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FREMTIDEN  
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Du sidder med nummer to af Fynslund-
magasinet, hvor du får en masse aktuelle 
artikler samt historier fra skole, kirke og 
foreningsliv og fra et par private perso-
ner. Kalenderen på bagsiden er lige til at 
sætte på din opslagstavle. Bladet for-
tæller, at her i området er der et rigt og 
levende foreningsliv, og sådan skal det 
gerne fortsætte.

I foråret har vi f.eks. valg til skolebesty-
relsen på Fynslundskolen. Nye folk skal 
træde ind i et vigtigt arbejde med foran-
dringer i folkeskolen.

Både der og i vore andre råds- og besty-
relsesarbejder kræves folk, der bruger af 
deres tid og kræfter. Det skal ikke være 
de samme folk år efter år, for det kan in-
gen være tjent med. Heller ikke forenin-
gerne. Friske øjne må til, så der ikke går 
selvsving i foreningsarbejdet. 

Men situationen i disse år er, at vi i vores 
kalendere sætter streg OVER general-
forsamlinger m.m. i stedet for at sætte 
streg UNDER. For dukker vi op i forsam-
lingen, kan vi komme til at hænge på en 
ubesat plads. En gang var det ærefuldt at 
virke for det fælles. I dag er trenden, at 
vi selv vil administrere vores tid og ikke 
bindes af foreningsopgaver. Derfor har 
bestyrelser og råd det svært.

Jeg synes, vi skal se på vores lokalom-
råde som et sted, hvor det er godt at 
være sig selv - uden at være sig selv nok. 
Så sætter du streg under og møder frem 
næste gang, der står generalforsamling 
eller bestyrelsesvalg i din kalender?

Hold nu op, hvor sker der meget her i Fyns-
lundområdet. Hallen syder og bobler af liv 
og glade dage, masser af aktiviteter rundt 
i foreningerne, nye byggegrunde til salg, 
det går godt i Brugsen og masser af frivil-
lige knokler med alt fra at være træner til at 
tæmme ukrudt. 

Og der er mange muligheder for at give en 
hånd med - både en lillefinger, hele armen, 
et skulderklap eller en high five! 

NYE BYGGEGRUNDE
Vi har fået nye attraktive byggegrunde til 
salg bag Brugsen. Her kan du gøre en for-
skel ved at sprede det gode rygte og gøre 
andre opmærksom på at her er godt at bo. 
(side 5)

VELKOMSTFAMILIER
Et nyt initativ, hvor vi byder nye tilflyttere 
velkommen. Det kræver bare du holder øje 
med om der flytter nogen til - og kør forbi 
med en kurv og et smil. Kurven har vi klar 
(side 4) 

KØB LOKALT 
Det går godt i vores LokalBrugs. Et stærkt 
hverdagssortiment, gode tilbud og god ser-
vice. Det er vigtigt, at støtte op med både 
det lille og det store indkøb. Gode tilbud 
side  20.

BLIV TRÆNER
Vi har masser af aktivitet i hallen og forenin-
gerne - og der er altid brug for en hjælpende 
hånd. Det er sjovt og du får motion samti-
digt. Du kan fx blive gymnastikinstruktør 
side 19.

GIV DIN MENING
Boldklubben vil gerne høre din mening om 
fremtidens aktiviteter - og du kan endda 
vinde præmier. Tjek det ud side 19.

STIL OP
Vi har brug for en hånd i de forskellige for-
eninger og bestyrelser. Det gælder både 
hallen, skolebestyrelsen og mange flere...

FREMTIDENS FORSAMLINGSHUS
Lejrskov forsamlingshus lukker og er sat til 
salg - er Jordrup det næste? Nej, vi skal 
tænke nyt og sammen udvikle fremtidens 
mødested, kulturhus eller noget helt andet. 
Kom og vær med til at tænke nyt på side 22

SKOLE OG BØRNEHAVE
Børnehaven skal lægges sammen med en 
anden institution, som et led i kommunes 
generelle besparelser. Det kan vi vælge at 
bruge som en unik mulighed til at skabe et 
nyt og spændende fælles børneunivers fra 
ble til 6E. 
Det skal du nok komme til at høre mere om!

LEGEPLADS
Vi har fået 80.000 kr til en ny legeplads i 
Jordrup, hvor en gruppe seje forældre har 
knoklet med en ideer og ansøgning. Men 
der er et stykke vej endnu... her kan du også 
være med.

Kort sagt. Fynslundområdet sprudler af liv 
og der er masser af behov og muligheder for 
at give en hånd med. 

Fremtiden skaber vi sammen.
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UDEN AT VæRE SIG SELV NOk?
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FLEXTUR er en nye måde du kan bruge of-
fentlig transport, når busserne ikke kører. En 
ordning hvor du bliver kørt fra dør til dør - og 
alle kan bruge ordningen. 

BESTILLING - SåDAN GØR DU
Du kan bruge ordningen alle dage mellem kl 
6-24 i hele Kolding Kommune, dog ikke internt 
i Kolding by.  Ture skal bestilles hos Flextrafik 
senest 2 timer før du ønsker at blive hentet:
Ring på tlf. 7660 8608 alle dage kl. 08-20 eller 
på www.turbestilling.dk/st. Bestilling på net-
tet kræver dog at du rekvirerer kundenummer 
og pinkode hos Sydtrafik. Du skal oplyse:

- Navn og telefonnummer
- Adresse, hentes fra og bringes til
- Tidspunkt, hentes på /være fremme på.
- Om der skal andre med (max 4)
- Hvis du skal have bagage (max 11 kg) 
  eller hjælpemidler (fx rollator, sammen-
  klappelig kørestol) med på turen.

Du selv skal kunne håndtere bagage/hjælpe-
middel, dvs. løfte i bagagerum og sammen-
klappe/udfolde evt. kørestol. Der er ingen 
chaufførhjælp på Flextur.

FLERE I éN VOGN
Flextur er en særlig form for kollektiv trafik, 
og hver vogn kan hente flere passagerer. 
Når du ringer eller går på internettet for at 
bestille, finder vi en passende vogn, der kan 
komme så tæt som muligt på det tidspunkt, 
du ønsker. Det bliver højst 15 minutter før og 
senest 45 minutter senere end dit ønske. Du 

får med det samme besked om, hvornår 
vognen kan være hos dig.

ET EKSEMPEL
Du vil hentes kl. 14.00. Vi kigger efter vogne 
i tidsrummet 13.45 til 14.45, og vi finder en 
vogn, der kan være hos dig kl. 14.15.

Vognen kan komme lidt tidligere, så du skal 
være klar 5 minutter før det aftalte tidspunkt. 
Den kan også blive forsinket undervejs, men 
den må højst komme ud til dig 15 minutter se-
nere end aftalt. Du skal altså holde dig klar 
fra 5 minutter før til 15 minutter efter det af-
talte tidspunkt. Hvis vognen ikke er kommet 
efter 15 minutter, er det vigtigt, at du ringer til 
Sydtrafik på tlf. 7660 8608 - tryk 4.

KIRKE, FRISØR O.L.
Til visse aktiviteter er det vigtigt at være 
fremme til en bestemt tid. Det kan for eksem-
pel være kirkelige handlinger, frisør, fester 
og koncerter. I de situationer skal du oplyse, 
hvornår du senest skal være fremme. Du må 
så være forberedt på at blive afleveret før tid-
en, men det bliver højst 30 minutter før. Du får 
med det samme besked om, hvornår du bliver 
hentet.

OMVEJ
Der kan være andre med og bilen vil derfor 
somme tider køre en omvej, men turen vil 
højst tage dobbelt så lang tid, som det tager 
at køre direkte - du betaler kun for det du bar 
bestilt.

