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AKTUELTKLUMMEN

’’If you can dream it, you can do it.’’  
Og sådan er det også med udvikling af et 
lokalområde. Vi skal tro på det og drømme 
om det. Men vi skal ikke lade det blive ved 
drømmen - vi skal handle.

Og hvis der er noget vi kan her i Fynslund-
området, så er det at sætte handling bag 
drømmen.

Når en ide popper op: Vi holder åben 
landsby, eller vi skal lave en musikvideo 
om Fynslundområdet. Så trækker vi alle i 
arbejdstøjet og byder ind til et brag af et 
sammenskudsgilde. 

Fra vandværket til helikopterfirmaet, fra 
landmænd til dagplejere, fra Brugsen til 
Kirken, fra Skolen til Troldhedstien... 

Vi sidder ikke og venter. Vi sidder ikke 
bare med armene over kors og venter på 
chancen - vi skaber den selv. Og det er lige 
præcis dét, der gør forskellen - den lille 
forskel, der gør den kæmpe store forskel. 
Det bliver vi nødt til, hvis vi vil udvikling 

istedet for afvikling. Det kræver, at vi får 
tilflyttere til området. Det kræver, at vi 
handler i Brugsen (30 kr ekstra om ugen 
til alle - så kør det).  Det kræver, at vi giver 
en hånd med i det frivillige arbejde. Det 
kræver, at vi sælger området. Det kan 
være en stor eller lille indsats - men alle 
indsatser tæller. 

DU ER AMBASSADØR 
Vi skal alle sælge området og skabe posi-
tiv omtale, synlighed - så nye børnefami-
lier tænker Fynslund, når de skal bygge, 
bo eller flytte. 

Derfor inviteterer vi til store sammen-
skudsgilde den 29. maj og du er inviteret. 
Se mere side 34 og 35. Spred det gode 
budskab, inviter gerne ”gæster på dagen” 
vi har søget for maden, aktiviteter og un-
derholdning. 

Du er den lille forskel, der gør den store 
forskel. Sammen er vi verdens sejeste 
lokalsamfund - fordi vi har besluttet at 
sådan er det. Bum.
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SAMMENSKUDSGILDE &
VERDENS SEJESTE LOKALSAMFUND

KLOROFYLET HAR RAMT OS
Ved du, at vi har det smukkeste stykke skov-
vej fra Jordrup til Vester Nebel?  Tag Jordrup 
Skovvej en dag i maj, og du bliver grøn-salig 
indvendig – så smukt det er – og mærker li-
vet særligt stærkt.

Det er ny energi, og vi er da også ramt af 
et klorofyl-højt aktivitetsniveau i Fynslund-
området:

MAJ byder på boldklubbens sportsfest, hvor 
alle mand er af huse. Dejligt, at vi vil hinan-
den i vores lokalsamfund. Og maj er også 
”Åben Landsby” på byggegrundene på Kær-
toften. For at holde liv i kludene skal vi have 
nye naboer og masser af børn i institutioner 
og skole, så vi skal have solgt områdets byg-
gegrunde. Folk og fæ har meldt deres an-
komst til dette ’sammenskudsgilde’, ligesom 
alle har været med til at producere den fæl-
les musikvideo om vores sted og sammen-
hold. Det skal nok give genlyd rundt om!

JUNI har nye arrangementer med madskole 
for børnene, børnemusical og musik-jam på 
Amfiscenen, så hold øje med Jordrups face-
bookgruppe og kalenderen på fynslund.dk - også 
med alle de andre ting, som foretagsomme 
folk i området finder på – såsom trafik-,  
kloak-, sti-, borger-, byparkgrupperne.

JULI er ferietid, og vi laver alt muligt andre 
steder i Danmark og verden. Vi er gode sam-
men – men det er også godt at tage væk en 
tid. Måske vi alligevel mødes på den første 
tur på trampe-troldhedesti-stykket og ved 
badeturen i Skærsø.

Jeg glæder mig til vores fælles oplevelser, 
turene ad lysegrønne skovveje og den skøn-
ne sommertid.Af
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AKTUELT

Det blev mere end en snak over bordet en 
formiddag her i marts med Max og Ulla. 
Det skinnede fuldstændig igennem, at 
sammenlægningen - Fynslundskolen og 
Børnehaven Spiren – er i gang med en 
stor proces, som yderligere skal udbygges 
gennem en to-årig periode.

Dygtige børn, gode medarbejdere og en 
god forældrekreds danner baggrund for 
processen.

Efter fejringen af sammenlægningen den 
19. august 2014 var linien lagt.

Det er blevet til 4 møder i fællesskab med 
drøftelse af konkrete samarbejdsfelter og 
fokus på en ligeværdig proces, f.eks. at 
børnehaven ikke bliver spist af skolen.

Der var en fælles tur til julearrangement på 
Gram Slot. Børnehaven kommer på besøg i 
klasser til skuespil, oplæsning, musik gen-
nem året...

Lige nu behandling af konkrete tiltag, 
-synlige, overskuelige, relevante – til glæ-
de for børn og personale.

Hele projektet til gavn for børnene,-for et 
samlet ubrudt forløb fra 3 – 13 år. Børn, 
der har særlige behov for hjælp, kan skole 
og børnehave arbejde sammen om tidligt 
i forløbet, og det er med til at styrke en 
kontinuerlig indsats til gavn for det en-
kelte barns udvikling.

EN FæLLES INSTITUTION GØR OS 
STæRKERE OG MERE SYNLIGE

I det hele taget en styrkelse for lokalom-
rådet. Den daglige styring, arbejdsforde-
ling og fælles økonomi foregår på ledel-
sesniveau.

Bestyrelsen består af – 4 forældrevalgte 
fra skolen og 3 fra børnehaven. 2 elever 
samt 3 fra personalet. Herudover Max, 
Ulla, Anders og Marianne.Af
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SAMMENLÆGNINGEN 
FOREGÅR MED STORE SKRIDT    

SAMMENSKUDSGILDE &
RINGRIDNING
TRADITIONEN TRO
LEJRSKOV RINGRIDNING  
AFHOLDER RINGRIDNING  
LØRDAG DEN 6. JUNI 2015

År efter år og uafbrudt siden 1923 har der 
været ringridning på ringriderpladsen i 
Lejrskov.

Oplev en hyggelig og spændende dag for 
hele familien, opfordrer bestyrelsen.

Der rides i formation fra Lejrskov Forsam-
lingshus til ringriderpladsen, hvor selve 
ridtet bliver afviklet kl. 13.00.

Der er mulighed for træning i de 2 uger op 
til ringridningen.

Pris for deltagelse kr. 60,- for børn (under 
15 år) og kr. 120,- for voksne.

Tilmelding til træning eller 
tlf. 2013 2119.

Det samme som her foregår igen 
den 11. juli 2015. 

RINGRIDNING
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ARONIABÆR

ERVERV   I   FOKUS

DEt ka’ allE li’! FO
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            mmmmhhh...
       hvor det smager!
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            mmmmhhh...
       hvor det smager!

På grænsen mellem Ferup Nyvang og Vester 
Nebel ligger Elkærholm, en tidligere forsømt 
proprietærgård/vandmølle fra 1500 tallet, 
men nu forvandlet til et nyt og moderne mo-
steri med egen produktion af bærret Aronia.

Et nybygget mosteri på 600 kvadratmeter, 
hvor der også er gårdbutik, danner rammen 
om bærret Aronia. Et eventyr, der begyndte 
for 15 år siden på Dorthe og Hans Peter Sø-
ebergs tidligere ejendom i Vonsild, har siden 
hen gjort Elkærholm til landets største Aro-
nia-plantage. Kunder fra nær og fjern hand-
ler i gårdbutikken på Elkærholm eller hos en 
af de 25 forhandlere rundt omkring i landet.
Det er Dorthe og Hans Peter, der begge er 
universitetsuddannede – han landmand og 
plantefysiolog, hun hortonom, som fortæller 
eventyret om Aroniabærret.

