hjem og slappe af
og nyd´ dit otium.
Du kan danse rundt 
Du kan synge ”Lirumlej”
Alt lykke på din vej!

 FARVEL 
TIL MAX

FYNSLUNDSKOLEN

Denne regntunge tirsdag i januar lavede:

1. klasse skrev bøger i et program, der hedder 
bookcreator, hvor de også fik lært at sætte bille-
der ind samt ikke at forglemme, ikoner og smileys. 
De lavede desuden også små lydfiler, som de lag-
de ind sammen med bogen.

2. klasse gjorde klar til fastelavn, hvor de blandt 
andet lavede fastelavsris, lærte om traditionerne 
og bagrunden for dagen. Der blev selvfølgelig 
også bagt fastelavnsboller.

3. klasse lærte om Danmarkshistorien.

5. klasse frokost i skolekøkkenet. 

6. klasse lavede og lyttede til podcast.

Det er en anderledes dag, det kan vi godt lide, 
men hverdagen er nu heller ikke at kimse ad.

FORDYBEL-
SESDAG
PÅ SKOLEN
Det er altså godt med sådan en hel dag til fordybelse. Seks fordybelsesdage er der placeret i kalenderen i løbet af et 
skoleår. Det er meget forskelligt, hvad klasserne laver, og op til den enkelte lærer, evt. i samarbejde med klassen at 
bestemme emnet.
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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

185/65-15 88T 
EcoContact 6 

195/65-15 91H 
EcoContact 6 

205/55-15 91V 
EcoContact 6 

205/60-16 92H 
EcoContact 6 

2.695 kr. 2.695 kr. 3.195 kr. 3.995 kr.

Bøge`s Bilservice ApS
Kongsbjerg 27
6640 Lunderskov

Alle priser er inkl moms, montering og afbalancering
Der tages forbehold for trykfejl

Tlf. 75586606
www.boges-bilservice.dk

Mail: varksted@boges-bilservice.dk

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

Vintergækkene er i skrivende stund på vej op af 
jorden, et sikkert bud på at foråret er på vej.  Det 
har festudvalget i Fynslund Boldklub heldigvis 
opdaget, så vi er nu i fuld gang med at planlæg-
ge en længe ventet sportsfest for alle i Fynslund 
og omegn. 

I år rykkes datoen så det er nogle uger senere 
- det er altså IKKE i Kr. Himmelfartsferien som 
det plejer. Men ellers vil meget være som man 
husker. Vi skyder atter et brag af en lokal fest af, 
det bliver Fynslund fællesskab når det er bedst. 

Vi starter med en god gang gammeldags banko-
spil torsdag den 9. juni. Her vil grillen være tændt, 
kaffen brygget og vi glæder os til at uddele man-
ge fantastiske præmier når der råbes BANKO..  

Fredag den 10. juni er ikke helt på plads end-
nu, men planen er at festpladsen bruges hele 
dagen. Vi ønsker at sportsfesten skal være for 
alle fra 0-100 år. Og i år arbejder vi målrettet 
med tilbud for dem, som ikke længere er på ar-

bejdsmarkedet og som derfor har hele fredagen 
til rådighed.

Sportsfesten lørdag den 11. juni vil stadig være 
fuld af genkendelige aktiviteter, fodbold, spej-
derliv, kræmmermarked, musik, spisning og me-
get andet. Men som altid arbejder udvalget med 
lidt fornyelser hist og her. 

Sæt derfor et stort kryds i kalenderen 9-12. juni, 
så vi igen kan fejre vores fantastiske sammen-
hold, hilse på en masse lokale og på den flok, 
som kommer ”hjem” for at være med. 

Glæd jer til et fyldigt og sjovt program. Der vil 
løbende komme nyt til programmet over de næ-
ste måneder. Programmet vil kunne findes på 
Fynslund Boldklubs hjemmeside og facebook. 

Har du gode ideer og indslag, som du gerne vil 
stå for, så grib endelig fat i en fra festudvalget. 
Så kan vi sammen se på mulighederne. 

SPORTS-

BADMINTON
KLUBMESTERSKAB 2022

20
22
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Lørdag den 26. februar mødtes badmintonspiller-
ne til den traditionelle fælles morgenkaffe i hal-
lens cafeteria før der skulle dystes på banen og 
de nye klubmestre kåres. Særligt i motion double 
var der tale om et tronskifte, da de mangeårige 
vindere Jan Moth Andersen og Erik Dam måtte 
se sig slået klart af Ole Fallesen og Niels Jørgen 
Pedersen (Sjønne).

Da fjerene havde lagt sig efter nogle hårde kam-
pe, blev en aktiv og hyggelig dag, som altid slut-
tet af i cafeteriet med venskabelig diskussion og 
gode grin. For det handler det jo også om i FB!

KLUBMESTRE

U14 drenge:   Theis Kramer
Motion damedouble:  Laila Pedersen og Lisbeth Fynbo
Motion herredouble:  Ole Fallesen og Niels Jørgen Pedersen (Sjønne)
Motion mixdouble:   Lisbeth Fynbo og Jan Moth Andersen
Senior herredouble:  Jakob Hviid og Lasse Kamp
Senior herresingle:  Lasse Kamp

På vores første møde lavede vi arbejdsgrupper 
i forhold til de emner vi gerne vil arbejde med. 

BYFORSKØNNELSE + VEJNET: 

Hans Rostgaard, Ebbe Jørgensen, Niels Blem 
Sørensen, Anne Grethe Eriksen, Søren Ve-
jen-Jensen, Gitte Grønbæk, Lene Brandenborg

BYGGEGRUNDE / HUL-UDFYLDNING: 

Michael Beck Lundsgaard, Søren Vejen-Jen-
sen, Gitte Grønbæk, Merete Due Paarup

PJECE TIL EJENDOMSMÆGLERE, 
HJEMMESIDEN MM: 

Lykke Dybdal, Gitte Grønbæk

INFO TIL FYNSLUNDMAGASINET: 

Birgitte Høy Jepsen

FYNSLUND FOR FREMTIDEN 2.0: 

Merete Due Paarup, Ebbe Jørgensen, Per 
Grønbæk, Lene Brandenborg, Hans Sørensen, 
Birgitte Høy Jepsen. 

Dato d. 3. sept. 
Alle er velkomne og kan
komme med input. Sæt X 

i kalenderen.

VI HAR SØGT LANDSBYPULJEN  
OM PENGE TIL: 

• En folder til markedsføring af området. vi 
har fået 10 000kr

• Vedligehold af Troldhedestien. Vi har fået 
20 000 kr

• En helhedsplan for området. Ingen penge, 
men lovning på en landsbyfællesskabsplan 
fra slutningen af 2022 via Kolding Kommune

D 20/1 kom byplanlægger og arkitekt Jacob 
Revsbeck fra Kolding Kommune. Vi fik gennem-
gået udviklingsplanen for Jordrup og omegn, 
lokalplaner og kommunalplanbestemmelser. 