PRIS OG BETALING
Prisen for Flextur i Kolding Kommune er 2,50 

kr. pr. km, dog minimum 35 kr. for en tur. Dette 
gælder uanset alder.

Du må gerne medtage op til 3 gæster på Flex-
tur. Alle personer skal stige på og af, på sam-
me adresse som dig, da bilen ikke gør ekstra 
stop undervejs. Medrejsende voksne rejser 
med til ½ pris, dvs. 1,25 kr. pr. km. En voksen 
kan gratis medtage op til 2 børn under 12 år.

Når du bestiller turen, får du at vide, hvad du 
skal betale. Du skal så vidt muligt have af-
talte penge klar til chaufføren. Uden betaling 
må han ikke tage dig med.

FLEXUNG
Har du Ungdomskort kan du rejse til halv 
pris. Dvs. at taksten så er 1,25 kr. pr. km, dog 
minimum 17,50 kr. for en tur. Det kræver du 
tilmelder dig ved at sende en mail til trafik@
kolding.dk med følgende oplysninger: Navn, 
adresse, CPR-nummer, mobil, udløbsdato for 
ungdomskort og kopi af ungdomskort. 

Du vil modtage en SMS, når din tilmelding er 
indtastet i Flextur-systemet, og du dermed 
kan bruge ordningen. Der skal forventes en 
ekspeditionstid på ca. 3 dage..

Når du efterfølgende skal bestille FlexUng 
hos Flextrafik på tlf.nr.: 7660 8608, er det vig-
tigt, at du oplyser, at du vil bestille en FlexUng 
kørsel og kan oplyse dit CPR. nr..

Du finder takster og dækningsområde 
og flere detaljer på www.sydtrafik.dk

AKTUELT

BUS LIGE TIL DØREN

af
 S

te
ph

en
 V

al
en

tin
 J

en
se

n 
- A

rk
ite

kt
 o

g 
By

pl
an

læ
gg

er

FEBRUAR 2014  //  FYNSLUND MAGASINET //  3 



SkITOSSERNE
Måske er du en af dem, der råber: ”hvor er 
sneen henne”, når du ser en, der kører på 
ski på en tør asfaltvej. Svaret er, at sneen 
i hvert fald ikke er i Danmark, og derfor er 
rulleski det bedste alternativ, hvis man skal 
have en jordisk chance for at følge med de 
skigale nordmænd og svenskere. 

I Sverige er du ikke en mand, hvis du ikke 
har gennemført Vasaløbet, som er et 90 
km langt løb på langrendsski. Da en svensk 
mand næppe kan betragtes som en mand, 
besluttede Dennis Jønsson, Peter Pallesen 
og jeg, at vi sagtens kunne gennemføre 
Vasaløbet i 2010. Vi gennemførte. Men med 
en erkendelse af, at vi danskere er lallende 
amatører, når skiløbere fra svensk blinde-
samfund sammen med 80-årige kvinder og 

mænd, så let som ingenting kan overhale 
os såvel opad og nedad bakke. 

Siden 2010 har vi tilsammen deltaget i 8 
Vasaløb og 5 Stenfjellsrunder i Norge. Vi 
har været på flere træningsture til Norge 
med de uundværlige træningsøl. Vi har kørt 
flere tusinde kilometer på rulleski og i 2014 
går turen til Østrig, hvor to af os skal løbe 
Dolomittenlauf, som ”kun” er 42 km langt. 
Langrend og rulleski er en fantastisk mo-
tionsform, hvor man ser utrolig dum ud, når 
man står på skiene (ligesom cykelrytterne), 
men modsat cykelrytterne har vi også en 
overkrop. Så hvis du ønsker naturoplevelser 
på ski eller rulleski, og samtidig ønsker en 
god kondition og træning af hele kroppen, 
er langrend og rulleski noget for dig. af
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VELkOMST 
FAMILIER

FYNSLUNDOMRåDET

velkommen!

VELKOMMEN TIL TILFLYTTERE
Jeg har haft fornøjelsen af at byde 2 fami-
lier velkommen til vores område i december 
2013. Det var en god oplevelse og tilflytterne 
blev positivt overrasket. Det er jo dejligt med 
nye familier i de huse, der er i området.

4F arrangerer en lille kurv med lidt godt til 
ganen, men vigtigst af alt er, at der er for-
skellige informationer i kurven. Dette Fyns-
lundmagasin, boldklubbens blad og diverse 
visitkort fra lokale håndværkere m.m. Jeg 
kan kun opfordre andre til at melde sig til 
dette koncept. 

Henvend jer til Kirsten Lövschall på mobil:
5148 8811, hvis I vil deltage i ”velkomster” 
eller hvis I opdager, at nye folk flytter til.

Gymnastikforeningen har fået et stort ønske 
opfyldt!! Vi har fået en helt ny springbane på 
15 meter, som de unge talenter kan boltre sig 
på. Støtteforeningen og sponsorudvalget har 
bevilget midler til springbanen, og det er vi 
bare rigtig glade for.

Vasaløbet er et svensk langrendsløb, der finder sted hvert år den første søndag i 
marts. Løbet starter i Sälen og slutter i Mora, og er 90 km langt. Løbet er opkaldt 
efter Kong Gustav Vasa, som i 1521 flygtede fra den danske kong Christian 2.. 
Løbet blev afholdt første gang i 1922.  Hurtigst tid i Vasaløbet er sat af Jörgen 
Brink i 2012, de 90 kilometer blev løbet på 3.38.41 gennemsnitfart på 24,69 km/h. 
Så bare kom i gang med træningen drenge ; )

Hvis du har spørgsmål, kan du/I ringe til 
Dennis: 6127 6402, Peter: 4025 1292  eller Lasse: 2328 1940. FA
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LOkALPLAN ARBEJDET
STATUS & PROcES
Kolding Kommune har i 2013 igangsat udar-
bejdelsen af en lokalplan for Jordrup by, for 
derved at imødekomme ønsket om et nyt bo-
ligområde ved Kærtoften. Da der også er an-
dre områder i Jordrup som er byudviklingsom-
råder for nye boliger, giver det god mening at 
arbejde for kommuneplanen om, at landsbyen 
skal overføres til byzone.

Lokalplanen udarbejdes for at styrke Jordrup 
som landsby og skabe mulighed for yderligere 
byudvikling. Samtidig er det hensigten, at be-
varingsværdig bebyggelse og strukturer sikres, og 
at værdifulde kulturmiljøer så vidt muligt bevares.

Lokalplanen skal i hovedtræk fastholde de ek-
sisterende anvendelser og overføre landzone-
arealer til byzone. Herudover skal der udlægges 
nye områder til boligudbygning.

Forarbejderne til lokalplanarbejdet er i gang. 
Der har været gennemgang af bygninger der er 
opført op til 1960, for at kunne bestemme be-
varingsværdien. Bevaringsværdier er registreret 

som SAVE værdier i kulturarvsstyrelsens reg-
ister www.kulturarv.dk/fbb. Gennem arbejdet 
med bevaringsværdierne har planmedarbej-
dere fået indblik i de bevaringsværdige byg-
ninger, og strukturer som findes i Jordrup. Dette 
vil indgå i det kommende lokalplanarbejde.

Tidsplanen for planarbejdet er under udarbej-
delse. Der har tidligt i forløbet været omtalt, at 
der kunne forventes et lokalplanforslag i offentlig 
høring i januar – marts 2014, men på grund af at 
forarbejdet til lokalplanen tidsmæssigt har krævet 
flere undersøgelser og afklaringer end først an-
taget, vil offentliggørelsen af lokalplanforslaget 
først kunne forventes i sommeren 2014. 