SæNKER BLODTRYK OG KOLESTE-
ROL HOS MENNESKER

Aronia-bærret er blevet døbt: ”Det sundeste 
bær i verden på grund af sit høje indhold af 
bitterstoffer og antioxidanter”. Det super-
sunde bær gør, at det lader til at sænke blod-
tryk og kolesterol hos mennesker.

I årevis, mens Dorthe og Hans Peter prøvede 
at knække koden til at få noget velsmagende 

ud af Aroniabærrene, måtte de smide ud og 
begynde forfra igen og igen. Men pludselig 
var den der. Det var Dorthes farmors opskrift 
på kirsebærsaft, der virkede. Dorthe mener, 
at Aronia er så godt for os, fordi vi mangler 
bitterstoffer i vores moderne kost.

Men der er mere viden på vej, siger Dorthe 
og Hans Peter, som er med i flere forsknings-
projekter i samarbejde med universiteterne 
i Århus og Odense, for at dokumentere 
Aroniabærrets helsende egenskaber. I et af 
projekterne deltager også børsnoterede Chr. 
Hansen, så snart vil Aronia ikke kun være for 
nørder!

Vandt sidste år 1. prisen ved Madværkets in-
novationsfestival MAD:ID.

Der hører 98 ha til Elkærholm. Aronia planta-
gen udgør i dag 15 ha, der anslået og forhå-
bentlig vil give 60 -70 tons af de kulsorte bær 
– om året.  30 ha af ejendommen er ådale 
og skov, som der i de kommende år vil blive 
sat særligt fokus på at få plejet. Der er al-
lerede søgt og givet tilladelse til afgræsning 
med dådyr på 8 ½ ha, og ca 160 store, gamle 
træer er fredet til gavn for ådalens mange 
forskellige flagermus.

ELKÆRHOLM 
ER BLEVET LANDSKENDT

ARONIABÆR
Navnet anthocyanin stammer fra 
det græske ord anthos, der bety-
der blomst og kyanos, der betyder 
blå. Det er anthocyaniner, der giver 
Aronia den meget dybe sortviolette 
farve. Jo mere farve jo flere gavn-
lige stoffer.  

Anthocyanin er den mest kendte 
antioxidant i gruppen af fenoler. 
Antioxidanter forhindrer og svækker 
oxidation (iltning) af cellerne i vores 
krop. De forskellige antioxidanter 
virker på forskellige måder, men 
fællesnævneren er deres evne til at 
neutralisere de skadelige, frie radi-
kaler og derved nedsætte oxidation 
i kroppen.

Neutraliseringen sker ved, at antio-
xidanter afgiver en elektron, som 
gør en ende på radikalernes kemiske 
aktivitet. Antioxidanter bliver ikke 
selv til frie radikaler, for de er sta-
bile både med og uden den elektron, 
som frigives. 
 
KEMIEN BAG

Aronia bær indeholder høje koncen-
trationer af fenoler. Fenoler er en 
bred gruppe af naturlige antioxidan-
ter, som findes i bær, frugt, nødder, 
grøntsager og korn. Aronia er også 
rige på mikro- og makromineralerne; 
kalk, jern, molybdæn, mangan, kob-
ber, bor, jod og kobolt og vitaminer-
ne A, C, B2, B6 og E. Også pektinind-
holdet er højt.Af
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FYNSLUND MAD

Som annonceret i efterårsudgaven af Fyns-
lund Magasinet havde vi et ønske om at lave 
nogle lokale aktiviteter i skolens sommerferie. 
Fynslundområdet har meget at byde på, så 
hvorfor sende vores børn til sommerferieakti-
viteter i nabobyerne, hvis vi selv har ressour-
cerne til at afvikle noget lokalt. Derfor tog vi 
initiativ til at kontakte Landbrug og Fødevarer 
og 4F om, det var muligt at oprette en mad-
skole i Fynslundområdet. Vi forhørte os også 
om, det var muligt at bruge skolens lokaler i 
sommerferien. Vi fik accept fra alle parter og 
er nu klar til at slå dørene op for de tilmeldte 
børn i den første uge i skolens sommerferie.

ALLEREDE EN SUCCES
Der blev åbnet for tilmelding i starten af fe-
bruar, og allerede efter 3 dage var holdet boo-
ket – Det er jo fantastisk, at det gik så hurtigt, 
og vi overvejer allerede nu, om der skal opret-
tes 2 hold næste år.

FORBEREDELSERNE ER GODT I GANG
Vi er i gang med at skaffe frivillige instruk-
tører, og i starten af maj afholdes de første 
møder, hvor madugen skal planlægges. Vi har 
rig mulighed for at krydre med lokale initia-
tiver – så har du en stor køkkenhave, vi må 
komme og hente kartofler i, eller har du andet, 
der kan underbygge læren om at lave sund og 
god mad fra bunden - hører vi gerne fra dig.

Formålet med Madskolerne er, at børnene:
• møder produkter fra dansk landbrug
• får værktøjer til at gøre varieret kost til et   
    naturligt valg
• har gode oplevelser med mad og motion
• har det sjovt
• lærer 4H (bedre) at kende

FRIVILLIGE INSTRUKTØRER & MULIGE UD-
FLUGTSMÅL… MELD JER GERNE
Instruktørerne på Madskolerne er frivillige, og 
da vi gerne bemander vores Madskole

med instruktører fra lokalområdet, har vi brug 
for dig!

Som frivillig instruktør på en Madskole giver 
du viden om madlavning, kost og sund livsstil 
videre til børnene. Samtidig får du en ufor-
glemmelig oplevelse med en masse glade 
børn og opbygger faglige kompetencer i bl.a. 
ernæringsformidling, didaktik og projektkoor-
dinering, som kan skrives på dit CV.

Alle interesserede over 18 år kan blive in-
struktører på en Madskole. Det vigtigste for 
os er, at du har lyst og mod på at lave mad 
sammen med børn. Er du under 18 år, kan du 
blive medhjælper på en Madskole. 

YDERLIGERE INFO:
Er du interesseret i at vide mere, kan du finde 
yderligere info på madskoler.dk eller kontakte 
Birgitte G. Johansen: 2545 2217 og 
Lene Brandenborg: 4036 9099.

FYNSLUND 
– NU OGSÅ MED MADSKOLE

Vi kan også!

Af
 B

irg
itt

e 
G.

 J
oh

an
se

n

6  // MAJ 2015 //  FYNSLUND MAGASINET



Af
 H

an
s 

E.
 S

ør
en

se
n

FYNSLUND        SKOLEN

Fynslundskolen var i uge 6 vært for besøg fra 
4 europæiske lande, som sammen med os 
deltager i et to-årigt Comenius-projekt under 
titlen: ”Forenet i forskellighed”. I alt 30 børn 
og 11 lærere fra Frankrig, Polen, Tyskland 
og Spanien gæstede skolen, og børnene var 
indkvarteret rundt hos eleverne fra 6. klas-
serne en og en. Der var forud gået en del 
planlægning omkring indkvartering, program, 
udflugter, fællesspisning, koncert og meget 
andet. For vi havde et stort ønske om at give 
vores gæster et godt og varieret indtryk af 
Danmark med musik som samlende tema. I 
løbet af ugen besøgte vi bl.a. borgmesteren, 
Koldinghus, Nicolai for børn og musikskolen 
i Kolding.