Vi arbejder på at få udviklet en landsbyfælles-
skabsplan i 2022. Det skal gå gennem Kolding 
Kommune og håber det lykkes. 

Næste møde er d. 7/3 kl. 19 i Fynslundhallen.

FEST
NYT FRA 
 LOKALRÅDET

forår 2022
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Dette års 3 generalforsamlinger blev dirigeret 
af Per Grønbæk, som fik styret alle godt og sik-
kert igennem en aften med masser af fine og 
positive beretninger fra de 3 foreninger. 

FB Støtteforening kunne fortælle om et år med 
lidt lavere tilslutning til præmiewhist, da coro-
na stadig holder folk hjemme. Så man ønsker 
sig flere spillere – herfra en opfordring til de 
læsere som kunne tænke sig at mødes til kort-
spil hver anden tirsdag i vintersæsonen. Heldig-
vis har man kunnet støtte boldklubben med et 
pænt beløb ifm. jubilæumskampen. Derfor blev 
det til et mindre minus på resultatopgørelsen 
i 2021. Der var genvalg til bestyrelsen som 
fortsat består af Bent Aleksandrowisz, Knud 
Vejen-Jensen, Hans Nielsen og Egon Nielsen.  

Formand Ulrik Simonsen fra Foreningen Fyn-
slundhallen, kunne berette om en stabil økono-
mi, god drift og nye tiltag. Bl.a. at hallen har 
fået nyt lydanlæg, at der er investeret i og etab-
leret en flot padelbane og ikke mindst om pla-
nerne for en haludvidelse i samarbejde med kir-
ken om et nyt menighedshus. Arbejdet er godt i 
gang, der er lavet skitseprojekt fra tegnestuen 
Mejeriet i Kolding. Men der er stadig et stykke 
vej, før de forskellige tilladelser, godkendelser 
og finansiering er på plads. Spændende bliver 
det i hvert fald at følge. 

Der var et par udskiftninger ved valget til be-
styrelsen, som nu består af Ulrik Simonsen, Ja-
cob Cardoso, Kirsten Wilbour Christiansen, Tue 
Collatz, Torben Fallesen, tre udnævnte fra bold-
klubben Hans Rostgaard Andersen, Pia Madsen 
og Henry Christensen, samt en repræsentant 
for skolen. Her skal der udpeges en ny til erstat-
ning for Max Agger, der er gået på pension og 
derfor udtræder.
 
Fynslund Boldklub måtte desværre undvære 
hovedformand Hans Rostgaard Andersen til ge-
neralforsamlingen, grundet sønnen Peder Emil 
Bundgaard Andersens tragiske dødsulykke på 
skoleskibet Danmark onsdag den 16. februar. 
Emil har som barn og ung haft sin daglige gang i 
boldklubben. Ja de fleste her, har kendt og holdt 
af den herlige fyr. Det var selvfølgelig svært at 
skulle samle sig om boldklubarbejde for hoved-

formanden, som derfor bad hovedkasserer Pia 
Madsen og undertegnede som næstfmd. at 
tage over i en svær tid. Der blev sendt mange 
varme tanker fra klubben og generalforsamlin-
gen til hele familien Andersen denne aften!

Der var heldigvis mange positive ting at berette 
om fra hovedbestyrelse og de 8 udvalg. Og sam-
stemmende var at det er på trods af corona. For 
i stort set alle afdelinger og hjørner af boldklub-
ben har den forbistrede virus spoleret meget.  
Men ikke sammenholdet og modet. Nok har der 
været frafald af medlemmer i nogle afdelinger, 
især i håndbold, som har haft mange aflyste 
kampe og afbrudte træningsperioder. Alligevel 
er antallet af aktivitetsmedlemmer samlet set 
steget med 90. Den nye padelsport har tiltruk-
ket over 50. Økonomien er også solid – endnu 
et overskud er landet – flotte 36.000 kr!  Her 
er sponsorernes bidrag stadig en vigtig faktor.  
Men grundlaget og ”limen” der får tingene til 
at hænge sammen i en forening som FB er de 
mange energiske og kreative frivillige ledere, 
trænere, instruktører, hjælpere og alle de andre 
som giver en hånd med. Så der stadig er masser 
af aktivitet og bevægelse på og udenfor baner-
ne. En hyldest og tak til dem. 

Bortset fra fodboldudvalget, hvor Mette Kramer 
og Michael Egstrøm blev afløst af Jannie D. 
Castberg og Michael Jensen var der genvalg til 
alle som var på valg.  

Se hele referatet med de mange beretninger og 
valg på www.fynslundboldklub.dk. 

Fynslund Boldklub har haft 51 gode og spæn-
dende år indtil videre og der fortsættes ufor-
trødent i samme ånd - med stor gejst og glæde.  

De tre generalforsamlinger blev sluttet af med 
kaffe og lagkager. Dog ikke den traditionelle 
othello – men med det som måske bliver en 
ny lagkageklassiker fra hallens eget køkken! 
Og apropos: halbestyrer Jan Andersen fik vel-
fortjent ros for lagkagerne og ikke mindst stor 
tak fra alle 3 foreninger for sin hjælpsomhed og 
fleksibilitet både til hverdag og fest. 

TRE PÅ STRIBE 
I FYNSLUNDHALLEN 

GYMNASTIK-
OPVISNING

ÅRETS GENERALFORSAMLINGER
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Det var med stor glæde at vi kunne byde vel-
kommen til Gymnastikopvisning 2022.

Corona satte en effektiv stopper få dage før 
den planlagte opvisning i 2020, så vi havde 
virkelig set frem til denne dag. 

Skibelund Efterskole lagde ud med en impo-
nerende opvisning hvor 180 efterskoleelever 
var på gulvet. Publikum var entusiastiske og 
det var en super flot start på året opvisning. 
Tusind tak til Skibelund Efterskole for at læg-
ge vejen forbi vores lille samfund – flere af 
vores unge mennesker har gået på eftersko-
len og til næste år har vi elever med på holdet 
– så vi håber på at de kommer igen i 2023.

En flot indmarch med fanebærer fra 
cross-træningsholdet satte rammen for re-
sten af opvisningen. 

Vores forældre/barn hold trilllede rundt og 
afsluttede med en fin ”håndværker” sang. De 
var så søde.

Herefter fulgte mus og elefantholdet som char-
merede med gode kolbøtter og balance bom. 

Bodytoning gav en lille opvisning med step-
bænkene – et lille men meget rutineret hold.

Spring/rytme mini kom på gulvet – med flotte 
serier og fine spring. De havde lært meget i 
årene – og Sonja havde vanen tro sat en godt 
program op.

Årets andet gæstehold var fra Jelling – 
reb-holdet. De sjippede imponerende flot. Det 
var sjovt at se en hel anden type af opvisning. 
Sidste gæstehold var vores trofaste Vamdrup 
Quindehold. Deres korreografi og musik pas-
sede så smukt til hinanden – og fremvisnin-
gen var så flot!