BYzONE
I Kommuneplanen fremgår, at landsbyen skal 
overgå til byzone, og derved sikres, at der vil 
kunne ske byudvikling i Jordrup. For at få Jordrup 
i byzone skal der udarbejdes et lokalplan.
Byudvikling for en område med flere boliger.
Ved at overføre Jordrup til byzone vil der kunne 
ske en enklere sagsbehandling af eksempelvis 

sager om nyt byggeri i Jordrup.

LANDzONE
Bibeholdes Jordrup i landzone vil der kunne 
ske begrænsede udviklingsmuligheder. 
Tilladelse til få boliger, kræver landzonetilladelse.

FYNSLUND FOR FREMTIDEN
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RIDNING

FORENING   i   FOKUS

Trækhold, sammenhold, springhold og dressur

Det er både sundt, sejt og sjovt, 
at gå til ridning. Ihhhaaaaaaaaa!”

FO
RD

I
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HIGH FIVE 

Jordrup og Omegns RideKlub har ca 125 
medlemmer med 18 undervisningshold på 
de 5 hverdage. Stort set alle hold er fyldt 
op. Klubben byder på masser af socialt 
samvær for både børn og voksne. Du bliver 
hurtig en del af hestefamilien, for vi hjæl-
per alle med at få tingene til at fungere.

JORK drives af en bestyrelse på syv per-
soner sammen med en flok flittige foræl-
dre til vore børn og unge ryttere + en del 
voksen ryttere som kommer fra hele op-
landet.
Vi har plads til alle grene af ridesporten. 
Vi tilbyder undervisning til de helt små ryt-
tere på trækhold, og til børn og unge på 
alle niveauer. For de voksne tilbydes der 
også undervisning på alle niveauer. 

Vi har også mange andre aktiviteter: 
- Ridelejr, hvor vi sover i telt og hygger 
med ponyerne. Vi rider, holder striglekon-
kurrence og meget mere.
- Ridetur på Rømø på islandske heste, 
hvor der er mulighed for at ride på stranden 
for de vilde og en tur i plantagen for de lidt 
mere rolige.
- Ridestævner - bl.a. har der lige været 
afholdt julestævne, hvor alle elever havde 
mulighed for at deltage i dressur- og kom-
bikonkurrence.

Et par kig ind i hverdagen på rideskolen.
I vinterhalvåret er det en kold fornøjelse at 
være vild med heste, men heldigvis er der 
hyggeligt i stalden. I denne vinter har vi 5 
killinger, som giver ekstra hygge.

Når du går til ridning på JORK er du også 
med i pasningen af hesten, der skal fyldes 
hønet og ordnes boks hos din hest hver 
dag, tjekkes vand på foldene og så træn-
ger kosten altid til at blive motioneret.

JULETRADITION
Lørdag før første søndag i advent havde 
vi igen i år vores julearrangement med 
masser af små ryttere som skulle deltage 
i vores julestævne. Der var de sædvanlige 
dressurklasser, men vi havde også forsøgt 
at lave en kombi-klasse, hvor der indgik 
dressurelementer, spring og ponygames, 
hvilket blev taget rigtig godt imod, og det 
var sjovt at se på for tilskuerne. Boden 
solgte også rigtig godt af både æbleski-
ver og pommes med nuggets. Spejderne 
var med på pladsen og solgte juletræer og 
dekorationer.

Læs mere på www.jork.dk og kig ind på 
rideklubbens facebookside og kontakt os 
gerne hvis du har lyst til at prøve at ride.

Jeg hedder Catrine, er 13 år gammel og går 
i 7. klasse på Alminde-Viuf fællesskole.

Jeg har gået til ridning i 4½ år - de sidste 
1½ år på JORK. Da jeg startede på JORK 
var jeg en utryg og ustabil rytter, men dette 
blev der hurtig lavet om på idet ridelæreren 
var rigtig god og ponyen var helt rolig.

Jeg kan godt lide at gå på JORK af rigtig 
mange grunde: 
-  Rigtig hyggeligt i stalden
-  Gode og søde ponyer/heste
-  Søde rideveninder
-  Gode og dygtige undervisere
-  Godt sammenhold

Jeg hedder Louise Petersen. Jeg er 18 år 
gammel og jeg læser til dyrepasser med 
heste i speciale på Hansenberg. 

Jeg rider dagligt derhjemme på min egen 
og mine forældres heste, som jeg også 
starter stævner på.

Min vision for ridning er at kunne give min 
viden videre til børn/ unge, som jeg gør det 
på JORK hver torsdag. Jeg bruger mange af 
teknikkerne fra min egen ridelærer overfor 
børnene, så de også bliver bedre for hver 
gang. I JORK har vi et helt unik sammen-
hold, både små og store. Og alle går fra 
undervisningen med et smil :)
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Det er både sundt, sejt og sjovt, 
at gå til ridning. Ihhhaaaaaaaaa!
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Igennem de sidste mange år har Fynslundsko-
len fire gange årligt udgivet ”Skolebladet”, 
hvor store og små ting omkring skolen er 
blevet beskrevet. Det har været et relevant 
medie til vores primære målgruppe, nemlig 
skolens forældrekreds. Nu er målgruppen 
med dette magasins fødsel i efteråret 2013 
jo blevet væsentlig større. Det hilser jeg 
meget velkomment. Skolebladet har haft sin 
gode tid, nu gælder det Fynslundmagasinet.

Fynslundskolen er, som skoler landet over, 
et centralt element i lokalområdet, og det 
forhåndenværende blad vil gøre, at også an-
dre end skolens umiddelbare interessenter 
på første hånd kan få en større viden om 
vores dagligdag. 

Jeg har ofte tænkt, at det var lidt trist eller 
ærgerligt, at folk, -tidligere elever og deres 
forældre, når sidste barn har forladt Fynslund-
skolen, ikke længere har haft den naturlige 
kontakt til skolen, og at denne dermed des-
værre er blevet meget perifer. Det rådes der 
nu bod på, så man fortsat kan have en føling 
med aktiviteterne på skolen. Samtidig kan kom-
mende skoleforældre også gennem magasinet 
”snuse” lidt til livet på Fynslundskolen.

Og udover dette magasins andre indlæg fra 
Fynslundskolen lige lidt på det generelle 
plan: Fynslundskolen lever og har det godt. 
Vi har knap 190 herlige og videbegærlige un-
ger fordelt på 10 klasser med et elevtal fra 
15 – 25. I SFO´en går der ca. 70 børn fra 0. 
- 3. klasse, som efter den ordinære skoletid 
hygger sig med gode og lærende fritidsaktiv-
iteter. Der er alt i alt 27 medarbejdere knyttet 
til skolen. Trods det lidt falmede ydre er sko-
len både pædagogisk og bygningsmæssigt  i 
tip top stand og råder over alle de faciliteter, 
man i 2014 kan forvente sig af en skole.

Et godt og mangfoldigt magasin har taget sine 
første sikre skridt, - 1. udgave fra ef-teråret 
2013 vidner om høj kvalitet. Det er top-rele-
vant i et levedygtigt, initiativrigt og engageret  
lokalområde som Fynslundområdet.