På skolen blev børnene mixet i internationale 
grupper, som bl.a. skulle interviewe hinanden 
på engelsk omkring musik, - favoritmusik og 
hvilken rolle musik spiller for dem. I grupper-
ne lavede de også festlige hatte til koncer-
taftenen og lærte hinanden forskellige små, 
sjove nationale sange på deres eget moders-
mål. Vi lærte dem ”æblemand”, mens vi bl.a. 
lærte den franske børnesang ”Allouette” og 
den tyske ”Backe, backe Kuchen”. 

Midt på ugen besøgte vores gæster Lego-
fabrikken i Billund, og senere gik turen til As-
ger Christensens malkekarrusel i Vrå, - hvor 
mange af vores gæster fik en stor oplevelse 
og blandt andet var førstehåndsvidner, mens 

en kalv kom til verden. Vi fik også afgjort 
hvilken international sang, som børnene på 
tværs af landegrænser allerbedst kunne lide, 
da vi afholdt et mindre europæisk melodi 
grand prix. Det blev sangen ”All of me” med 
John Legend, som fik flest stemmer og løb 
med sejren.

Ugen sluttede med fællesspisning, som en 
gruppe af forældre havde arrangeret så fint 
og senere en koncertaften med optræden fra 
de forskellige lande og med et afsluttende 
fællesnummer. Da alle børn og lærere stod og 
sang på scenen iført deres hvide t-shirt med 
logo og festlige, farvestrålende hatte, var 
det kulminationen på en fantastisk uge med 
musik og glade dage, - det var en meget stor 
oplevelse. Det blev i det hele taget en minde-
værdig aften, hvor biblioteket lagde ramme til 
en flot og velbesøgt koncert.

Det var en uge fuld af glade dage og masser 
af musik! Et foreløbigt højdepunkt på det pro-
jekt, som Fynslundskolen deltager i, og som 
afsluttes med den sidste rejse til Polen i maj 
måned. Et projekt som hele vejen har været 
flot bakket op af såvel elever som forældre. 
Tak til alle som har båret med og gjort det mu-
ligt at give børnene uforglemmelige dage og 
oplevelser, som jeg er sikker på, de vil have 
med sig længe fremover.

MUSIK OG GLADE DAGE!

I uge 13 har vi haft troldeuge. Vi var 
også klædt ud som trolde, og vi la-
vede troldehaler og troldeører.

Der findes marktrolde, skovtrolde, 
bjergtrolde og så selvfølgelig de me-
get kloge Fynslundtrolde.

Vi hørte troldehistorier og arbejdede 
i troldeværksteder. Her kunne vi skri-
ve, male, læse og lave trolde til vores 
troldelandskab som vi har hængt op 
på væggen på gangen.

Om fredagen fik vi troldepåskeæg, 
de er lidt hårde, og man måtte ikke 
knubse dem med tænderne. Hvis 
man gjorde det, så kunne man risi-
kere, at der voksede en troldehale ud.  

Hilsen Katrine, Manfred, Julie, 
Sarah, Sara og Maja

FYNSLUNDTROLDENE

I 2. KLASSERNE
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FYNSLUND        SKOLEN

Sammenlægningen af Fynslundskolen og Bør-
nehaven Spiren bevæger sig roligt men sik-
kert ind i en mere konkret fase. Efter de første 
måneders opstart igangsættes nu og i det 
kommende skoleår i alt 11 konkrete tiltag. En 
del af områderne vil jeg beskrive her.

Igennem en lang årrække har personale- og 
ledelsesrepræsentanter fra skole og børneha-
ve lavet helt særlige overdragelsesmøder for 
børn med særlige behov. For i endnu højere 
grad at give disse børn en god start deltager 
skolens og SFO´ens AKT-lærer og AKT-pæda-
gog (AKT betyder adfærd, kontakt og trivsel) i 
denne fase, så de er godt bekendte med disse 
kommende elever og deres vanskeligheder for 
allerede fra starten at kunne bidrage til en 
god skolestart. 

Generelt for de kommende skolebørn deltager 
børnehaveklasselederen fremover med jævn 
frekvens i aktiviteter i ”glidende overgang”, 
der normalt starter 1. april. Frem til sommer-
ferien vil den jævnlige kontakt mellem børne-
ne og den kommende centrale voksne betyde, 
at skolestarten efter sommerferien påbegyn-
des med denne tryghed i bagagen, -noget, der 
ganske givet bidrager til en god skolestart.

Fra 1. april begyndte børnehavebørnene at 
deltage i skolens morgensang. Det er rigtig 
hyggeligt, at de mindste venner og veninder er 
med til at synge et par friske sange. Sang og 
musik kan noget! Det er en givende og opbyg-
gelig aktivitet, og den understøtter på bedste 
vis fællesskabet. Samværet bidrager også til 
en god overgang fra børnehave til skole, når 
den tid kommer for det enkelte barn. 

Igennem skoleåret laves mange forskellige 
aktiviteter, hvor alle skoleelever deltager. Det 
er aktiviteter som motionsdag, juleklippedag, 
idrætsdag m.m. I løbet af foråret vil forskel-
lige udvalg arbejde på at ”ommøblere” lidt på 
disse, så alle børn fra 3 - 13 år kan deltage i 
hele eller dele af disse gode aktiviteter.

Ovenstående er nogle af de tiltag, der sættes 
i værk i forbindelse med sammenlægningen. 

Som næste step i processen vil vi inden læn-
ge grave os ned i de visioner og værdier, vi 
i fællesskab finder skal kendetegne det hele 
arbejde med børnene på Fynslundskolen og 
Børnehaven Spiren.

FYNSLUNDSKOLEN OG 
BØRNEHAVEN SPIREN

Casper Falkenløve og Emil fra 4.klasse, 
Karen Roed, Lucas Thorogood og Sofie-Tu 
Le Luong fra 5.klasse, Emma Sjøgaard, Se-
bastian og Alexander fra 6.klasse har væ-
ret en del af et stort "Marsprojekt". Vi har 
været sammen med Munkevænget skole 
og Vonsildskole. Vi har lært en masse om 
bosættelse på Mars.

Vi har også lært en del om raketter, sonder, 
og vi har bygget vores egen raket. Vi har 
også lært om tyngdekraften og vindhastig-
heden fx:  Hvad rammer jorden først, et 
kogt æg eller en skal. Hvad tror du?

Vores tur til Jels planetarium var meget 
inspirerende og vi gik ca. 5 km på planetsti-
en. Vi var også inde på Lego-mindstorm og 
eksperimentere med mini-sonder, som vi 
selv skulle programmere på en computer. 

Programmering på computer er nødvendig 
fordi, der er så langt fra jorden, at man ikke 
kan styre den direkte fra jorden. Hvis man 
gjorde, ville det tage fra 8-24timer.

Onsdag d.25 marts var eleverne fra ”team 
Mars” på Pædagogisk Central hvor vi byg-
gede Lego-mindstorm. Der skulle vi frem-
lægge i små grupper, grupperne var blandet 
sådan, at der var en person fra hver skole.  
Hvis du gerne vil se stjernebilleder som fx 
Orion skal du gå ud om aftenen ca. kl 19.00, 
for der er stjernebilledet mest tydeligt. 

Du spørger nok hvorfor al den interesse for 
Mars. Fordi vi tror, at langt ud i fremtiden 
kan vi måske bosætte os på Mars, og en 
dag vil det måske også være normalt at 
tage på ferie til Mars. Vi syntes, at vi er 
blevet meget klogere på vores solsystem.