Sidste hold på banen var Spring/rytme junior 
som gav den max med legende serier og flotte 
spring. Strakte arme og ben og perfekte lan-
dinger – de var blevet meget dygtige i denne 
sæson. Et flot punktum på en længe ventet 
gymnastikopvisning. 

Fra Gymnastik og Fitness udvalget skal lyde 
en STOR tak til ALLE for en FLOT og IMPONE-
RENDE opvisning.
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FYNSLUND 
K A L E N D E R  2 0 2 2

APRIL
2. 18:30 Bamse Madsen Band Jordrup Forsamlingshus

3. 10:30-11:30 Gudstjeneste Jordrup Kirke

7. 19:00 Påskebanko Jordrup Forsamlingshus

10. 10:30-11:30
Gudstjeneste 
Pamlesøndag

Lejrskov Kirke

11. - 18. Påskeferie
Fynslundskolen og 
Børnehus

12. 10:00-11:30
Fællessang fra
Højskolebogen

Toftegården,  
Aktivitetscentret

14. 10:30-11:30
Gudstjeneste, 
Skærtorsdag

Jordrup Kirke

15. 10:30-11:30
Gudstjeneste, 
Langfredag

Lejrskov Kirke

17. 09:00-10:00
Gudstjeneste, 
Påskedag

Jordrup Kirke

17. 10:30-11:30
Gudstjeneste, 
Påskedag

Lejrskov Kirke

18. 10:30-11:30
Gudstjeneste fælles 
med Bramrup

20. 14:00-16:00
Foredrag med Henrik 
Knudsen Elvis entuiast)

Toftegården,  
Aktivitetscentret

24. 10:30 Gudstjeneste Jordrup Kirke

26. 14:30-15:00 Gudstjenesste 
Toftegården,  
Aktivitetscentret

26. 19:00-21:00 Bestyrelsesmøde
Fynslundskolen og 
Børnehus

26. 18:45-21:00
Livestream foredrag 
på rumsafari blandt 
mælkevejens planeter 

Fynslundhallen

26. 19:00-21:00
Grete Wigh-Poulsen, 
foredrag

Konfirmandstuen Lejrskov

27. 19:00-21:00 Menighedsrådsmøde Konfirmandstuen Lejrskov

27. 18:30
Peter Vesth + Kristian 
Rusbherg

Jordrup Forsamlingshus

29. 18:30 Biltræf Ringriderpldsen Lejrskov

MAJ
1. 10:30-11.30 Gudstjeneste Lejrskov Kirke

8. 10:30-11.30
Kreative Kvinder 
strikkeklub

Jordrup Kirke

10. 10:00-11:30
Fællessang fra
Højskolebogen

Toftegården,  
Aktivitetscentret

11. 18:00-20:00
Koncert- og 
udstillingsaften

Fynslundskolen og 
Børnehus

13. 10:00-11:00
Konfirmations-
gudtjeneste,
bededag

Lejrskov Kirke

15. 10:00-11:00
Konfirmations-
gudtjeneste

Jordrup Kirke

16.-20. 6.d på Bornholm
Fynslundskolen og 
Børnehus

18. 09:00-18:00 Heldagstur til Fanø
Toftegården,  
Aktivitetscentret

21. 18:30 Tørfisk Jordrup Forsamlingshus

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

24. 19:00-20:15
Konfirmand-
indskrivning

Konfirmandstuen Lejrskov

24. 19:00-21:00 Bestyrelsesmøde
Fynslundskolen og 
Børnehus

26. 09:00-10:00
Gudstjeneste, Kristi 
Himmelfartsdag

Jordrup Krike

27. Fridag
Fynslundskolen og 
Børnehus

29. 10:30-11:30 Gudtjeneste Lejrskov Kirke

30. 19:00 Lokalrådsmøde Fynslundhallen

31. 14:30-15:00 Gudtjeneste
Toftegården,  
Aktivitetscentret

JUNI
2. 19:00 Sommerbanji Jordrup Forsamlingshus

5. 09:00-10:00
Gudstjeneste, 
Pinsedag

Lejrskov Kirke

5. 10:30-11:30
Gudstjeneste, 
Pinsedag

Jordrup Kirke

6. 08:00-16:00
Kirkevandring: Simon Peters Kirke, 
Harte Kirke og Lejrskov kirke.

7. 10:00-11:30
Fællessang fra
Højskolebogen

Toftegården,  
Aktivitetscentret

9. 19:00-21:00 Menighedsrådsmøde Konfirmandstuen Lejrskov

9. - 11. FB SPORTSFEST Fynslundhallen

12. 10:30-11:30 Friluftsgudstjeneste Jordrup Kirke

17. 17:00 Biltræf Ringriderpladsen Lejrskov

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

21. 19:00-21:00 Bestyrelsesmøde
Fynslundskolen og 
Børnehus

22. 13:00-17:00 Sommerafslutning
Toftegården,  
Aktivitetscentret

24. 08:00-14:00 Sidste skoledag
Fynslundskolen og 
Børnehus

26. 10:30-11:30 Gudstjeneste Jordrup Kirke

28, 14:30-15:00 Gudstjeneste
Toftegården,  
Aktivitetscentret

JULI
3. 09:00-10:00 Gudstjeneste Lejrskov Kirke

FASTE AKTIVITETER

Tirsdag 09:00 Stolegymnastik
Toftegården,  
Aktivitetscentret

Onsdag 13:30 Gåture
Toftegården,  
Aktivitetscentret

Onsdag 13:30 Kortspil
Toftegården,  
Aktivitetscentret

Onsdag 09:00-11:00 Kreative hold
Toftegården,  
Aktivitetscentret

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

Onsdag i lige uger 19:00 Kreative kvinder Fynslundhallen

Tirsdag i ulige uger 19:00 Præmiewhist Fynslundhallen
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SPORTFEST
9.-11 . juni 2022

FOR ALLE I FYNSLUND

BANKO
LEG KONKURRENCER

OG MEGET MEGET MERE!

FODBOLD

HYGGE
MUSIK

KRÆMMERMARKED

Hver mandag i Fynslund dyrkes der CrossFit. Cros-
sFit er en blandingssport, hvor elementer af inter-
val træning, vægtløftning, gymnastik og kropstræ-
ning, sættes sammen for at styrke hele kroppen.

Jeg begyndte på holdet da vintersæsonen starte-
de i september 2020.  Jeg havde snust til CrossFit 
før, for år tilbage havde jeg et medlemsskab i en 
fitness klub, som mest blev brugt til at sige at jeg
var medlem... Men dengang syntes jeg at det var 
sjovt, særligt kunne jeg lide at der er langt imellem 
at man laver det samme til de enkelte træninger. 
Så da Coronakiloene pressede sig på, besluttede 
jeg mig for, at jeg ville prøve at være med til Cros-
sFit i Fynslund. Det er en af de bedste beslutninger 
jeg har taget i lang tid.