SKOLELEDERENS        HJØRNE
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SkOLEN ER VIGTIG FOR
LOkALOMRÅDET

Igen i år afsluttede lærere og elever på Fynslundskolen i fæl-
lesskab kalenderåret med et besøg i Jordrup Kirke. Det var 
som altid hyggeligt og stemningsfuldt. 3. klasserne opførte 
krybbespil og lavede et musikalsk indslag, Karen fortalte en 
rigtig god historie fra prædikestolen, og vi sang julesalmer 
og – sange. På alle måder en rigtig dejlig oplevelse :)

SFO’en på Fynslundskolen havde inviteret 
alle børns bedsteforældre på besøg i uge 49. 
Der blev bagt æbleskiver, lavet småkager og 
syltetøj, lavet de flotteste juledekorationer 
og arbejdet i forskellige værksteder. På bil-
ledet er Max’ bedstemor og en gruppe børn i 
gang med at arbejde i ler. Mange børn fik be-
søg og vi siger tak for besøget til de mange, 
der havde lyst til at bruge en eftermiddag i 
vores SFO. Vi glæder os allerede til næste år 
og til en ny bedsteforældreuge.

BEDSTEFORæLDRE I SFO’EN

kIRkE OG kRYBBESPIL
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FYNSLUND        SKOLEN

DAGBOG FRA TUREN TIL 
ESSEN MED 4. kLASSE
Et par dagbogsnotater fra en uge i Essen med 
8 elever fra Fynslundskolen i det Comenius-
projekt som skolen er en del af sammen med 
skoler fra Tyskland, Frankrig, Polen og Spanien. 

Det er blevet tirsdag i Essen. Her er et par 
graders frost og høj klar himmel. Vi mødtes 
på skolen efter den første nat hjemme hos 
vores værtsfamilier rundt omkring i byen. I 
skolens fællessal bød skoleinspektøren os 
velkommen. Bagefter tog vi til byens store 
domkirke, hvor vi fik en rundvisning på en-
gelsk. Essen er grundlagt i 900-tallet og har 
en lang og spændende historie.
Byen er rigtig julepyntet med massevis af små 
og store lyskæder og mange forskellige boder.

Om eftermiddagen var vi på byens rådhus, det 
højeste i Tyskland med 22 etager, og her tog 
selve borgmesteren imod, og vi fik cola og kaffe.
Resten af dagen var vi sammen med vores 

værtsfamilier, - nogen var ude og bowle, mens 
andre var hjemme. I morgen skal vi til en ny 
domkirke, - denne gang i Køln, og den skulle 
være 8 gange større end den vi har set dag!

Så er det blevet torsdag: Vi har hørt at stor-
men har raset i Danmark og det nordlige Tysk-
land - vi er lidt spændt på, hvordan hjemturen 
i morgen bliver pga. af stormen. 
I dag har vi allesammen været på skolen, hvor 
vi har lavet julekort og julepynt, bagt lækre 
småkager og fortalt hinanden om, hvordan vi 
fejrer jul i hver vores lande, og hvordan vores 
skoler er ens, men også meget forskellige. Vi 
skal hilse vores engelsklærere og sige, at vi 
får ros for vores engelske udtale!

Om aftenen var der julekoncert på skolen. 
Alle landene optrådte med to julesange, det 
var festligt! Vi var også selv på scenen, hvor 
vi først sang Drillesangen og bagefter ”Ju-
letræet med sin pynt”, mens vi klappede en 
rytme dertil. 
Vi glæder os til at komme hjem, selvom det 
er vildt sjovt at opleve så meget, fx fik Thea 

hotdogs til morgenmad forleden!
Flere af vores værtsfamilier har sagt, at vi 
gerne må sove en nat mere, hvis togene i 
morgen er aflyst pga. stormen, men vi håber 
nu på at komme hjem og sove i vores egne 
senge i morgen aften.

Fredag endte historien lykkeligt med en hjem-
tur fra Hamborg i taxi på Deutsche Bahns 
regning, da der ikke var forbindelse videre 
mod nord til Danmark! De tyske værter kunne 
ikke tro deres egne ører da vi fortalte om den 
behandling, hvilket fik en af lærerne dernede 
til at skrive en artikel til lokalavisen. For som 
hun skrev: ”Når der er en god historie at for-
tælle, så skal den fortælles!” Så vi fik en dej-
lig afslutning på en lærerig og givende uge i 
internationalt selskab og det giver masser af 
blod på tanden videre i projektet, som kører 
helt frem til sommeren 2015.
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KIRKEN

SPAGHETTIGUDSTJENESTE
FREDAG D. 7. MARTS KL. 17.00  
I JORDRUP KIRKE OG FORSAMLINGSHUS
Gudstjeneste særligt for familier med børn (alder ca. 
4-11 år). Vi samles til gudstjeneste med lette salmer 
og en god bibelfortælling i kirken. Kirkekoret deltager.
Derefter er der fællesspisning i forsamlingshuset, 
hvor vi senest slutter kl. 18.30.

Spisning: 50 kr. for voksne. Gratis for børn.
Tilmelding gerne af hensyn til maden, men er ikke et 
krav: 2129 8002 / kspe@km.dk.
De sidste par gange har ca. 50 børn/voksne deltaget.

”Vi vil gerne giftes i kirken, men vi synes 
ikke, vi har råd lige nu.” Sådan siger par til 
mig hvert år. Jeg er glad for, at de siger det, 
for så er chancen der til at få vendt en forkert 
opfattelse af kirkebrylluppet, som mange deler. 

Kirkebrylluppet og festen bagefter skal ikke 
være dyre og  perfekte udstyrsstykker. Faktisk 
kan jeg kun fraråde, at brudeparret går efter 
den slags, for det kan give et anstrengende 
bryllup, hvor parret og gæsterne skal leve op 
til noget, ingen af os kan præstere. Brudepar-
ret kan sagtens komme i hverdagstøj, pænt tøj, 
festtøj m.m. Og der behøver ikke at være en dyr 
fest bagefter.

Kravene til et kirkebryllup er disse få:
- Mindst den ene af parret er medlem 
 af Folkekirken.
- Parret har en prøvelsesattest 
 fra bopælskommunen.
- Parret har kontaktet præsten, 
 der står for vielsen.
- To vidner er til stede under vielsen.
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BISkOP MARIANNE cHRISTIANSEN  
HOLDER GUDSTJENESTE  
- OG FOREDRAG I LEJRSKOV
I maj 2013 blev Marianne Christiansen 
biskop i Haderslev Stift. Vi vil gerne høre 
vores nye biskop til aftengudstjeneste og 
foredrag tirsdag d. 25. februar kl. 19 i Lejr-
skov Kirke og Præstegård. 

Foredragets emne følger senere. 
Kaffebord 40 kr..

Kirkerummet er det naturlige sted for en 
kirkelig vielse. Men siden april 2013 har bi-
skopperne tilladt, at den kirkelige vielse kan 
foregå udenfor kirkerummet på et andet sted, 
som brudeparret har en særlig tilknytning til. 
Kravet er, at parret og præsten er enige om, 
at stedet er egnet til vielsen. Dermed tages 
en skik fra 1500-1600 tallet op, hvor præsten 
ofte hjemmeviede brudepar.

Musikledsagelse til salmerne og alterbord 
(bord med dug og to lys) sørger parret selv 
for. Biskopperne har valgt at give tilladelsen 
som en toårig forsøgsperiode, og jeg hilser 
biskoppernes tiltag velkomment. Det under-
streger nemlig, at det ikke er kirkerummet, tøjet 
eller festen, der skaber vielsen, men at det er 
ha og ordene. - Så alle har råd til et kirkebryllup.

kIRkELIG VIELSE 
UDENFOR kIRkERUMMET

ALLE HAR RÅD TIL  
ET kIRkEBRYLLUP
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KIRKEN

MED LOTTE HEISE

Torsdag den 20. februar kl. 19.30 i Harte Kirke-
center holder Lotte Heise foredrag om ”Næste-
kærlighed”. Heise vil have os til at vise næste-
kærlighed og medmenneskelighed, også over for 
dem, der ikke ligner os selv. Heise er radiovært, 
foredragsholder og tidligere model.