FYSNLUNDSKOLENS ScIENcE ELEVER
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MEDIEPATRULJE
Hej, vi er en del af mediepatruljen på 
Fynslundskolen. Vi hjælper de mindre 
klasser med at lære dem hvordan man 
bruger skolebordet. Skolebordet er en 
hjemmeside hvor man kan skrive op-
gaver og lave præsentationer. Vi er 15 
elever her på skolen fra 5 og 6 klasse 
der er med i mediepatruljen. En gang 
imellem har vi kurser, hvor vi lærer no-
get nyt om skolebordet.  Vi er cirka 3-5 
personer ude og undervise ad gangen. Af
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FYNSLUND        SKOLEN

Hallo everyone
How are you today ?
Very well thank you

I´m ok. 
Med dette lille rim starter engelsktimerne i 1.d 
hver tirsdag.  Meget hurtigt stemmer børnene 
i én efter én.  Efterfølgende rækker de fleste 
hånden op og svarer ”I´m ok” eller ”I´m fine”. 
Ingen er tvunget til at sige noget, men selvføl-
gelig at lytte og lære af klassekammeraterne. 
Derefter gentages rimet, og denne gang klap-
pes en rytme dertil. 

Ja naturligvis kan man lære engelsk i 1. klas-
se. Som i alle andre fag i øvrigt, handler det jo 
som lærer om, at tilpasse undervisningen til 
den specifikke gruppe af børn samt have tyde-
lige mål for undervisningen. 

Der er ingen tvivl om, at der med engelsk på 
1. årgang også er nye udfordringer, der skal 
løses. Det handler overvejende om, at børn på 
1. årgang er i fuld gang med at lære at læse 

og skrive på dansk, og så kan det være en stor 
mundfuld med engelsk oveni. 

For at kunne lære eleverne engelsk handler 
det om, at finde frem til en struktur der passer 
klassen. Undervisningen opbygges omkring 
det, der hedder Classroom language, hvor 
undervisningen organiseres omkring en fast 
struktur, de samme sætninger anvendes igen 
og igen, og så kommunikeres der på engelsk. 
Meget af undervisningen udspringer af story-
telling og dertil knyttes små emner. Der arbej-
des meget ud fra rim og remser, action songs, 
flash cards, memory o.lign.  

NOGLE AF MÅLENE FOR ENGELSK 1. KLASSE 
ER BLANDT ANDET, AT BØRNENE SKAL:
- Kunne præsentere sig selv dvs. kunne for-     
  tælle hvad de hedder, samt hvor gamle de er
- Få kendeskab til nogle af farverne
- Få kendskab til tallene fra 1 – 12
- Få kendskab til nogle dyr 
- Få kendskab til nogle frugter
- Få kendskab til nogle familiemedlemmer 

I 1.d har vi ingen bøger, men alle har en en-
gelskmappe, der allerede nu er godt fyldt med 
forskellige opgaver, der hører til de enkelte 
emner, der arbejdes med. Alle opgaver hvor 
billeder er bærende. I klassen hænger altid 
store billedkort (flash cards) med tilhørende 
ord. Alle elever skal tilgodeses, og nogle ele-
ver kan godt læse og skrive enkelte ord. 

Børnene i 1.d er meget motiverede for at lære 
engelsk, og i disse IT-tider møder de fleste 
også med en lille rygsæk fyldt med engelske 
ord, som de allerede kender fra f.eks. spil på 
Nintendo, I-pads mm. Det kan også være ord 
som barbie, spiderman, hamburger, computer 
og T-shirt. Alle ord der giver os en fælles plat-
form at starte fra. 

Det er absolut en udfordring med engelsk i 1. 
klasse, men en positiv udfordring der kan lø-
ses. I 1.d har vi nogle dejlige, sjove og lærerige 
timer. Så JA, man kan godt lære engelsk i 1. 
klasse. 

HALLO EVERYONE 
– KAN MAN LæRE ENGELSK I 1. KLASSE?
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KIRKEN

SOGNELIVET
Det er en herlig tid, vi går i møde. Dagene bli-
ver længere, og lyset er kommet tilbage. Det 
giver masser af ny energi. Med forårets kom-
me er påsken også et glædeligt gensyn og op-
levelse. Det er en af de kirkelige højtider, jeg 
synes bedst om. Det er fortællinger om livet 
og døden og genopstandelsen. Påskens fort-
ællinger er sammen med lysets indtog med til 
at give nye kræfter. 

Og hvilke fantastiske salmer der også tilhører 
påsken. En af de salmer, jeg synes bedst om, 
er: Påskeblomst, hvad vil du her. Ingen har 
som Grundtvig kunnet beskrive påskens bud-
skab som i denne salme.

Kirken og kirkelivet er et tilbud til alle. Det er 
vigtigt for menighedsrådet, at det også opfat-
tes sådan af sognets beboere. 

Vores motto er: Sammen kan vi mere end hver 
for sig.  For at få sat mere indhold på dette 
planlægger menighedsrådet en visionsdag d. 
31. oktober. Her vil vi forsøge at sætte pejle-
mærker for kirkernes og sognets arbejde i de 
kommende år.
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KONFIRMAND-
INDSKRIVNING 2015/16
Vi glæder os til at mødes med et nyt hold kon-
firmander med forældre lørdag d. 30. maj kl. 
15 i Lejrskov Præstegård. Elever i den kom-
mende 8. kl. får en indbydelse tilsendt.

FILMAFTEN OG FOREDRAG MED MALMROS
Filmaften med Malmros’ ”Sorg og Glæde” mandag d. 
11. maj kl. 19.30 i Harte Kirkecenter, Stubdrupvej 45.

Filmforedrag med Nils Malmros torsdag d. 21. maj 
kl. 19.30 i Harte Kirkecenter. Malmros fortæller om 
baggrunden for sin film. Kaffebord 25 kr.

Man kan frit deltage begge aftener eller kun den 
ene. Tilmelding ikke nødvendig (Malmros blev for-
hindret i vinter, så arrangementet er flyttet til maj).

Arr.: Harte og Lejrskov-Jordrup menighedsråd

I AL SIN GLANS NU STRÅLER SOLEN...
Pinsen fejres med gudstjeneste i Lejrskov Kirke 
kl. 9 og i Jordrup Kirke kl. 10.30 søndag d. 24. maj. 
Instrument medvirker ved gudstjenesterne. 
I Jordrup Kirke synger kirkekoret også.

Jordrup Kirke har fået et nyt altertæppe tegnet af 
Tanja Lund, uddannet fra Kolding Designskole. Ved 
gudstjenesten pinsedag i Jordrup Kirke præsente-
res altertæppet og historien bag det.

P.S. Pinsemorgen og formiddag serverer Jordrup 
Forsamlingshus pinsekaffe kl. 8-11. Se andet sted 
i magasinet.

PINSEFEST VED NIcOLAI KOMPLEKSET 
- FOR STORE OG SMÅ!

2. pinsedag, mandag d. 25. maj kl. 10.30, 
Skolegade 2, Kolding

I år holder kirkerne i Kolding Provsti fællesguds-
tjeneste 2. pinsedag udenfor Nicolai komplekset i 
Kolding midtby. 

Sæt kryds i kalenderen 2. pinsedag til en dejlig dag 
i det fri ved Nicolai komplekset.
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KIRKEN

KIRKELIGE 
HANDLINGER 
SIDEN SIDST:

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
lejrskovkirke.dk eller
jordrupkirke.dk

DÅB: 
Christian Thule (Lejrskov)
Carl Johan Dahl Schelde (Lejrskov)
Mads Sterup (Lejrskov)
Loui Rask Enghuus Anderslund (Jordrup)
Asta Agnes Nyrup Park (Lejrskov)
Tristan Kiel Andreasen (Lejrskov)

BEGRAVEDE ELLER BISATTE:
Arne Sørensen (Lejrskov)

GUDSTJENESTE I 
DET GRØNNE
UDENDØRSGUDSTJENESTE VED JORDRUP 
KIRKE SØNDAG D. 14. JUNI KL. 10.30

I juni, hvor sommer og sol kalder os ud, flytter 
vi også gudstjenesten ud i det grønne. Lokale 
folk bidrager hver især: Spejderne bygger al-
ter, kirkekoret synger, menighedsrådet sætter 
bænke op. - Men vigtigst for en gudstjeneste er 
menigheden, så kom til gudstjeneste med kig til 
himlen, duft af græs og lyd af fuglefløjt.