Når vi træner indendørs bliver mange af Fynslunds 
hallens redskaber taget i brug, til alle mulige øvel-
ser. Og da vi i en periode ikke måtte træne inden-
dørs, gennemførte vi bare træningen udendørs; 

Når først pulsen er oppe, så kan man sagtens hol-
de varmen i shorts, selv om det er frostgrader. Om 
sommeren træner vi også udendørs hvor udgangs-
punktet er Mar'k'ant scenen, der har vi et traktor-
dæk liggende som der kan laves mange underlige 
øvelser med. Og bliver det dårligt vejr, så er det 
godt at scenen har tag :-)

Selv om man er ny, og har en virkelig dårlig kondi, 
kan man godt være med. Man skal ikke følge med 
alle de rutinerede, men lave de øvelser man kan. 
Og man får ondt i muskler man ikke vidste man 
havde. Det hænder at man har ondt i nogle muskler 
om tirsdagen, og nogle andre om onsdagen. 

Ligeså stille bliver kroppen vant til det, man kan 
lave flere øvelser, og for nylig løb jeg tre kilometer. 
Det havde jeg ikke forestillet mig at jeg kunne for 
et år siden.

De rutinerede på holdet er flinke og opmuntrende, 
og der kan laves gas med hvor gode alle er til øvel-
serne. Vores træner er virkelig god og rar, bortset 
fra når vi træner, så er han djævelen selv ;-)

For nylig blev det godkendt at bygge en Cross Fit 
bane ved Fynslund hallen. Så der er søgt fonde og 
der laves tegninger, og vi glæder os til at tage ba-
nen i brug, når den engang bliver bygget.

Vi vil rigtigt gerne være flere på holdet, men vær 
forberedt på ekstra udgifter, når bæltet og bukser-
ne bliver for store :-D

INGEN CORONAKILO HER
CROSSFIT
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Hvor dejligt vi er i gang igen efter Corona. Vi fik 
holdt vores julefrokost, med de restriktioner der 
var på det tidspunkt, og for at holde den gode 
afstand, blev julefrokosten holdt i Jordrup For-
samlingshus. Maden blev leveret fra ”Den Gyldne 
Hane”p.g.a. coronarestriktioner sang vi ikke, vi 
havde ikke pakkespil som vi plejer, men alle fik 
alligevel en pakke, så vi ikke helt blev snydt. Der 
var en god stemning. Der var 48 tilmeldte.

HVAD ER BRUGERRÅDET, OG  
HVOR HOLDER VI TIL?

Kolding kommune har 20 huse rundt omkring i 
området,driften foretages af frivillig arbejdskraft. 
Vi er en bestyrelse bestående af 7 personer+ 2 
suppleanter, som arrangerer hele årets program, 
og står til rådighed ved de faste arrangementer 
som I kan læse mere om her.

Kolding kommune har stillet lokaler til rådighed 
på Toftegaarden, samme indgang som til pleje-
hjemmet, men vi har ingen tilknytning til pleje-
hjemmet. Vores lokaler ligger lige til højre når I 
kommer ind på Toftegaarden. Vi har et stort lokale 
hvor der er plads til 50 personer, + et andet lokale, 
der bruges til læsekreds, og It-Cafe.

Vores gæster er 60+, det koster ikke noget at kom-
me i huset til vores faste arrangementer, allerhø-
jest betales der for en kop kaffe + brød.

Vores faste 
arrangementer

TIRSDAGE KL. 09:00 
Stolegymnastik, eller hvis du ikke 
vil bruge stolen kan du stå op. Du 
kan være med om du er 60 eller 
80 år, ja måske mere, i dag bliver 
vi gamle og er stadig kvikke. Efter gymnastikken 
bliver der serveret kaffe og brød, og så synger 
vi en to tre sange fra højskolesangbogen. Kaffe 
komsammen efter gymnastik er selvfølgelig frivil-
ligt, om du vil være med til, men jeg kan oplyse 
at det er fantastisk hyggeligt, hvis du deltager i 
dette koster kaffe og brød kr. 10.- Du kan også 
vælge at komme til kaffe og sang kl. 10:00 hvis 
gymnastikken ikke er noget for dig.

EN TIRSDAG I HVER 
MÅNED KL. 10:00 
Efter gymnastik er der fællessang 
fra højskolesangbogen, hvor Mar-
gith kommer og spiller til. Disse 
datoer er slået op på centret, og 
de andre steder hvor vi annoncerer.

Datoer bliver fastlagt for en måned af gangen.

ONSDAGE 
KL. 09:00 TIL 11:00 
Kan du komme og være med 
på det kreative hold.

Her kan du komme med det håndarbejde du even-
tuelt lige er i gang med, og samtidig få en hygge-
lig snak og en kop kaffe. Vores kreative leder er 
altid klar hvis der er noget du kunne tænke dig at 

lære, eller hjælp til strikkeopskriften. Vi er også 
indstillet på at holde kurser i Dekopage, brodere, 
male på lærred, der er mange muligheder, og hvis 
interessen er der, - laver vi gerne et hold. Hvis 
dette på nogen måde har din interesse, kan du 
kontakte Ingrid Jensen på mobil: 4296 0279  eller 
svingj@gmail.com

Obs! Det sociale er det vigtigeste i alle vores gøre-
mål. Hvis du ikke er til det kreative er du også vel-
kommen fobi til hyggeligt samvær, og en kop kaffe.

Obs! Det er gratis at deltage

ONSDAGE KL. 13:30 
Er det kortspil, der spilles 
Whist, der er også plads til fle-
re, det bliver holdt i den store 
sal, så har du lyst til at være 
med her, skal du være hjertelig 
velkommen. Du kan kontakte Hans Peter Ander-
sen på mobil 25630726

ONSDAGE KL. 13:30
Er der gåture. Vi tager bilen 
og kører ud til skov, strand 
og andre smukke steder, hvor vi går en tur, tempo 
moderat. Pris er 20 kr for kørsel. Tag selv kaffe og 
brød med.

I kan kontakte Ruth på mobil:5174 6713 eller 
rj6064@privat.dk

 BRUGERRÅDET 
TOFTEGAARDENNY

T F
RA

 
Den længe ventede 
Julefrokost

TORSDAGE 
KL. 09:30 TIL 15:00 
Har vi iT-Cafe, her kan du 
komme med din pc og få 
hjælp til lige det du har brug for. Det kan være 
du skal vide lidt mere om at bruge word, Excel, 
Powerpoint, og publischer. Kurser bliver lavet ef-
ter hvad der er stemning for at lære, det bliver 
gennemgået i fælleskab. Det er sådan at vi om 
formiddagen laver små sjove kurser. 

Har nogen brug for mere assistance, til installa-
tion af ny pc, hjælp til problemer på gamle pc, 
hjælp til at komme på nette og handle, måske lidt 
viden om hvad der sker der, i det hele taget få din 
viden opdateret. Så er det efter kl. 12:00 der laves 
en aftale, så vi måske kun er os to til at gennemgå 
og løse problemerne på din computer.