Sted: Harte Kirkecenter, Hartevej 1, Kolding.
Entré inkl. kaffe/te: 75 kr.
Billetter købes hos Karen Søe Pedersen: kspe@
km.dk, 7555 8002 eller Margit Eiler Ernst: 
eilerernst@profibermail.dk, 7555 9045. 
Hvert sogn har 50 stk. billetter. 
Restbilletter sælges ved indgangen.

kONTAkT
Sognepræst: Karen Søe Pedersen: 
tlf. 7555 8002, 2129 8002, kspe@km.dk
Graver: Ejner Bæk Petersen: 
tlf. 7555 6317, graver@lejrskov-jordrupkirker.dk
Menighedsrådsformand: 
Asger B. M. Christensen: 
tlf. 2020 8160, asger@noerupgaard.dk

LÆS MERE På
www.lejrskovkirke.dk eller
www.jordrupkirke.dk

Optakt til påsketiden, tirsdag d. 1. april kl. 
19.00 i Jordrup Kirke. Gudstjenesten består af 
syv bibellæsninger fra palmesøndag til påske-
dag blandet med fællessalmer, musik og sang.

Lokale folk læser fra Bibelen, Dorthea, Ma-
rianne, Simon og Alexander danner sang-
kvartet, Erik Meyland spiller fløjte og Sø-
ren Bødker Madsen guitar. Gudstjenesten 
varer en lille time.

FOR BØRN FRA FYNSLUNDSKOLENS 0.-2.KL. 
Igen i år indbyder vi til fortælletimer i Lejrskov Præstegård og Kirke tre tirsdage i for-
året: D. 25. marts, 1. april, 8. april, kl. 12.40 – 14.10 (Bjert Busser kører fra og til skolen)

Det er gratis at deltage. Indbydelse sendes til 0.kl.-2.kl. 
Fortælletimerne ledes af Karen Søe Pedersen og Margit Eiler Ernst.
Palmesøndag d. 13. april kl. 10.30 er der familiegudstjeneste i Lejrskov Kirke. Børn 
fra fortælletimer og kirkekor medvirker. Efter gudstjenesten samles fortællebørn med 
familier til afslutning i konfirmandstuen.

FORTæLLETIMER
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Organist Niels Martin Lasthein har fået stilling ved Sdr. Omme og derefter Stauning 
Kirker og er derfor stoppet her. Det har været en glæde at have NM ved orgelet, da 
NM altid har været fuldstændig koncentreret om at yde det bedste for gudstjene-
sten. Dertil kan føjes et vældig godt samarbejde med ansatte og råd.

Der søges nu en ny organist, som skal spille i kirkerne og lede kirkekoret fremad-
rettet. Under vakancen spiller organistvikarer Anne Kirk Larsen og Karen Hansen.

kIRkELIGE HANDLINGER  
- SIDEN SIDST
DØBTE:
Robin Jens Pedersen (Jordrup).
Josefine Toft Dam (Lejrskov).

BEGRAVEDE ELLER BISATTE: 
Ruth Gliemann Bruun (Lejrskov).
Sonja Sander-Sørensen (Skanderup).
Paula Caroline Kathrine Dahl (Vester Nebel).
Mary Lorentsen (Lejrskov).
Hanne Skrubbeltrang Skov (Lejrskov).

NæSTEkæRLIGHED

DE SYV PÅSkELæSNINGER 

FARVEL TIL ORGANISTEN
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Det er vores område og vi tager gerne medan-
svar for at det ser ordentlig ud. 

Det er tankerne bag Borgergruppen - der i sam-
arbejde med kommunen hjælper med at holde 
området. Det gælder fx græsslåning Resultatet 
af borgergruppens arbejde ses især ved Bytof-
ten og Torvet. Samtidig har Skærsøen fået en or-
dentlig omgang, men der mangler stadig en del. 

Generelt er der et godt samarbejde med kommu-
nen. En gang årligt er der fælles møde om, hvad 

der skal gøres og koordinere indsatsen. Vagn 
Toft er initiativtager og tovholder til borgergrup-
pen. Det er opgaverne:

- Renser i diverse bede
- Luger omkring træer
- Holder generelt øje med veje, 
 stier og græsområder.

Du kan også være med til at give en hånd med - 
stor eller lille. Kontakt Vagn Toft.
Det er den lille forskel, der gør den store forskel.
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FAkTA
Borgergruppen blev dannet i 2011
af Vagn Toft og Vagn Høj Nielsen

FORMåL: at være observatør så 
Fynslund/Jordrupområdet ser 
pænt og ryddeligt ud.
Gruppen består i dag af 10 borgere 
med plads til mange flere!

Kontaktperson – Vagn Toft på
mail adresse: toft.vagn@gmail.com

FYNSLUNDS HELTE

LOKALE                HELTE

BORGERGRUPPEN GØR DET SJOVE, kOMMUNEN GØR DET GROVE



EN LOKAL PERLE

AkTION REN DAG
Den 27. april er der Aktion Ren Dag over hele landet 
og selvfølgelig også her i Fynslundområdet. 

•	 Vi	skal	alle	ud	at	rense	op	omkring	vores	huse,		
 gårde og forretninger m.m.
•	 Der	vil	blive	udleveret	affaldssække	til	alle
•	 Containere	vil	blive	opsat	forskellige	steder
•	 Alle	får	et	lille	flag	for	hver	fyldt	affaldssæk,	
 som viser at man har været med i ”aktion ren dag”

Dagen afsluttes selvfølgelig i hyggeligt samvær.
Husk at sætte kryds i kalenderen.

Læs mere på www.fynslund.dkaf
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Ferup Sø

Beliggende naturligt ved Troldhedestien. 
Et eftertragtet område for naturelskere. 

Et  stisystem fører rundt om søen, der fortsæt-
ter op i højderne, hvor en fantastisk udsigt viser 
sig udover søen og landskabet. 

Bænke og grill område findes. Ligesom der er en 
shelter til overnatning. Fiskeri er tilladt.



KONKURRENCE

Fynslundområdet er et fantastisk område. Der er 
mange skønne steder, masser af aktiviteter og vi 
har de sejeste unger, de sødeste dyr og ... 

Send os et billede af ”Dit Fynslund”. Tag et bil-
lede med dit kamera eller mobil. Skriv en lille 
billedtekst til som beskriver dit billede, og skriv 
dit navn, alder og tlf-nummer. 

Redaktionen vælger en vinder som offentlig-
gøres i næste magasin. Alle billeder får vi ret 
til at bruge i magasinet fremover, så vi kan gøre 
det endnu bedre. 

Sponsor: Svoboda
Tema: Mit Fynslund
Send til: birte@imageconsult.dk
Husk: billedtekst, navn, alder, tlf.nr..
Deadline: 1. April 2014

MIT FYNSLUND
V I N D  E N  H E L I K O P T E R T U R



Fynslundområdet fik et rigtig flot 
valg til kommunalvalget i Novem-
ber. Vi fik hele 2 repræsentanter 
ind i det 25 mand store byråd i 
Kolding kommune.

Tillykke til vores område. Tillykke 
til Merete Due Paarup og til Asger 
Christensen, der nu er trukket i ar-
bejdstøjet i de næste 4 år.

Merete er i Kulturudvalget samt 
bestyrelsen for Trapholt, Kolding-
hus, Designskolen og Biblioteket.
mail:   merpa@kolding.dk
mobil:  6030 1001

Asger er i Plan- og boligudvalget  
samt Teknik.
Mail:   asgch@kolding.dk 
Mobil: 2020 8169 

Asger stiller desuden op til det 
kommende EU valg for Venstre til 
maj, så nu kan du også få en lokal 
mand i Europa Parlamentet ; )

Vores lokale skole er noget af det allervigtig-
ste for vores område. Det er her børnene mø-
des, familierne samles og ikke mindst er det 
dem der hælder læringsvitaminer på børnene.