Efter gudstjenesten kan man købe godt til ga-
nen af vores lokale spejdere. (Hvis vejret er dår-
ligt, er vi i Jordrup Kirke).

LEJRSKOV-JORDRUP KIRKEKOR
KIRKEKORET NæRMER SIG DENNE SæSONS AFSLUTNING 
Der er sidste øvegang torsdag d. 18. juni. Efter en kort korprøve inviteres korfamilier og 
andre med sanglyst kl. 17 til en times sang og sommerafslutning med koret i Lejrskov 
Præstegård. Koret synger til gudstjenesten i Jordrup Kirke pinsedag kl. 10.30 og til 
udendørsgudstjenesten d. 14. juni kl 10.30 på plænen ved Jordrup Kirke.

Efter sommerferien starter koret torsdag d. 27. august kl. 15.40 i Lejrskov Præstegård. 
Glæder mig til at se jer igen! Nye medlemmer er også velkomne - du skal bare kunne 
lide at synge og gå i mindst 3. klasse efter sommerferien. Tak for denne sæson og god 
sommer til alle! 

I Johannesevangeliet støder vi på Niko-
demus, der er farisæer og en af samfun-
dets magtfulde. Nikodemus burde be-
kæmpe Jesus, men Jesu ord og gerninger 
har rokket Nikodemus. Derfor opsøger Ni-
kodemus Jesus i ly af natten for at høre 
nærmere.

Jeg synes, Nikodemus´ troshistorie er 
en udmærket parallel til en tøvende dan-
skers tilnærmelse til troen. Hvordan kom-
mer vi til tro? Hvad betyder vores dåb for 
os? Og kan vi, der lever i en kultur, hvor vi 
skal gøre og sige noget hele tiden, mon 
holde til, at tro og dåb er noget, vi får for 
ingenting? Kan vi holde til at være ”pas-
sive” modtagere, når vi lever i en kultur, 
som hele tiden taler om medejerskab, og 
som hylder dem, der kan og vil selv?

Dertil kommer de kvababbelser, troslivet 
fremkalder i en verden, hvor alt ikke bare 
er godt og skønt. Du må meget undskyl-
de, præst, sagde én en gang til mig, men 
jeg kan altså ikke tro på det, som I præ-
ster står og siger i kirken. Og så fortsatte 
han: Jeg kan sådan set godt lide Jesus. 
Han var da et fantastisk menneske. Alt 
det med næstekærligheden, det kan jeg 

også godt lide. Men jeg kan ikke tro på, at 
der sidder en god Gud oppe i himlen, når 
der er så meget ondt i verden.

Jeg fik sådan lyst til at sige til ham: Ved 
du hvad, jeg kan heller ikke fremtvinge 
troen ved at anstrenge mig og tage med-
ejerskab over den. Det virker ikke. Men 
jeg oplever, at jeg får givet en tro, et håb 
og kærlighed, som gør, at jeg tør leve mit 
liv, også selv om jeg ved, at der er så me-
get, der er ondt og skidt. Jeg kan hverken 
forstå eller forklare det, men jeg oplever, 
at der sker ting i verden og i mit liv, som 
jeg kun kan tolke som værk af Guds finger 
eller som Guds fodspor.

Sådan kan et trosliv også tage sig ud, 
som noget, der vokser frem i én, svinger 
tilbage, går over i tvivl, for så at vokse lidt 
igen. For troen er ikke noget, vi kan tvinge 
frem i os selv. Troen får vi givet, og den 
sætter sine spor som barmhjertighed og 
forsoning mellem mennesker, så vi kan 
holde ud at være til i en verden, der ikke 
er perfekt. Og måske vi en dag kommer 
dertil, hvor vi kan fremstamme: Tak for 
den tro, det håb og den kærlighed, som 
bærer mig i mit liv.

TROEN OG DÅBEN 
FÅR VI FOR INGENTING
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Københavnsvej 170

4000 Roskilde

Tlf.: 46 75 46 37
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8930 Randers NV
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FARVEVARIATIONER

Vi ved alt om TV og radio!
Igennem mere end 30 år har vi rådgivet, solgt, monteret og serviceret 
Radio og TV i Egtved. 

Gennem de senere år er vores sortiment udvidet til også at indeholde 
CD, DVD, Computere, netværk og meget mere. 

Vi ser os selv som din sparringspartner inden for disse områder, og du 
er altid velkommen til at få en uforpligtende snak om vores produkter 
og services.

Karen Schmidt
Indehaver

Salg og 
bogholderi

Ole Schmidt
Indehaver

Salg, levering og 
opsætning

Karsten Antonsen
Tekniker

Reparation af audio 
og TV
Montering af para-
bol og antenner. Op-
sætning og levering 
af produkter.

Anders Kristensen
Sælger

Salg og installati-
on af computere. 
Opsætning og til-
slutning af Loewe 
produkter

www.egtvedlydogbillede.dk

Egtved Lyd
Billede&

Aftensang 24
6040 Egtved
75 55 22 22

SPORTSFESTEN

Sidste års sportsfest er blevet omtalt som 
den hidtil bedste. Fynslund Boldklubs Fest-
udvalg og Støtteforening gør alt for, at 2015 
også bliver god. Vi laver et bredt program, 
der forhåbentlig tilgodeser alle aldre og in-
teresser, og skulle du have forslag til nye 
tiltag, er vi lydhøre over for det. Der er vores 
fælles fest, og uden jeres opbakning er der 
ingen fest. 

Vi starter torsdag med fodboldturneringen 
FYNSKE BANK CUP for børn. Som noget nyt 
vil der alle 3 dage være en miniforhindrings-
springbane for de ”2 benede” – Så kom og 
se hvor højt du kan springe. Vi gentager 
succesen med reklamebanko torsdag aften.

Fredag eftermiddag er der løb og cyk-
ling – og som sidste år har vi fredag aften 
SPORTSJAM. Det var en vældig succes, og 
det gentager vi selvfølgelig. Poul Kunkel 
Nielsen stå for tilmeldinger og koordinering. 

Lørdagen starter vi med gratis rundstykker 
til de første 200, og Karen Søe Pedersen vil 
sørge for fællessang fra Højskolesangbo-
gen. Vi fortsætter med fodbold, men denne 
dag er det gaderne og familierne, der skal 
på banen.

Vi har også et lokalt opgør sognene i blandt, 
som skal gøres op på ny – Vi har i år et nyt 
event, så kom og se, hvad vi har fundet på 
i stedet for tovtrækning. Der bliver afholdt 
kræmmermarked i hallen, og børnene har 
stadig mulighed for at sælge brugt legetøj i 
teltet om formiddagen. 

Efter et par dejlige dage med sport, det 
sociale og forhåbentligt godt sommervejr i 
fokus slutter vi lørdagen af med grillet gris 
og god musik med lokalt islæt.

Alle dage vil der være mulighed for at købe 
lidt til ganen, vores udvalg af mad strækker 
sig fra frugt og rugbrødssandwich til den 
lidt mindre sunde grillpølse med det hele… 
og selvfølgelig serveres der kolde drikke i 
baren.

Der bliver løbende opdateret på fynslund.
dk, så klik endelig forbi. Vi glæder os til 
nogle festlige dage 

– håber vi ses d. 14., 15. og 16. maj!