Det kan også være, du er helt ny med en com-
puter og gerne vil i gang, så er det her du kan få 
al den hjælp du har brug for, og måske synes du 
på et tidspunkt det er hyggeligt og sjovt at kunne 
bruge en computer. Måske vil du også lære noget 
om facebook. Hvis dette har din interesse, kan du 
kontakte:

Jonna Rask mobil 23861821, eller e-mail jonna-
rask@gmail.com OBS! Det koster ikke noget at 
komme i denne IT-Cafe.

ARRANGEMENTER:
Vi arrangerer ture og underholdning for et år af 
gangen, og laver et katalog, som kan afhentes på 
Toftegaarden i vores lokaler, selvfølgelig på de 
tidspunkter hvor vi er der ,(se tider under  faste 
arrangementer) da der er låst ind til vores loka-
ler. Arrangementer, kan være foredrag, musik og 
sang, udflugter, så som en heldagstur til Fanø 
som vi har i år. De arrangementer vi holder på 
Toftegaarden koster som regel 50,- og det er ar-
rangementet +kaffe og kage indregnet. Afholdes 
altid fra kl. 14:00 til 16:00 alle andre arrangemen-
ter der er heldags, står prisen i vores katalog og 
opslag.

Vores arrangementer er også sat ind i Fynslunds-
magasinets kalender, vi reklamerer i Brugsen, på 
den elektroniske tavle, samt sætter opslag op, 
både i Brugsen og på torvet. Vi vil gerne bede jer 
om at prøve at lægge mærke til vores opslag på 
den elektroniske tavle i Brugsen, når du er færdig 
med at handle, eller står ved kassen, så prøv og 
kig på tavlen, vi er på den øverste del, sammen 
med Brugsens egne opslag, så måske du lige skal 
vente til vores opslag kommer frem, måske du 
skal blive i Brugsen et minut mere. 

Vi har en hjemmeside, www.jordrup-aktivitets-
center.dk
og vi sender nyheder ud på Fynslunds facebook 
side. 

OBS! Nogen siger, - vi vil ikke hen på plejehjem-
met,  Sagt meget tydeligt herfra vi har ikke noget 
med plejehjemmet at gøre, men det er der kom-
munen har stillet lokaler til rådighed for os, og det 
er hyggelige lokaler. Vi skriver om vores arrange-
menter i Fynslundsmagasinet, og vi håber denne 
skrivelse vil give jer et indtryk af, at Brugerrådets 
arrangementer er værd at deltage i, enten du er 
60+ eller mere.

Vi glæder os til at se dig til vores aktiviteter. 

Mvh 

Bugerrådet!
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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.

España Sense – vi leverer den gode smag fra Spanien

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

832_Esp_Annonce_105x148mm.indd   1 09/03/2018   16.28

• 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
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ANNONCE FRA FORRIGE BLAD OM SPEJDER

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

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

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

 BOOK 
HYTTEN GRANLY  
TIL DIT NÆSTE ARRANGEMENT

Nyvang 28 . 6040 Lunderskov . www.123hjemmeside.dk/jordrup . Udlejning: Henrik Lund: 26749846 . granly.udlejning@gmail.com
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Sidste år i juli, holdt min veninde og jeg vores 
egen ridelejr.  Vi havde planlagt at vi ville på en 
ridelejr sammen, men da der var udsolgt, beslut-
tede vi os for at lave vores egen ridelejr. 

Min venindens forældre har et sommerhus oppe 
omkring Aalborg. Det var så hyggeligt, vi red hver 
dag, og spiste morgenmad på stranden, vi red på 
tur sammen og hyggede med ponyerne.

Når man laver sin egen ridelejr, kan man gøre det 
lige så sjovt og hyggeligt. Man kan gøre lige præ-
cis det man vil. 

Vi lavede f.x. vores egne stævnevogne, tog i he-
stebutikker, træk ponyer på fold sammen, strigle-
de sammen og meget andet.

Men man kan meget andet, man kan bage sam-
men, planlægge en tur på stranden (med eller 
uden pony), tage til stævne sammen, lave aftens-
mad, lave striglekonkurrence osv.

Men det behøver ikke kun at være ridelejr, hvis 
man f.x. interessere sig  for dans eller fodbold, 
kan man lave en  lejr med det. Da vi lavede vores 
egen ridelejr,  var vi kun to, men man kan også 
lave en lejr med flere personer.

HER ER 5 TING DU KAN LAVE  
TIL DIN HEST:
1. Hestebolcher
2. Godbidskugler
3. Fødselsdagskage til heste
4. Rugbrødsknasere
5. Ponypizza

SÅDAN GØR DU
Havregryn, sukker, mel gulerødder og smuldret rugbrød blandes godt 
sammen. Herefter tilsættes vand. Det hele blandes. Rul blandingen 
til små bolde og sæt dem i ovnen. 

De skal have 30 min. ved 150 grader. Når de er færdige, så lad dem 
stå i ovnen til de er lune.

SÅDAN LAVER DU DIN EGEN 

RIDELEJR

Opskrift på Hestebolcher
3dl havregryn

2 stk rugbrød
2 gulerod

0,2dl mel
2 spsk sukker

2dl vand
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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

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:

Det er søndag morgen og et smilende og glad par 
inviterer mig ind til kaffe og hjemmebagte boller, 
bedre start kan man vel ikke få. Jeg føler mig 
straks hjemme, som om jeg har kendt dem læn-
ge og snakken går da også om alt muligt, inden 
vi må samle os om selve portrættet, jeg vil lave 
af Stefan og Annesofie, som egentlig kun bliver 
kaldt Fie. Jeg er spændt på at høre om deres liv 
og vejen til Jordrup.

”KÆRGÅRD”

Der var ingen tvivl om at det skulle være ”Kær-
gård”, selv om de også havde set på andre ejen-
domme, også i nærmiljøet. Valget er forståeligt 
og jeg bliver helt misundelig, men glad på deres 
vegne, over at de er blevet ejere af en så flot, vel-
holdt og unik gård.

Stefan, der er 30 år, er udlært anlægsgartner og 
har startet sit eget firma ”Matzen Anlæg” i 2015, 
men har ellers over 10 års erfaring som anlægs-
gartner. Stefan er vokset op på en kvæggård i 
Nustrup i Sønderjylland og det var her han star-
tede sit firma fra.

START FRA DEN ENE DAG TIL DEN ANDEN

Et ophold på Idrætshøjskolen i Viborg vendte livets 
gang for Stefan, for det var her han mødte Fie. 

Det var også her han fik øjnene op for at starte eget 
firma. En uge før han var færdig på Idrætshøjskolen 
blev han kontaktet af et entreprenørfirma i Tønder, 
der havde vundet arbejdet med pleje og vedlige-
holdelse af de grønne områder på Flyvestation 
Skrydstrup. Her arbejdede han som fast daglejer, 
imens han fik bygget en god kundekreds op.