HVORFOR SKAL DU STILLE OP?
Der er mange gode grunde til at stille op til 
skolebestyrelsen. Her er bare nogle af dem:

- Det er dit barns skole og du kan gøre en forskel.
- Øge dit kendskab til skolen og dens værdier.
- Få indflydelse på folkeskolen i almindelighed    
  og på Fynslundskolen i særdeleshed.
- Få indsigt i det politiske omkring folkeskolen.

HVAD FåR DU UD AF DET?
Ikke alene er du med i vigtige beslutninger, 
men du får også automatisk en tættere dialog 
med skolens personale. Det giver en direkte 
gevinst for børnenes skolegang. En plads i 
skolebestyrelsen giver dig også mulighed for 
at præge det politiske arbejde omkring børn 
og skoleområdet. 

NY FOLKESKOLEREFORM
I efteråret blev der indgået aftale om en ny 
folkeskolereform, og der er meget der skal 
tages stilling til. Derfor er det vigtigt at sko-
len og bestyrelsen allerede nu har taget ar-
bejdstøjet på, så vi er klar når det nye skoleår 
starter til august. Seks ud af ti skoler er i gang 
med reformen – det er vi også på Fynslund-

skolen - og for den nye bestyrelse er der også 
spændende arbejde i relation til reformen.

Så STIL OP…
Skolereformen lægger op til større ansvar for 
forældrene. Vil du have mere indflydelse og 
inddrages mere i dit barns skoledag, så brug dit 
kandidatur når der er valg til skolebestyrelsen!
Fynslundskolen er en vigtig brik for Fynslund-
området og derfor skal vi som forældre bakke 
op om skolen og sammen med skolens ledelse 
og lærere være med til fortsat at sikre at vi 
har en god og velfungerende skole.

VALG

VALG TIL SkOLEBESTYRELSE

HVEM SkAL NU BESTEMME?

SkOLEBESTYRELSES VALG TIL FORÅRET  

-  OG VI HAR BRUG FOR DIG!     

FAKTA
Der sidder 7 forældrerepræsentanter i skolebe-
styrelsen. Der er valg til skolebestyrelsen hvert 
2 år. Der køres med forskudte valg, dvs. at 
halvdelen af bestyrelsen udskiftes hvert 2. år.

I 2014 skal der vælges 4 nye forældrerepræ-
sentanter. Valgperiode: 4 år. Møder: 10-12 pr. 
år. Varighed: 1-2 timer/gang.

Vil du vide mere 
om skolebestyrelsens 
arbejde, så klik ind på 
fynslundskolen.kolding.dk.
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FLOT VALG TIL 
FYNSLUNDOMRÅDET
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ERHVERV

GO’HåRDAG åbnede på Hovedgaden 15 i Jordrup d. 22. 
november og den nye indehaver Ditte W. Molkjær fik en 
meget travl start. Rigtigt mange i området havde set hen 
til at få en frisørsalon i byen og havde gået og ”sparet 
op” til at få ordnet håret. Så der var nogle meget lange 
arbejdsdage i de første uger.

Ditte er gået målrettet efter sit ønske om at åbne en fri-
sørsalon, og der var da også kun gået knap en uge fra hun 
fik sin frisøruddannelse til hun åbnede GO’HåRDAG.
Ditte er arveligt ”belastet” af frisørfaget – hendes store-
søster, kusine, faster, tante og fars onkel er alle frisører 
– og en overgang overvejede hun at blive mekaniker 
for at bryde familietraditionen. Men det gjorde hun hel-
digvis ikke og nu har vi fået en ung, nyuddannet frisør i 
Fynslundområdet.

Integrationen er indtil nu gået over al forventning – Ditte 
og hendes mand Jacob Westberg og deres tre børn har 
oplevet en varm og meget interesseret modtagelse fra na-
boer og i det hele taget folk i byen. Begge er aktive men-
nesker med spejderledelse, ridning og oldgirls-fodbold på 
ugens aktivitetsskema.

SALON I DEN 
GAMLE SMEDJE
Frisørsalonen ligger i det, 
der indtil engang i 70’erne 
var værktøjssmedje. Da 
Ditte og hendes mand Ja-
cob Westberg købte ste-
det var alle maskiner og alt 
værktøj der stadig – fuld-
kommen intakte. 

Der var pinlig orden med alt 
sorteret i æsker og skuffer 
og kasser. Og maskinerne 
fungerede stadig. Det var 
næsten synd at ødelægge 
denne orden og derfor 
satte de smedjen ’gratis 
til salg’ ude ved vejen – nu 
er smedjen med alt indhold 
at se ude på landbomuseet 
Brødsgaard i Harte.af
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BLIV kLIPPET I HOVEDGADEN





Fynslund Boldklub (FB) vil gerne udvikle sine tilbud, 
sådan at vi i videst muligt omfang kan modsvare de 
ønsker og behov, der er for aktiviteter blandt lokalom-
rådets borgere. Derfor iværksætter vi en undersøgelse, 
som kan hjælpe os med at udvikle foreningen.

- Undersøgelsen er for alle i Fynslundområdet og 
  alle aldre såvel medlemmer som ikke-medlemmer. 
- Den løber af stablen 1/2 - 19/2 2014. 
- Vi trækker lod om præmier blandt de ind sendte  
   besvarelser
- Du kan få adgang til den elektroniske forenings-
  undersøgelse på www.fynslundboldklub.dk

Vi håber på rigtigt mange besvarelser, 
så vi sammen kan føre FB ind i fremtiden.

ER DU TIL cROSS-FIT, YOGA ELLER SqUASH?
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Du kan sætte dit præg på dit eget hold
Du får hjælp til opstart og støtte af FB
Du tilbydes kurser til opstarten i september

Ring til en af os fra Gymnastikudvalget NU! 
Vi er klar ; )

RING TIL:
Lene Brandenborg: tlf. 4036 9099
Gitte Friis: tlf. 7555 8500
Rikke Reseke: tlf. 7555 6655

STOR FORENINGSUNDERSØGELSE I FEBRUAR

må vi låne  
 10-15 minutter af 

din tid?

I dag tilbyder vi fodbold ude og 
inde, håndbold, volleyball ude 
og inde, gymnastik, badminton, 
indoor cykling, krolf og senior 
idræt. Der er ca. 820 medlemmer 
i Fynslund Boldklub.

GYMNASTIk INSTRUkTØR
SØGES

LEJ MED OS 
Lej et skrivebord, kontor eller hyggelige  

mødelokaler eller lagerplads.

 
Bliv en del af et kreativ kontorfællesskab 

med højt til loftet og godt humør. 
 

Masser af gratis p-pladser ; )

Kontakt: Merete Due Paarup
m: 7684 3405  ·  mdp@imageconsult.dk

og få en uforpligtende rundtur på farmen. 
 
 

IMAGECONSULT · UHREVEJ 3 · 6064 JORDRUP



LOKALBRUGSENS 
åBNINGSTIDER: 
Man – Søn:  08.00 – 20.00

POSTBUTIKS 
åBNINGSTIDER: 
Man – Fre:   10.00 – 16.30

LokalBrugsen Jordrup
Hovedgaden 43
6064 Jordrup
Telefon: 7555 6122

UGENS VIN
Torben har hver uge en god 
vin på tilbud. Man kan smage 
på vinen før køb – høflig selv-
betjening i vinafdelingen.

KØB LOKALT

LOkALBRUGSEN
HVORDAN GåR DET?
Det har været en travl periode hen over den 
mørkeste vintertid – og det er selvfølgelig et 
positivt problem, at Torben sammen med sit 
gode personale dårligt kan følge med. 