SPORT, SPIL, SJOV, SMIL & SOMMERVEJR
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Smede Gaarden

SPECIALISTER I PRODUKTER TIL HAVEN

Hegn - Borde - Bænke

Det specielle er vores speciale … bare spørg

Per Fynbo  |  Smede Gaarden
Fæsteholt 10, Ferup, 6640 Lunderskov

Tlf: 23 23 03 59  |  Email: per@smede-gaarden.dk

www.smede-gaarden.dk
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Forhandler alt inden for olieprodukter, højtryksrensere. 
Service og reparationer af højtryksrensere 

udføres hurtigt og effektivt.

H.J. Ellegaard

Adr.:
Øster Gesten Skovvej 7
DK-6621 Gesten

Tlf.: 75 55 76 60
Fax: 75 55 76 61
Bil: 40 82 56 60

KENT HØJTRYKSRENSERE - DANCO OIL

ØSTER GESTEN SPECIAL

www.og-special.dk
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AMFITEATERET

EFTER SPORTSFESTEN I 2014 VAR DER, 
BLANDT AMATØR-MUSIKERNE I FYNSLUND/
JORDRUP OMRÅDET,  BRED ENIGHED OM AT 
FORSØGE AT DANNE EN MUSIKFORENING. 

Efter lidt summen i krogene om hvordan man 
kunne og skulle gribe det an, enedes man om 
at foreslå Fynslund Boldklub et samarbejde. 
Forslaget blev positivt modtaget, og på et 
møde d. 30. marts i hallens cafeteria, blev 
rammerne for samarbejdet fastsat.

Musikafdelingen, som endnu ikke har et navn, 
bliver organiseret i FB med et musikudvalg på 
lige fod med f.eks. fodboldudvalg og gymna-
stikudvalg. FB stiller da velvilligt deres for-
enings-ekspertise til rådighed, og økonomien 
skal gå begge veje.

I skrivende stund er musikudvalget endnu ikke 
konstitueret. Dette vil ske på et møde i hallen 
onsdag d. 15. april.

Nu er det organisatoriske  på plads! Så skal 
vi i gang med det praktiske arbejde, og her vil 
der være brug for al den hjælp, vi kan få. 
Her vil der virkelig være brug for DIG!

Vi har ambitioner om at gøre Amfi-scenen 
til det lokale spillested til gavn og glæde for 
både musikere og andre kunstnere samt pub-
likum, men for at det kan ske, skal pladsen 
ryddes for skrammel og ukrudt. Desuden skal 
sæderne rettes op, så der er virkelig brug for 
unge stærke folk i alle aldre.

Krolfklubben har foreløbig givet tilsagn om at 
hjælpe til med ukrudts-bekæmpelsen, men 
der er også hårdt brug for din hjælp.

Brænder du for at være med til at gøre drøm-
men om et lokalt spillested til virkelighed, er 
du af hjertet velkommen til at henvende dig til:      
Hans E. Sørensen     tlf. 2073 6860
Poul K. Nielsen         tlf. 2514 3732

Vi vil efter bedste evne forsøge at koordinere 
indsatsen, så der altid er noget at lave for de, 
der møder frem.

På sigt – senest sommeren 2016 – skal der 
opføres en permanent overdækning af sce-
nen, så vi kan afholde de fedeste rock-koncer-
ter samt alt det andet, en sådan overdækket 
scene kan bruges til: 

Diskotek i det fri, private sommerfester, tea-
terkoncerter, kammerkoncerter, gospelkon-
certer, opera, sangkor, Fynslund Festival - og 
meget meget mere. Du har garanteret nogle 
gode ide’er at bidrage med.

Endelig ville det være fedt, hvis hytten på 
scenen – efter lidt ombygning – kunne indgå 
som møde/øvelokale samt opmagasinering af 
stole og andre løsdele, selvfølgelig i forståel-
se med skolen og børnehaven, som p.t. bruger 
hytten. Ja, der er nok at tage fat på, så vi vil 
være lykkelige for din hjælp samt dine ide’er 
og synspunkter, så tøv ikke med at henvende 
dig og være med til at gøre vores gode lille 
samfund endnu bedre.

MUSIKFORENINGEN I FYNSLUND/JORDRUP OG OMEGN ER EN REALITET.

Af
 P

ou
l K

un
ke

l N
ie

ls
en

MUSIK MUSIK MUSIK

fra 1999

fra 1999

NU

NUNU

MAJ 2015  //  FYNSLUND MAGASINET //  15 



Er kædEn vEd at hoppE af?

Junker regnskab kan hjælpe dig med dit regnskab.
Både som revisor eller som rådgiver, 

så du selv kan få kæden på igen.

alice Junker, revisor og regnskabskonsulent

Herredsvejen 52 . 6640 Lunderskov . W: junker-regnskab.dk

T: +45 2373 2002 . E: alice@junker-regnskab.dk

Med 30 år erfaring i branchen
tilbyder jeg service af maskiner,

opsætning / flytning
mekanisk / elektronisk service

og skoling.

Vi tilbyder service og
reparationer af:

TORNOS 

Schaublin 

FMB lademagasiner 

Colchester 

WERNERS
import eksport

Fynslundvej 102
6064 Jordrup
+45 30 55 86 76
www.werners-service.dk
info@werners-service.dk
CVR 33927061

Agents for:





LOKALBRUGSENS  
ÅBNINGSTIDER: 
Man – Søn:  08.00 – 20.00

POSTBUTIKS 
ÅBNINGSTIDER: 
Man – Fre:   08.00 – 20.00

LokalBrugsen Jordrup
Hovedgaden 43
6064 Jordrup
Telefon: 7555 6122

KØB LOKALT

LOKALBRUGS
din, min og vores

NY TILBUDSAVIS
 

HVER UGE
Hver torsdag udkommer Lo-
kalBrugsens nye tilbudsavis 
- så husk at holde øje med 
postkassen og benyt jer af 
gode tilbud!

BEVAR VORES 
LOKALBRUGS

BIBLIOTEKS
STATION
Nu kan du også aflevere 
og hente biblioteksbøger i 
Brugsen. Vi har nemlig fået 
en Biblioteksstation - lige 
ved siden af opslagtavlen.

Du kan aflevere lånte bøger 
og du kan hente bøger, hvis 
du bestiller dem på nettet 
på www.koldingbib.dk

VINSMAGNING 
D. 4. JUNI KL. 19.00

Uddeler, Jesper Yde fra Super Brugsen Gram kom-
mer og afholder vinsmagning i brugsen.
Der vil være 6 vine at smage på, samt tapas anret-
ninger undervejs.

Kom og støt op om et hyggeligt arrangement, som 
vil foregå på brugsens lager. Smagningen kommer 
til at foregå på et hygge niveau hvor alle kan være 
med.  

Køb din billet i brugsen til 150 kr. 
Sidste tilmeldingsfrist d. 29. maj 2015.
Max 40 deltagere.

Vi har sat en række dagligvarer ned i pris. 
Bl.a. Coop yoghurt, gær mv. Kom ind og kig 
efter dette skilt:

VI LYTTER TIL VORES KUNDER – DERFOR FORTæL OS GERNE, HVIS I MANGLER NOGLE 
VARER, SÅ VIL VI FORSØGE AT SKAFFE DET HJEM.

25% PÅ ALT
  KOLOGISK 
FRUGT & GRØNT
HVER wEEKEND!

30 KR
KØB FOR

EXTRA OM UGEN
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•	 Alt	i	gravearbejde
•	 Græsslåning	store	arealer
•	 Fliselægning
•	 Brakklipning	af	marker	samt	indhegninger	o.l.
•	 Stor	maskinpark	som	også	kan	lejes	med	og
	 uden	fører
•	 Vejhøvl	til	afretning	af	grusveje

Handymænd	 –	 alt	 har	 som	 udgangspunkt	 inter-
esse.	Er	der	forespørgsel	på	bestemte	opgaver	el-
ler	maskiner,	så	investerer	vi	gerne	så	opgaverne	
kan	udføres.

