
Idekatalog fra posterne på Fynslund for fremtiden - visionsdagen 

 

Nye Fællesskaber 

Koncert med ukendte bands (fx fra Koldingmusikskole) 

Godset kontakt Chr. Hahn vedr. musik/koncerter 

Mobil scene til musik/ Auktioner og andre arrangementer 

Organisere fælles transport 

LAN party 

Videonat m. LAN party 

Sumobrydning 

Ungdomsfester i Forsamlingshuset. 

Ungdomsråd (panel) tiltrække 7. kl. og op til møde /tage inititiav 

Elevråd spørges til råds 

7.-8.-9. klasse tilbage til Fynslundskolen – 8.-9. samlæst 

Høstfest (Lejrskov Forsamlingshus) 

Pigeaften i hallen 

Fælles fastelavnsfest 

Pigeklub 

Frokost med mening fx Frokost jazz eller ferisering 

Drengeaften 

Præmiewhist i hallens cafeteria 

Tænde juletræ og køre i hestevog (juletid) 

Koncert ved Amfiscenen 

Søndagsjazz 

Fremtidsværksted gennemføres i de ældste klasser på skolen 

Koncert 

Musik 

Tour de Fynslund – fælles gå og cykel ture på 1,2,3 timer ”sløjfer” 

Juletræsfest i hallen 

Hockey klub ved skolen/hallen 

Ved julefrokosten kåre årets frivillige, uheldige, sjove, osv. 

Foredragsholdere – forslag til gode af slagsen. Større navne der trækker mange  

Gudstjeneste eller aftensang ved Ferup sø  

Kræmmermarked til Ringridning 

Banko – torsdagen før Sportsfesten 

Reklamebanko i hallen 

Gourmetmad og vin arrangement i hallen 

Foredrag i hallen om ”Sukkersheriffen/sundmad træning” 

Kokkeskole 

Børnedisco fredag aften delt i små og store 

Vandreture (løb) optegning af disse på www.jordrup.dk 

Fælles generalforsamlinger med Hallen, FB Støtteforeningen og FB 

Familiegudstjeneste fredage kl 17.00 med spisning 

Middelalderarrangement 

Mulighed for gadeborde ved sportsfesten 

Café 

Slå gadefester op samme dag og måske mødes 

Dyrke naboskabet bl.a. med gadefester 

http://www.jordrup.dk/


Fælles høstfest 

SSP i Fynslund 

Fredagsklub – uformel hygge (minus alkohol) i hallen/klub U – også drenge 

Klub U for 4. klasse og op 

Hjælpe de ældre med ny teknologi 

Jobbørs: Gras plan (?) 

Velkomst(pakke) til tilflyttere 

Åbne aktiviteter for ALLE (fx skituren for mænd eller kvindeklubben) 

Sangaftner 

Deling (fælles eje) af værktøj og redkaber til hus og have – bruge hjemmesiden til at låne og låne 

ud. 

Fugletur 

Organisere ture med guide i skoven eller på andre ruter. 

’Kraglunds Forsamlingshus’ arrangementer i Jordrup forsamlingshus – en serie af højkvalitets 

arrangementer. 

 

Nuværende Rum og Rammer 

Tanggård vej og eng 

Amfiscenen 

Gl. festplads 

Spor i landskabet 

 Uhre skov  

 Sporet I (bl.a.ved Kirsbølvej) 

 Sporet II (bergsmindevej) – skiltning sættes op 

 Harte og Nyskov med mange Spor 

Landbomuseet Brødsgård 

Trelleborg ruin 

Harte skov 

Hundsholt trinbræt 

Lejrskov Kirke 

Lejrskov Forsamlingshus 

Gravhøjen på Gl. landevej ved Stenkiste 

Gravhøje på Nørremarksvej 

Turen rundt om vindmøllerne 

Bækkelundsvej som sti 

Kunst og kaffe (åbent om søndagen) 

Boldbanerne inkl. beachvolley 

Fynslundhallen 

Fynslundskolen 

Børnehaverne 

SFO’erne Klub U 

Byggeren 

Cykelstier  

Rideskolen 

Brugsen 

Plejehjemmet 

Grønt område ved Bytoften. 

Forsamlingshuset ordrup Kirke 



Skærsø 

Troldhedestien 

Gl. containerplads (Knudsbølvej) 

Havkrogen å og shelter 

Gitte og Jens Hansens naturområde 

Sti ved Jordrup bæk fra Havkrogen 

Bølling skov med stier 

Jordrupskov med stier + Harehøj 

Spejderhytten 

Ferup sø og shelter m. kostien (m. pile) + fiskeri 

Stenvad med fiskesø. 

 

 

Ideer til nye Rum og Rammer 

Tilkøb Jytte Lunds ejendom til fremtidige formål 

Motorvejs tilkørsel og afkørsel skiltning til Jordrup 

Troldhedestien genoprettes (Egholt – Ferup) 

Aktivitetsplads til ungdommen 

Ungdomshus Vs. Klub U (skolen eller forsamlingshusene) 

Samlingssted for unge (byggeren, borgerråd ”pedel”) 

Lave ungemiljø ved ’byggeren’ evt. med skaterrampe eller bmx bane. 