Det er godt og helt afgørende, at der er stor 
opbakning blandt fynslundborgerne, og det 
varmede, at der var så mange, der mødte op 
til åbningen af LokalBrugsen den 2. nov. 2013. 
Det giver alle lyst og gåpåmod. 

SåDAN KAN DU OGSå BRUGE  
(OG STØTTE) LOKALBRUGSEN
1. Få dine ønskeprodukter i LokalBrugsen – 
hvis der er en særlig varer, du gerne vil have, så 
bed medarbejderne i Brugsen om at undersøge, 
om det kan skaffes hjem fra Coop. 
2. Hvis du selv fremstiller et lokalt produkt, så vil 
LokalBrugsen gerne have det på hylden. Pt. sælger 
LokalBrugsen fx Frede Madsens bihonning.
3. Hvis du gerne vil købe ting på Nettorvet, og 
ikke går op i dine Pluspoint, så overvej, om Lo-
kalBrugsen skal bestille det hjem i stedet for, at 
du selv handler direkte på nettet. På den måde 
får Brugsen nemlig omsætningen.

EN LOKAL ARBEJDSPLADS
LokalBrugsen beskæftiger 3 fastansatte, 4 
servicemedarbejdere over 18 år og 6 ungarbej-
dere (under 18). Der er mange unge mennesker 
i Fynslundområdet, der har deres debut på ar-
bejdsmarkedet i LokalBrugsen, hvor de i en lidt 
beskyttet ’kravlegård’ oplæres både fagligt og 
menneskeligt til at begå sig på en arbejdsplads.

åRSMØDE 2014
Vi holder årsmøde den 27. marts kl. 18.00 
– 21.00  i Jordrup Forsamlingshus. Lokal-
Brugsen byder på smørrebrød, øl og vand. 
Adgangskort fås i LokalBrugsen for 50 kr. 
i perioden 3.– 23. marts. Vi trækker lod om 
diverse produkter fra LokalBrugsen på ad-
gangskortet. Se mere om arrangementet på 
www.fynslund.dk

Det du lige står og mangler 

- og lidt til...

VIDSTE DU:
Der kommer 23 forskellige leve-
ringer (fx mælk, kød, frostvarer) 
til LokalBrugsen om ugen – og 
de kommer på tirsdage, tors-
dage og lørdage.

Der er ca. 300 ekspeditioner og 
ca. 600 besøgende i LokalBrug-
sen hver dag.

Der bl.a. sælges ca. 600 rund-
stykker, 500 bananer og 1300 
liter mælk om ugen.

Det er godt og helt afgørende, at der 
er stor opbakning til Brugsen blandt 
fynslundborgerne. Det er den eneste 

måde at sikre, at den også er her i 
fremtiden. Tak for det ; )
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Siden år 1890 har de hvide mure i Lejrskov 
Forsamlingshus dannet rammen om dilettant, 
gymnastik for piger og karle, danseskole, 
høstfester, fastelavn, juletræsfester, familie-
fester og mindesamvær. 

Leif og Minona Svendsen (Uhre) har været med 
omkring huset i mange år. Her ved tæppefald, 
giver de det nogle ord med på vejen.

HVEM STåR FOR FORSAMLINGSHUSET?
Leif: Forsamlingshuset har en bestyrelse, og 
alle fra 60 år og op har vist siddet i den. Vi har 
her til sidst nedsat en afviklingsbestyrelse.

Minona: Der er lagt meget arbejde oppe i for-
samlingshuset. Vi har fået nyt tag, nyt gulv, ta-

petseret og gjort rent. Mange har været med. 
Jeg var bestyrelsesformand i 8 år, og Leif var i 
bestyrelsen i 70 érne.
Leif: Inga og Ejvind (Solgaard) har virkelig ar-
bejdet meget for det.

HVAD HUSKER I SÆRLIGT?
Minona: Vi har haft sjove timer med dilet-
tant, med at forberede fester og holde dem. 
Her fejrede vi selv bryllup, kobberbryllup, 
sølvbryllup, to konfirmationer, Karinas bryl-
lup og rund fødselsdag.

HVORFOR ER ALT DET NU SLUT?
Minona: Huset bliver mest brugt til private fe-
ster. Der er ikke foredrag, gymnastik og dan-
seskole m.m. Der har været ribbe i salen. Bag 

scenen står årstal og navne på dem, der har 
spillet dilettant.

Leif: Folk vil ikke i bestyrelsen. Ingen vil gøre ar-
bejdet, for det giver ingen penge, og man bliver 
bundet af det. Det er galt alle steder.
Minona: Jeg tror, folk har for mange penge.  Vi 
kan købe os til alt nu om dage. Vi vil have vor-
es frihed og ikke være afhængige af at skulle 
passe noget. De frivillige hænder mangler, og 
så må huset sælges.

HVAD HåBER I DER SKER?
Leif: Hvis et cateringfirma vil overtage, eller an-
dre der kan gøre noget af det samme i huset 
som indtil nu. Men der ligger en byggemodnet 
grund, så husets fremtid ligger helt åben.

Sidste år var det svært at finde nye kræfter til 
bestyrelsen og på generalforsamlingen tors-
dag d. 20. feb. kl. 19.30 vil det blive afgjort om 
det sidste forsamlingshus i vores lokalområde 
skal afvikles.

Skal vi holde fast i den ”gamle” traditionelle 
måde at drive et Borgerforenings-/ Forsam-
lingshus på, hvor det er 5 personer fra besty-
relsen, der står for at iværksætte, drive og af-
holde arrangementerne. Eller skal vi erstatte 
Borgerforeningen med et lokalråd, som kunne 
være en form for paraplyorganisation for alle 
tænkelige aktiviteter i Fynslundområdet, uan-
set hvor aktiviteterne afholdes? 
Kunne man forestille sig, at der blev eta-
bleret nogle små udvalg, der hver især stod 

for nogle afgrænsede og veldefinerede op-
gaver, som flagallé, legeplads, udlejning til 
fester, musik-arrangementer, foredrag m.m., 
sodavands-diskotek, drift og vedligehold af 
Forsamlingshuset, økonomi, fundraising, salg 
af medlemskort, rengøring, fælles spisning/
madlavning, banko, osv.
På den måde ville der være flere til at dele ar-
bejdet og forhåbentlig gøre det nemmere for 
os alle at give en hånd med, uden at vi binder 
os til at holde et helt Forsamlingshus kørende. 
Vi plejer at være kendt for at stå sammen i 
Jordrup, når ”nogle” vil tage noget fra os, fx 
”vores” 7. klasse og ”vores” bus – men nu er 
vi ved at tage noget fra os selv, som vi har 
mulighed for at opretholde – hvis vi alle hjæl-
pe hinanden… - så hvad vil vi?

UDVIKLING ELLER AFVIKLING?
En anden mulighed kunne også være, at vi ar-
bejder for at få et nyt kulturhus/mødested op at 
stå i området evt. tæt beliggende ved hallen.

Skal vi lade de gamle Forsamlingshuse falde 
for at bygge et nyt moderne sted at samles 
– så afvikling af det gamle blev til udvikling 
af noget nyt?

4F og Forsamlingshuset lægger op til et idémøde, 
hvor vi drøfter nye som gamle ideer til, hvordan 
et fælles samlingssted kan se ud i fremtiden.
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FYNSLUND I FREMTIDEN

AFVIkLING 
 
ELLER 

 UDVIkLING?