Kloakarbejde	i	samarbejde	med	kloakmester	Viuff

Bergsmindevej	1		|		6064	Jordrup
jeroso@bergsmindevej.dk		|		+45	23	32	09	88

Marie Skau er kvægdyrlæge og står hver dag med våde hænder, når 
hun undersøger nykælvede køer. Tidligere gav det problemer med is-
kolde, blå fingre – men den forgangne vinter har det ikke plaget hende. 
Hun er nemlig begyndt at vinterbade. I sin egen å i baghaven. Hver dag, 
når hun kommer fra arbejde, smider hun sig i åens kolde vand, inden 
hun tager sit varme brusebad for at få vasket staldlugtene af sig. 

Marie har hang til ekstremsport. Hun ror havkajak og har netop været 
på en tur rundt om øen Fur sammen med andre kajakroere fra Havka-
jak Trekanten Rofællesskab. Når man ror havkajak om vinteren, er den 
største risiko underafkøling, hvis man ryger i vandet. Ved vandtilvæn-

ning med koldt vand undgår man det første chok i det kolde vand og 
har større chance for at redde sig op, inden det bliver kritisk. Vinter-
badningen startede da også i november 2014, hvor Marie bestod EPP3 
i havkajak – et bevis på færdigheder i teknik, redninger, kompas og 1. 
hjælp. Hun havde overfor en kajak-veninde erklæret, at når det skete, 
ville hun begynde at vinterbade. Nu er hun blevet afhængig. Billederne 
er taget søndag d. 15.marts ude ved Skærsø, hvor Marie satte under-
tegnede stævne til en badetur. 

Marie bor med sine to børn og mand Thomas på en landejendom i 
Højrup. Hun løb København Marathon i 2011.

LOKAL VINTERBADER 

FRISK       HOBBY
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FYNSLUND JAM

Som omtalt her i Fynslundmagasinet i no-
vember - januar udgaven, er der planlagt 
det helt store sats på børns skaber- kraft, 
-trang og -evne.

Det er besluttet, at det skal foregå i uge 27. 
Ugen er afsat til musik og drama for voksne 
og børn – det vil sige, de voksne står for så 
meget drama i sig selv, at de må nøjes med 
musikken.

Undertegnede Poul K. Nielsen og Ingelise 
Ernst vil være der for at guide, støtte og 
hjælpe børnene gennem forløbet.

DET HELE BEGYNDER MED BØRNENE
Vi har stillet os selv spørgsmålet: ”Hvad 
sker der, hvis man be`r børnene om – i løbet 
af fire dage – ”at forfatte, komponere, lave 
tekster, øve og opføre en musical?”
Måske sker der ingenting – hvem ved? Men 
jeg tror på magien i børns skaberkraft og 
-lyst, hvis den får lov til at udfolde sig frit, 
uden anden indblanding end måske lige at 
holde fokus og sørge for en vis orden i kaos.

En svær balancegang – det erkender jeg, 
men jeg tror på, det kan lade sig gøre.

Der må stilles nogle få krav, såsom en or-
dentlig omgangstone. Alle skal sætte et 
”fingeraftryk” på stykket, så man føler ejer-
skab, og endelig må musikerne kunne spille 
lidt. Hvis vi samtidig kan sørge for nogle 
ordentlige rammer for opførslen på Amfi-
scenen – til fremtidig gavn for alle – vil det 
bare være helt perfekt.

Børnene – aktørerne – tænkes at opføre 
den spritnye musical, som ingen endnu 
kender, - torsdag eftermiddag, hvorefter 
musikkerne – både voksne og børn – over-
tager scenen til en gang Amfi-jam.

Dette efter det efterhånden gammel-kend-
te mønster, hvor der dog bliver lagt mere 
vægt på koncert-delen. Dvs. musikkerne 
får mere tid til at vise, hvad de kan – og 
får lejlighed til at spille sig varme – forhå-
bentlig og formentlig til stor glæde for det 
talstærke og veloplagte publikum.

Det hele tænkes afsluttet med en – gedi-
gen gang power-jamsession – af en time 
eller to timers varighed – lørdag aften.
DET BLIVER SÅ GODT.

Af
 P

ou
l K

. N
ie

ls
en

 

DRAMA, MUSIK 
& wORKSHOP

natur hytten

LOKAL PERLE

For et par år siden fik vi på familien Rosen-
dals jorder tæt ved Åkær Å etableret en 
herlig naturhytte, som Fynslundskolen og 
Børnehaven Spiren flittigt bruger i den lyse 
del af året. Her er god plads til at boltre sig 
og lære en masse om naturen, -lige midt i 
denne. Tag en tur derud på cykel, i bil el-
ler blot til fods. Og husk så måske lige en 
bid brød og lidt drikkelse. Den friske luft gi ŕ 
gode røde kinder og behov for brændstof til 
rugbrødsmotoren. Adresse: Havkrogen.

SE PINSESOLEN DANSE
JORDRUP BORGER OG FORSAMLINGSHUS 

INVITERER TIL MORGENKAFFE 
PINSEMORGEN DEN 24. MAJ FRA KL 8.00 – 11.00

Menu: rugbrød, franskbrød, rundstykker, 
dagmartærte, diverse pålæg, leverpostej, 
skrammelæg, pølse, ost, marmelade, juice, 
kaffe og te. Måske pandekager. Der sælges 
morgenbitter.

Billetter købes i Lokalbrugsen og 
Karen M. Christensen tlf. 51240888
senest 22. maj. Pris 95,- kr

mmh...
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BEAcHVOLLEY 
STARTER SØNDAG DEN 17. MAJ
KOM OG VæR MED TIL BEACHVOLLEY VED  
FYNSLUNDHALLEN, HVER SØNDAG FRA KL. 15-17.

FÅ SVED PÅ PANDEN OG SAND MELLEM TæERNE. 

DET ER HYGGELIGT SAMVæR I DET FRI. 
Hør mere hos volleyball udvalgets kasserer Lisbeth Fynbo, tlf. 6177 9253.

KROLF 
STARTER SØNDAG DEN 28. APRIL KL. 19

SPILLES HVER TORSDAG VED FYNSLUNDHALLEN
KUGLER OG KØLLER KAN LÅNES. 
ALLE NYE SOM TIDLIGERE MEDLEMMER KAN VæRE MED.

MØD OP – VI INDDELER NYE HOLD HVER GANG.

Evt. spørgsmål sker ved henv. til Esther Meier tlf. 7555 6283.

”VI GLÆDER OS TIL AT SE DIG, 
VI ER EN 40-50 STYKKER HVER GANG”

LØBEKLUB 
LØRDAGE
FYNSLUND BOLDKLUB 
OPFORDRER ALLE INTERESSEREDE 
UANSET ALDER OG NIVEAU
TIL AT KOMME OG LØBE 
MED HVER LØRDAG KL. 8.30. 

Tag gerne hele familien eller naboen med.  
Det er ganske uforpligtende.

Mødested: Fynslundhallen.

Vil du vide mere kontakt da formand  
Hans R. Andersen, tlf, 2330 4615. 

OM STORT OG SMÅT  .   OM SPORT OG GODT   .   FÅ NØDVENDIGT 
AT VIDE PÅ FB`S HJEMMESIDE: www.FYNSLUNDBOLDKLUB.DK

SÅ FÅ DOG 
RYDDET OP
LØRDAG DEN 16. MAJ FRA KL. 10-15.

BLIV UDSTILLER PÅ VORES ÅRLIGE KRæMMER OG  
ERHVERVSMARKED I FYNSLUNDHALLEN 

Det er i forbindelse med sportsfesten.