Det blev startskuddet til at blive selvstændig 

fra den ene dag til den anden, og leve af det, og 
sådan har det været lige siden. Sammen med et 
par andre firmaer arbejdede han bl.a. et år med 
at lave Horsens gågade og AARhus i Aarhus. For 
tiden har Stefan et stort projekt i gang med 400 
m2 belægning i Vojens. I det hele taget er det ny-
anlæg, som fylder kalenderen.

Der er nok at lave og som Stefan siger: ”Kalen-
deren er godt fyldt ud, kæden holdes stram hele 
tiden, men det skal ikke afholde folk fra at kontak-
te mig, lokalområdet vil absolut blive prioriteret.”

TOTALE LØSNINGER

Stefan tilbyder at stå for den totale løsning og 
udfører alle former for anlægsarbejde både til pri-
vate og erhverv. Det inkluderer bl.a. nyanlæg og 
belægningsarbejde – støttemure – anlæggelse af 
græsplæner – plantning til haven – hækklipning 
– pleje og vedligeholdelse – stubfræsning og træ-
fældning – flise rensning. Herudover loves arbej-
det færdig til tiden. Der tages ligeledes udgangs-
punkt i folks behov og deres ønsker. Se annonce.

Stefan kan også være daglejer og er frisk på an-
det arbejde, hvis folk mangler en hjælpende hånd

FLYTTER SAMMEN I ÅRHUS

Fie på 27 år kommer fra Brørup og er til daglig 
bygningsingeniør og arbejder for et rådgivende 
ingeniørfirma i Horsens, hvor ugen fordeles med 
to dages arbejde hjemme og tre dage i Horsens. 
Siden folkeskolen har hun haft et bijob som ser-
vitrice på Hotel Søgården i Brørup og hun er klar, 
når de kalder. Et job hun holder meget af.

Det blev til tre år, hvor de boede sammen i Århus 
mens Fie studerede, hvorefter turen gik til Jordrup. 

Forinden tog de lige på en tre måneders tur til – 
Tanzania, Vietnam, Tasmanien og New Zealand.

FRITIDEN

Fie spiller fodbold og håndbold, lige nu bliver det 
kun til håndbold og hun skal i skrivende stund søn-
dag, have sin debut hos de seje serie 2 damer i 
Fynslund Boldklub. Fie er tidligere hestepige, men 
det er dog lagt på hylden for en stund. Hun kan 
lide at løbe og elsker at hækle og bage.

At være sammen med gamle veninder fra Vejen 
gymnasium og højskolepigerne fra Viborg Idræts-
højskole, nyder Fie og det prioriteres højt – og der 
er stadig gang i madklubben med gymnasievenin-
derne i Århus.

STEFAN ER TIL MTB OG JAGT

Stefan har en stor omgangskreds og venneskare 
i det Sønderjyske. Han har spillet fodbold, måske 
noget for Fynslund Boldklub? Men ellers nyder 
han at gå jagt, mest af alt for at få en god snak 
og måske en øl... 

Mountainbiken er blevet lidt støvet, måske er der 
nogle mountainbikefolk, så vil Stefan gerne være 
en del af holdet.

Et hyggeligt møde, med et dejligt positivt par, som 
vil blive et aktiv for vores område. Velkommen til 
Jordrup/Fynslundområdet Fie og Stefan. 

KONTAKT STEFAN 

Hovedgaden 41, 6064 Jordrup
tlf. 2337 6421
mail: matzen.anlaeg@gmail.com

MATZEN 
ANLÆG
DIN LOKALE ANLÆGSGARTNER
Der er kommet et Anlægsgartner firma til byen – nemlig Anlægsgartner Stefan Matzen, som sammen med sin kæreste Anne-
Sofie Ølgod (Fie) har købt ”Kærgård” -  Hovedgaden 41 i Jordrup. De flyttede ind den 1.oktober 2021. Dem vil jeg aflægge et 
nærmere besøg, for at høre, hvorfor de har valgt Jordrup og selvfølgelig for at lære Stefan og Annesofie at kende.

Anne-sofie og Stefan

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

19 KR 29 KR 6 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
2020

7 stk.
2 stk.
2 stk.

VI ØNSKER ALLE EN RIGTIG DEJLIG DAG
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Lars: +45 2525 7160 . Henry: +45 2525 7158
Bravida . Fabriksvej 7-9 . 6000 Kolding

Smede og montagefirma
v/ Rene Hviid
Lejrskovvej 4, 6640 Lunderskov
Tlf. 21 29 04 85
E-mail: rene@smedeogmontage.dk - www.smedeogmontage.dk

Besøg os på

Medlem af

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

Ring til os for et uforpligtende
tilbud på Deres næste opgave

ApS

ApS
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ApS

ApS

Sidste efterår blev jeg valgt ind i Kolding Kom-
munes Landsbyforum, som repræsentant for Jor-
drup/Fynslund. Det var med nogen betænkelighed 
jeg sagde ja til det, for det var som afløser for 
Hans E. Sørensen, der har repræsenteret området 
på bedste vis i en årrække. 

HVAD ER LANDSBYFORUM:

Det er er en forsamling af repræsentanter for 
landsbyerne i Kolding Kommune. Der er ca. 20 
større landsbyer i kommunen, og hver landsby 
sender en repræsentant til Landsbyforum. Så vi 
er 20 landsbyrepræsentanter + 2-3 kommunale 
medarbejdere til møderne. 

HVAD LAVER LANDSBYFORUM?

Landsbyforum er et udviklingsforum, hvor vi inspi-
rerer hinanden, og varetager landsbyernes fælles 
interesser i Kolding Kommune. Det enkelte med-
lem kan søge Landsbypuljen på knap. 2,2 mio. kr. 
årligt om støtte til udviklingsprojekter i lokalom-
rådet. Landsbyforum indstiller en fordeling til de 
enkelte områder og i sidste ende er det Udvalget 
for Natur, miljø og klima i Byrådet, som bevilger 
pengene. 

Læs gerne videre om Landsbyforum – klik ind på 
Kolding Kommunes hjemmeside. 

LANDSBYFORUM OG LOKALRÅD

For mig er der en stor sammenhæng imellem Lo-
kalrådet i Fynslund /Jordrup og Landsbyforum. 

Jeg er lokalrådets repræsentant i Landsbyforum, 
og viderebringer de tanker og ønsker, som Lokar-
rådet har til Landsbyforum.

AT FÅ DEL LANDSBYPULJEN, KRÆVER 
LOKALT IDEER OG INITIATIV

De enkelte landsbyer kan som nævnt som n søge 
om udviklingsmidler fra den kommunale pulje. 
Med udgangspunkt i Lokalrådets forslag, har jeg 
for Jordrup/Fynslund ansøgt om følgende projekt-
midler for 2022: (Lokalrådets forslag sigter imod 
at gøre lokalområdet attraktivt for tilflytning af 
nye børnefamilier)
• Vedligeholdelse af Troldhedestien. 20.000 kr. 
• Tilskud til PR-folder for området: 10.000 kr. 
• Langsigtet udviklingsplan for området: 

100.000 kr. 