Nedlægge Lejrskov Forsamlingshus  

Cykelcampingplads 

Åbent spillested for lokale unge talenter 

Kreativt værksted – kunst/design mødested - inspirationssted 

Kollektiv transport 

Teletaxa info på hjemmeside 

Kolding/Jordrup: udvide opslagstavle vedr. tranport (twitter, FB jordrup hjemmesiden) 

Siloen i Jordrup bruges til rappelling 

Forskønnelse af siloen - kunstværk 

Teenage telt til sportsfesten 

Facebook Jordrup gruppe for teenagere 

Legeplads på det grønne areal ved Bytoften 

Naturlegeplads 

Olle-kolle 

Udbygning af hallen med møde- kultur og selskabslokaler 

Styrketræningscenter i udvidet hal 

Kolding Bibliotek stander i Brugsen med bestilling og lån af bøger m.m. 

Udfordre landzonevilkårene ift. Nybebyggelse 

Nye byggegrunde 

Shelters (+overblik over hvor der er shelters)  

Shelter ved skærsø 

Ridestier til og fra rideskolen 

Byfornyelse/forskønnelse – renovere/forny Jordrup 

Plaf for byfornylsen 

Grusbanen (v hallen?) moderniseres med kunstgræs eller rødt grus så det også kan bruges til basket 

og hockey 

Fynslundområdet som kultur- og aktivitetscenter 



Flere busser til uddannelsesinstitutionerne 

Bus hver time 

Nyt medborgerhus 

Gammelt lort i Jordrup skal væk: slagter, mejeri, gl. Brugs gl. smedje o.l. 

Parkering ved hallen udvides 

Cykelsti gennem Jordrup til skolen 

Ny anvendelse af amfiscenen 

Cykelcamping ved Amfi 

Shelters og bålplads 

Kultur, teater og musik på Amfiscenen 

Gl. foderstofbygning rives ned – ny plads opstår. 

Større ridecenter 

Friluftsba med badebro redningspost og shelters. 

Skærsø strand – oprydning så vandhullet åbnes. 

 

 

SYNLIGHED 

Kort over natur- og motionsstier (også de mere uofficielle – ’ikke steder’) 

Bademulighederne - kortlægge og synliggøre  

Bedre markering af stier i skovområderne – etablere sammenhængende stisystemer 

Skilt til Ferup sø  

Bringe den gode historie fra skolebetyrelsen eller borgermødet i et medie – hver gang 

Oplysninger om cykel- og gangsti til Veerst 

Folder om området og foreningerne og aktiviteter + på nettet 

Aktivitetskalender 

Promovere flere huse (til salg) 

Kulturnat Kolding en stand med Landsbyforum + Historie om Jordrup i ugeavisen op til 

kulturnatten 

Fast bidrag til ugeavisen – 1 person (evt. med journalist baggrund) 

Historien om hvad en lille skole kan tilbyde 

Husk link mellem jordrup.dk og FB gruppen 

Fælles profilering – er det Jordrup eller Fynslund? 

Skal rideklubben evt. skifte navn 

Temaer om lokale aktiviteter i aviserne (fx som Egtved postens temasider) 

Byport 

Byport med apps. 

Informationsmøde for tilflytter 

Jordrup hjemmesiden en virtuel velkomstpakke opdelt i alder/børn/ o.l. 

Fælles kalender 

Kontaktpersoner hvis man vil lave opslag på hjemmesiden 

Facebook skal hedde Fynslund gruppen (ikke Jordrup) 

Reklamere for hjemmesiden 

Elektronisk tavle i hallen med aktiviteter og tilbud 

Udvide Jordrupgruppen på FB med flere grupper – mere struktur. 

Lav et professionelt link til en side til husannoncer, hvor alle Jordrups/Fynslunds fortræffeligheder 

er linet op. Link på hjemmesiden med til husannoncer vedr huse til salg i området 

Deltage i overnatningsstævner 

Velkomsthappening – årets borgermøde fx fredag eller lørdag ved sportsfest 



4F tager kontakt til nye tilflyttere og vi laver et netværk sådan at de tages fysisk i hånden og 

kommer med til sport m.m. 

Velkomstpakke (aldersgraueret): Børnehave, skole, hallens tilbud, hjemmeside, fotos, 

arrangementer, naturområder/kort, invitation/kurv – med fri adgang til tilbud i 1 måned. 

Økobørs: hvor kan jegkøbe æg, grønt o.l. 

Fokus på de nye medarbejdere der skal ansættes på Kolding sygehus - > nye tilflyttere 

Erhvervsnetværk – synliggøre de små virksomheder i pmrådet 

Jyske Vestkysten forespørge med årets gang/rejsebrev. 

Bruge (og hjælpe med) distribution af kirkebladet til at få andre informationer ud. 

Foreningsarrangement i hallen (hvor foreningerne præsenterer (reklamerer) sig) 

En kontaktperson der kan kontaktes af ejendomsmægler. Tungen på vægtskålen v. salg – videre 

give informationer til interesserede købere. Folder til ejendomsmægler. 

 