Sidste fest blev Ellen og Mogens Andreasens 
sølvbryllup sidst i december 2013

LEJRSkOV FORSAMLINGSHUS

LUkkER

JORDRUP?

kØBER 

SØGES

LEJRSKOV FORSAMLINGSHUS ER LUKKET 
HVAD BLIVER DET NÆSTE... ER DET MON
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DAGSORDEN:
1.   Valg af dirigent og skriftfører
2.   Aflæggelse af bestyrelsens beretning
3.   Aflæggelse af det reviderede 
      regnskab til godkendelse
4.   Fremlæggelse af budget til 
      godkendelse
5.  Forslag til ændring af vedtægt §10. 
     Forslaget kan ses på 
     www.fynslundhallen.dk, under fanen  
     ”Om Fynslund Hallen”
6.  Behandling af indkomne forslag
7.   Valg af medlemmer til bestyrelsen
8.   Valg af suppleanter
9.   Valg af revisor.
10. Eventuelt
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Fynslund Hallen, Fynslund Boldklub &

AFHOLDER 3
GENERALFORSAMLINGER
Fynslund Hallen, torsdag d. 27. feb. 2014, kl. 19.00

GENERALFORSAMLING
I FORENINGEN FYNSLUND HALLEN
TORSDAG DEN 27. FEBRUAR KL. 19.00 I FYNSLUND HALLEN

Fynslund Boldklubs Støtteforening

Generalforsamlingen bliver afholdt sammen 
med generalforsamlingen i Støtteforeningen for 
Fynslund Boldklub samt generalforsamlingen i 
Fynslund Boldklub.

Forslag der af medlemmer ønskes behandlet på 
generalforsamlingen, skal være indgivet til be-
styrelsen senest 2 uger før generalforsamlingen.



Når vi tænder vandhanen eller bruseren, så 
er det helt naturligt at der kommer frisk ren 
vand ud af hanen. Vi har kigget nærmere på 
hvor vandet kommer fra her lokalt.

Et af vores lokale vandværk er Jordrup 
Vandværk, der ligger på Skovvejen 5. Det 
er et I/S, der ejes og drives af forbrugerne.

Gennem et solidt ledningsnet på ca. 30 km 
forsyner vandværket 322 forbrugere i Jor-
drup by, Kirsbøl, Uhre skov, Jordrup skov, 
Bølling skov. Fynslund, Knudsbølvej og 
Vestermarken.

Vandforbruget svinger mellem 100-130m3 
pr. døgn. Ved at der udskrives en døgnrap-
port følges forbruget nøje, hvor man kan 
se forbruget hver time. Det sker jævnligt, 
at der om natten ikke pumpes under 1 m3 
i timen. Det indikerer at ledningsnettet er 
tæt. Vandet indvindes fra 3 boringer med 
henholdsvis 40 m.- 42 m.- 72 m. dybde. 

Råvandet pumpes ind i 2 trykfiltre, hvor det 
renses og iltes, hvorved bl.a. jern og man-
gan bindes til filtermaterialet inden vandet 
ledes til et rentvandsbassin, hvorfra det 
pumpes ud til forbrugerne. Der tilsættes in-
gen kemikalier eller andre stoffer til vandet.

Vandets hårdhed ligger mellem 11 – 12 det 
betegnes som middelhårdt vand.

Vi har både godt og rigeligt vand i Jordrup 
vandværk. Det indeholder ingen pesticider, 
og de øvrige analyser er helt i top. Det er 
faktisk renere end det man køber på flasker.

Der er de seneste par år foretaget forbed-
ringer ved vandværket. Der er installeret 
flovmåler på ilttilførelsen til filtrene. Så kan 
man se om der kommer den mængde ilt, 
som skal bruges for at ilte vandet og at fil-
tret fungerer. Hvis der er for lidt ilt i filtrene 
kan de ikke fjerne jern og mangan. Det er 
jern og mangan som giver sort vand i rørene 
ved at de indgår en kemisk forbindelse.  De 
to udvendige boringsbrønde er blevet fyldt 
op og boringsrør og afgangsrør er ført op til 
overfladen. Det mindsker risikoen for for-
urening af boringen.

// Læs mere på www.fynslund.dk 

Danskerne bruger mindre vand. Vi er 
blevet meget bedre til at spare på van-
det. I 2013 var det samlede vandforbrug 
pr. dansker knap 65.000 liter vand.

I 2012 nåede forbruget af vand det hi-
storisk lave niveau med kun 107 liter 
per person pr. dag viser nøgletallene, 
der er samlet i ”Vand i tal 2013”.

I 1989 lå vandforbruget i husholdnin-
gerne på 174 liter. De seneste ti år er 
vandforbruget i husholdninger faldet 
med hele 13,1 procent. Grunden til fal-
det er vandsparekampagner, vandbe-
sparende installationer, miljøbevidst-
hed og vandprisen, lyder det fra Danva.

Så meget vand bruger en typisk dansk 
husstand pr. person

BAD OG PERSONLIG HYGIEJNE 
40 liter pr. døgn (36%) 
Toiletskyl 30 liter pr. døgn (27%)
Tøjvask 14 liter pr. døgn (13%)
Opvask/rengøring 11 liter pr. døgn (10%) 
Mad/drikke 8 liter pr. døgn (7%)
Øvrigt 8 liter pr. døgn (7%) 

én person brugte i 2010 gennemsnitligt 
110 og i 2011 108 liter i døgnet. Det bli-
ver til cirka 40 m3 om året. 

JORDRUP VANDVæRk

FAkTA OM VAND

LOKALT

GENERALFORSAMLINGER
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DAGLIG TILSYN: 
Jens A. Pedersen
Tlf. 7555 6224 / 5123 6410

Drik 1½ liter vand om dagen
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INDHOLD OG INPUT: 
Hvis du har input til det næste magasin, der 
udkommer i starten af Maj, så skal vi have  
dem senest 1. April. 

KONTAKT:
Redaktør: Hans E. Sørensen
Mobil: 2073 6860
Mail: hans.hannelis@live.dk

ANNONCER:
Der er rigtig mange der allerede har booket 
annoncer for flere magasiner. Og er du inte-
resseret i at få en annonce med, så kontakt 
os for at høre mere om priser, størrelser mm.

Grafiker: Birte Højsager 
Telefon: 7684 3405 / birte@imageconsult.dk

eller Merete Due Paarup
Mobil: 2534 5155 / mdp@imageconsult.dk

REDAKTIONEN

Her er den lille faste redaktion til Fynslund 
Magasinet, og vi vil gerne være flere. Har 
du lyst til at skrive en enkel artikel eller 
reportage, så er du velkommen til at være 
med. Vi forsøger at køre med nogle faste 
temaer og dække både stort og småt...

Alle input og ideer til artikler er velkomne, 
alle må gerne skrive om arrangementer - 
men det skal være kort og godt og krydret 
med billeder. Vi forsøger at få det meste 
med - men tager os retten til at skære, 
skærpe og prioritere i stoffet. 

Vi glæder os allerede til næste magasin - 
og det håber vi også, du gør.

FOTOGRAFER SØGES: Når du alligevel 
tager billeder på skovturen, til aktiviteten 
eller hvad du nu laver - så send os billeder, 
så vi kan få flere billeder med i magasinet: 

Send til Birte på: birte@imageconsult.dk 
+ et par linier. 

Hans E. Sørensen

Karen Søe, 
kirken

Birte Højsager, 
layout

Merete Due Paarup

Lisbeth Madsen, 
skolen

Vibeke Bundgaard, 
4F

Birgitte G. 
Johansen

HEJ!
HAR DU LYST TIL AT VÆRE MED I REDAK-
TIONEN ELLER IDEER TIL HVORDAN VI GØR 
FYNSLUNDMAGASINET ENDNU BEDRE?
Så SKRIV TIL OS ; )
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