Vi håber at det lykkes at få finansieret alle tre 
punkter og at der kan iværksættes elementer af 
den langsigtede plan for 2022 og fremadrettet. 
Den langsigtede udviklingsplans indhold vil først 
blive fastlagt i løbet af 2022 og 2023, og vil kræ-
ve at borgerne melder ind med ønsker til hvordan 
vort lokalsamfund skal se ud i fremtiden. 

HVAD ARBEJDER DE MED I ANDRE 
LANDSBYER?

I de 20 landsbyer rundt omkring i Kolding Kommune 
arbejdes der med rigtig mange gode tiltag, som gør 
det attraktivt at leve det gode liv i landdistrikter og 
landsbyer:  Her skal blot nævnes nogle eksempler:

• Renovering af forsamlingshuse, gulve og end-
da et udendørs forsamlingshus, bord-bænke 
sæt

• DiscGolfPark, Motorisk udfordrende lege-
plads, Skov-træningsredskaber, pump-track 
cykelbane

• Bålhytte og udenomsareal, Erstatning af ud-
tjente broer over vandløb, Flagstænger 

• Fælles frugthave på ledigt areal, beplantning 
og byforskønnelse generelt

IDEER ER VELKOMNE! 
Har du ideer til, hvordan vores lokalområde skal 
udvikle sig i de kommende år? 

Så er det vigtigt, at det bliver meldt ind til mig 
eller en af de andre i Lokalrådet. 

Der nemlig mulighed for at søge penge til at re-
alisere projekterne, hvis de er til gavn for os alle 
vores lokale fællesskab, klimaet, naturen, biodi-
versiteten eller vores grundvand. Så kom frit frem.

Venlig hilsen

Repræsentant i Landsbyforum 
og medlem af Lokalrådet
Mobil: 20 30 01 20

NY I 
LANDSBYFORUM

Per Grønbæk
VI UDFØRER EL, VVS
SAMT VENTILATION
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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

Det er altid spændende med tilflyttere, det gælder 
bl.a. Lisbeth og Kenneth på Lejrskovvej 59, som 
jeg glæder mig til at besøge. Allerede ved kontak-
ten telefonisk kunne jeg mærke, at her var der to 
spændende mennesker med noget ”i posen” ud 
over det sædvanlige.

Vi aftalte at mødes en lørdag formiddag og jeg må 
sige at jeg blev mødt med en hjertelighed uden 
lige af to smilende mennesker – Lisbeth Kinimond 
Petersen og Kenneth Christian Hørdum, som flyt-
tede ind i starten af november.

Efter jeg er blevet bænket til en kop kaffe i deres 
hyggelige stue, skimter jeg lige et stort billard 
bord og et kæmpe akvarium som fylder en hel 
væg, usædvanlig flot. 

MICHELIN KOK OG PIRATJAGT  
I SØVÆRNET

Kenneth der er 38 år kommer fra Sjælland og blev 
uddannet kok i 2007. Han har gennem årene væ-
ret ansat på en del restauranter for på den måde 
at lære så meget som muligt. Det har da også 
gjort, at han har arbejdet på Michelin restaurant 
i Skotland på Kinnard Estate Country House. Men 
han ligger ikke skjul på, at han især elsker at lave 
god lokal mad.

De sidste 8 år har han været kok ved Søværnet, 
hvilket har givet ham mange oplevelser bl.a. ture 
til Golfen samt Piratjagt ved Somalia kysten. Her-
udover langt mod nord hjulpet Sirius patruljen på 
Station Nord i Thule. Om kort tid skal han med et 

inspektionsskib til Arktis og videre rundt i Grøn-
land, Færøerne og Island.

Men drømmen om at blive massør har altid været 
der, derfor har han løbende med sit job i søværnet 
taget uddannelsen til massør og sammen med 
Lisbeth skal den nu udleves i hjemmet på Lejrs-
kovvej.

LISBETH ER FYSIOTERAPEUT

Lisbeth er 34 år, fra Fredericia og uddannet re-
servedelsekspedient. Arbejder i dag hos Velux i 
Kolding. Udover uddannelsen som Fysioterapeut 
har hun på Odense Universet taget en kandidat i 
Idræt og Sundhed. 

De boede sammen i Århus inden de tog rejsen 
til Lejrskov. Her var Lisbeth med på Århus Rugby 
Klubs hold til alle turneringskampe rundt i landet, 
hvor hun var - medic, fysioterapeut og massør - en 
hård sport, men det var en utrolig spændende tid.

FALDT FOR OMRÅDET

Efter længe at have set på huse rundt i Jylland 
var det Lejrskov, der blev vinder. Det var naturen, 
skolen, hallen og selvfølgelig huset, der havde alt, 
hvad de havde brug for. Og så ligger det godt for 
familierne, hvilket også spillede en stor rolle.

Kenneth går på jagt og fisker og Lisbeth vil til 
at tage jagttegn. I det hele taget er naturen det 
store omdrejningspunkt for dem begge. At bruge 
naturens afgrøder er også en del af Kenneths 
”husholdning”, derfor er han da også fantastisk 

glad for det store drivhus, der ligger i haven. Her 
skal helt sikkert dyrkes mange forskellige urter til 
lækre retter.

HUMAN MECHANICS MASSAGE  
OG VELVÆRE

Forretningen er i fuld gang hvor Lisbeth og Ken-
neth tager imod og tilbyder – massage og velvære 
- i deres flotte nyindrettede klinik.

Man kan glæde sig til et nærværende, glad og 
smilende par, der vil give dig gode råd  til at få lin-
dret dine smerter og få en afstressende hverdag.
Ligeledes ser de frem til at blive en del af lo-
kalområdet, bl.a. ved at være aktiv i hallen ved 
stævner, samt være ind over ved events og andre 
arrangementer. I det hele taget glæder de sig til 
at blive en fast del af vores område.

Stiller også gerne op i hallen f.eks. en aften og 
fortæller om deres arbejde. 

ÅBNINGSTIDERNE ER:

Man-Fre: 12:00-20:00
Lørdag: 12:00-14:00

Telefon: 2236 4193
Mail: humanmechanics6064@gmail.com

Velkommen Lisbeth og Kenneth

Lisbeth og Kenneth

HJÆLPER DIG TIL 
EN GOD HVERDAG
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Det er en halvkold søndag i februar. Jeg sidder 
i Kurts lune stue og drikker kaffe, mens jeg kig-
ger ud over en vejplejet have med en stor bøg i 
centrum. Kurt fortæller med en fast stemme om 
forgange tider. Jeg lader mig strømme med til 
sommerdage ved Skærsø, hvor det vrimler med 
folk og der bliver drukket limonade og 
spist is fra isboden. Hov, sagde han det? 
Jo, den var god nok. Folk valfartede til 
Skærsø i 1970’erne og 1980’erne i en 
grad, hvor Kurt, som tilflytter, kom på 
kant med dét lokalsamfund, han var 
kommet for at blive en del af. Kurt eje-
de nemlig jorden, men lokalsamfundet 
havde vænnet sig til mageligheden og 
de ville gerne køre i deres biler helt ned 
til søen, hvor de kunne bade og nyde det 
skønne sted med familien, madkurve og 
kolde is. Så Kurts nymodens idéer om 
naturbevaring, ro og rent miljø faldt ikke 
i god jord i lokalsamfundet dengang. Nærmere 
tværtimod. Kurt blev udskældt og skammet. Han 
var ham Københavneren, ham, som stillede sig i 
mod og stillede sig til besvær. Det har ikke været 
let. Og slet ikke for Kurt, som jo faktisk bare var en 
sønderjyde fra Haderslev, som havde købt Sølyst 

fordi han gerne ville se sin familie lidt oftere, nu 
han boede med Margrete og parrets to børn helt 
ovre i København. Det var sådan det skete. Kurt 
var i Forsvaret efter en handelsuddannelse og da 
han i start 20’erne ledte efter job på jobcenteret, 
eller jobanvisningskontoret, som Kurt fortæller, 

traf han kun alle kammeraterne fra Haderslev fod-
boldklub, jobs var der ingen af. 

Så Kurt rejste til København. Beslutsom som han 
var. Og Kurt fandt et job på Valby Savværk i 1958. 
Det skulle vise sig at blive hans eneste arbejds-

plads indtil han, som fabriksejer, lod sig pensio-
nere i 2006. Valby Savværk. Kurt og en kollega 
udviklede konceptet og snart vækstede savvær-
ket og udviklede nogle gode eksportløsninger, så 
firmaet voksede fra 12 til det dobbelte. Kurt var 
glad på sit job og det var i de tidlige år i Valby, at 

han traf Margrethe. Kurt giftede sig med 
Margrethe og de stiftede familie og bo-
lig i Valby. Margrethe var en ferm forret-
ningskvinde, med flair for at udstille sine 
varer flot. Hun havde en butik i Valby og 
satte en ære i at fremvise sine varer på 
en æstetisk måde. Sammen brugte par-
ret ofte mange timer på at spadsere i de 
københavnske gader, hvor de hentede 
inspiration og idéer til Margrethes butik. 

Det var det travle liv i København og øn-
sket om at komme tættere på den søn-
derjyske familie, som førte til, at Kurt øn-

skede sig en sommerbolig i Jylland. En dag faldt 
han over en salgsannonce under sommerboliger 
på et igangværende landbrug og Kurt slog til med 
det samme. Året var 1970. Der er lys og liv i Kurts 
øjne mens han fortæller om den lykke, han følte 
ved at være faldet over annoncen i Berlingske Ti-

 FRA KLONDIKE 
TIL NATUROASE

dende. Det skulle faktisk vise sig, at Kurt havde 
været enormt heldig, idet boligen havde stået til 
salg i hele to år, hvorfor det også er vigtigt for 
Kurt at understrege, at hans køb af ejendommen 
absolut ikke var for en slik penge. Der er en be-
slutsomhed, men også lidt sørgmodighed tilstede, 
da Kurt understreger, at han erhvervede sig ejen-
dommen på en helt igennem retfærdig måde – en 
fortælling, han ikke altid har været så sikker på, 
er den, som har hersket om ham i lokalsamfundet. 
Og det er tydeligt, at Kurt har brug for at sikre sig 
at andre forstår, at han kun har haft gode hensig-
ter. Men lad os vende tilbage i tiden igen. 

For Kurt, Margrethe og deres to børn blev Sølyst 
ikke bare muligheden for at komme tættere på 
familien. Det blev også det sted, hvor Kurt kunne 
fortsætte sin store passion for at svømme og hvor 
Margrethe kunne ride. Familien elskede naturen 
omkring dem, hvor Kurt også hurtigt fik mulighed 
for at udfolde sin anden passion, nemlig træer og 
skovbrug. Vi taler lidt om træer og Kurt peger stolt 
flere træer ud udenfor. Dem har han plantet! 

Jeg italesætter den lange allé ned til huset og 
Kurt istemmer, tydeligt glad over, at hans værk er 
blevet bemærket. Og det gør det let. Kurt har selv 
plantet alléen og den anes rank og flot, særligt 
når man er på tur ned ad skærsøvej mod parke-
ringspladsen med bommen, og kan beskue den 
flot satte træallé, som Kurt plantede for snart 
mange år siden. 

Men det viser sig, at Kurt har plantet meget mere 
end bare dén allé. Han har plantet birk rundt om 
søen – masser af birk. Og da Kurt uden opbak-
ning fra lokalsamfundet skulle finde en løsning 
på bilos, mobning og magelighed blev det træer, 
masser af dem. I modsvar på de badendes ind-
trængning, hvor der bl.a. blev vasket biler i 
søen, fandt Kurt efter rådgivning fra den lo-
kale betjent en løsning, ved at lade grunden 
ned til søen pløje til. Tanken var, at områ-
de ville blive sat med korn, men Kurt blev 
mødt med en dommerkendelse om at lade 
området frede, trods det, at han blot havde 
lyttet til et godt råd. Siden har Kurt ladet 
hele engstykket fra huset og ned til søen 
beplante. Roen og fordrageligheden lokal-
befolkningen i blandt lader måske til at 
være blevet mulig gennem træernes stille 
og værdige tilstedeværelse. De er måske 
netop kendetegnet på deres beskyttelse 
af søens stille spejl og vidner om tidligere 
tiders kampe og kommende generationers 
ønske om fred og beskyttelse. Det går op 
for mig, at selv om Kurt har levet et rigt liv, 
med vækst og tab, som alle os andre, så 
har han måske især sat en tidlig kamp om 
bevaring i gang. 

Det er måske lige netop sådan én som Kurt, som 
har værnet om ro og fred, værnet om naturens ret 
og renhed, som kommer os alle til gode nu – og 
som har været med til at sikre, at vi i de kom-

mende generationer kan nyde stilheden omkring 
søens spejlblanke flade. Jeg takker Kurt for kaffen 
og for alt det, jeg føler jeg har lært om bevaring, 
træer og ikke mindst om Skærsøen. Jeg håber i 
mit stille sind, at Kurt får lidt bugt med gigten, så 
han atter kan mærke vand og svømme igen. Men 
jeg ved også, at uanset om Kurt kommer i søen 
igen eller ej, så stopper han ikke med sin tydelige 
stemme og faste meninger. Han er en kæmper, 
ham Kurt. Han er ikke sådan bare at slå af pinden. 
Og han har haft noget vigtigt på hjerte – han har 
værnet om bevaring, værnet om Skærsøen og det, 
tænker jeg, er så ganske enestående og flot. Så 
jeg takker igen for den gode kaffe og den beha-
gelige snak.

ET KAFFEBESØG HOS KURT

For Kurt, Margrethe og deres to 
børn blev Sølyst ikke bare muligheden 
for at komme tættere på familien. Det 

blev også det sted, hvor Kurt kunne 
fortsætte sin store passion for at 

svømme og hvor Margrethe kunne ride.

Kurt
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