Du kan komme som besøgende og du kan være udstiller. 
Kig ind på www.markedskalenderen.dk for flere oplysninger. 
Eller kontakt Hanne Holm Johansen på johansen@jordrup.dk



FODBOLD

 Dato for opstart  Hold  Tid  Træner/leder

Mandag 13/4 Fodbold- legestue 
Årg. 2010-2012

U6/3 + U7/3
Årg. 2008-2010

Mandage 16.30-17.15

Mandage 16.15-17.15

Malene Vestergaard, tlf. 2142 7172
Vivi P. Frydensbjerg, tlf. 2611 7770
Connie Boysen, tlf.  2294 2014
Camilla Kristensen, tlf. 2636 0142
Hjælpetræner: Lucas Thorogood

Tirsdag 6/4 Piger U10/5 + U11/5
Årg. 2004-2005

Mandage 17-18.30 Annette Landmark, tlf. 2530 9290
Hjælpetrænere: Mathilde Kristensen 
& Christian Brandenborg

Mandag 16/3 Drenge og piger U9/5
Årg. 2006-2007

Mandage 16.30-18
Fredage 15.30-17

Søren Vejen- Jensen, tlf. 4190 1467
Jens Christian Hald, tlf. 5159 4050

Mandag 23/2 Drenge U11/8 + U13/8
Årg. 2002-2005

Mandage 17-18.30
Fredage 16-17.30

Tue Collatz, tlf. 9955 5928
Per Vejen-Jensen, tlf. 4072 8195
Hjælpetræner: Anders Juul og Martin 
Pallesen

Torsdag 19/3 Piger U14/8
Årg. 2001-2003

Mandage 17-18.30
Torsdage 17-18.30

Brian Iversen, tlf. 7555 6353/2025 6153
Hjælpetræner: Anders Iversen

Mandag 16/2 Piger U17/8
Årg. 1998-2001

Mandage 17.30-19
Torsdage 17-18.30

Inge Marie Bertelsen, tlf. 30318192
Hjælpetræner: Victor Jørgensen, tlf. 
2970 5633

Tirsdag 13/1 Drenge U15/11
Årg. 2000-2001

Tirsdage 17.30-19
Torsdage 17.30-19

Keld Solgaard, tlf. 2899 9718
Lasse Kamp, tlf. 2328 1940

Mandag 2/3 Damesenor/7 - oldgirls Hj. kampe onsdage
Tr. mandage 19.15-20.30

Helle Christiansen, tlf. 7555 6155/
4068 6155
Opstartstræner: Inge Marie Bertelsen, 
tlf. 3031 8192

Mandag 16/3 Herresenior/11 - oldbys

- senior oldboys

Hj. kampe onsdage

Hj. kampe mandage

Arne Kristensen, tlf. 7555 6354/
6015 6354
Jan Moth Andersen, tlf. 3092 4244 

Lørdag 7/2 Herresenior - serie 5 Tirsdage 19-20.30
Torsdage 19-20.30

Henning Tamberg, tlf. 2425 9043
Christian Pliniussen, tlf. tlf. 2061 3514
Bent Aleksandrowicz, tlf. 2671 5342

Kampfordeler: Jan Moth Andersen: tlf. 3092 4244, email: fbkampfordeler@gmail.com
Formand: Inge Nielsen: tlf. 2991 6745, email: inge-egon6064@hotmail.dk
Kasserer: Vivi Frydensbjerg, tlf. 2611 7770, email:  vivi_x89@yahoo.dk
Hallen: Jan Moth Andersen: tlf. 7555 6395 / 3092 4244, email: kontor@fynslundhallen.dk

FODBOLD 2015
få overblik



H.C. ANDERSEN SAGDE: ”AT REJSE 
ER AT LEVE”. MAN KAN OGSÅ SUP-
PLERE MED ”AT CYKLE ER AT LEVE”
Sådan fortæller Bjarne Poulsen om, hvordan 
– Aksel Roed, Ole Ernst, Poul Årøe og Bjarne 
Poulsen i sommeren 2000 cyklede fra Padborg 
til Østrig. Dengang var de mellem 55 og 64 år.

Senere blev de suppleret med Ib Christensen. 
I alt blev det til 1278 km på 12 dage og så re-
tur igen – men med tog. Det gentog sig årene 
efter. 

De planlagde at cykle 100 km om dagen, hvil-
ket viste sig muligt, da de for det meste cyk-
lede langs de tyske floder. Dagens højdepunkt 

var en eftermiddagslur på den fundne pen-
sion/Gasthaus og en Scnitzel, Bratkartoffeln 
og ØL til aftensmad. Så sandelig – ”At cykle 
er at leve”. 

Udpluk fra Bjarne Poulsens oplevelser gen-
nem årene på cykeltur til Østrig.

TOURcYKLER PÅ LANGFART

CYKLING

Jeg er nu den 4. i rækken af cykel 
entusiaster i Jordrup området, som 
tager turen på 1.200 km til Paris fra 
den 3. – 10. juli i sommer. Tidligere 
har Asger Christensen, Ivar Bengt og 
Jette Dam  gennemført turen, ja vi 
kan jo næsten sige, vi er fast repræ-
senteret på Team Rynkeby Trekanten. 

Hele projektet har det formål at samle 
penge ind til Børne Cancer Fonden 
(www.boernecancerfonden.dk). Nog-
le tror desværre, vi samler penge 
ind til at dække vores udgifter, det 
er absolut ikke tilfældet. Hver ryt-
ter betaler ca. 18.000 kr for at være 
med. Alt hvad vi indsamler og får af 
sponsorater går ubeskåret til Børne 
Cancer Fonden. 

I har sikkert set flere eksempler i 
den skrivende presse, sociale medier 
m.m. om de arrangementer, events, 
indsamlinger og lignende Team Ryn-

keby Trekanten har lavet/laver for at 
samle penge ind. Skal man cykle med 
på Rynkeby, skal man indstille sig på 
at bruge meget tid på denne del. Men 
denne fælles sag gør også, at holdet 
bliver knyttet meget tæt sammen, 
idet vi bruger mange timer i fælles-
skab.

Vi er kommet ind i sommertiden, og 
nu gælder det rigtig meget cykling. Vi 
skal have min. 2-2.500 km i benene, 
inden vi når den 3. juli. Så møder du 
en ”gul Rynke” på landevejen i lokal-
området, er det måske mig. 

Jeg vil meget gerne fortælle mere om 
Team Rynkeby og Børne Cancer Fon-
den, derfor kan du møde mig og få en 
snak i Fynslund Hallen på min stand 
til Sportsfesten lørdag d. 16 maj. Her 
samler jeg selvfølgelig også ind til 
Børne Cancer Fonden. 

TEAM RYNKEBY TREKANTEN 
KØRER FOR KRæFTRAMTE BØRN I DANMARK

Af
 E

rik
 A

nd
er

se
n

Af
Ha

ns
 E

. S
ør

en
se

n
CYKLING

24  // MAJ 2015 //  FYNSLUND MAGASINET



I SPINNINGS LOKALET MØ-
DES VI PÅ TVæRS AF ALDER, 
POLITISK OVERBEVISNING OG 
SKOSTØRRELSE.

Vi mødes i jagten på den gule fører-
trøje, og når vi virkelig er ude på den 
store klinge, sveder vi så meget, at 
vi kunne sponsorere vand til en lokal 
svømmehal.

Alt dette sker til et miks af de bedste 
80’er klassikere, tung rock og nuti-
dens halvtomme Medina hits, der for 
en stund tillader os at glemme hver-

dagen med excelark og halvdårlig 
kaffe for at leve os ind i rollen som 
udbryderfeltet i udtagelsesrunden til 
den næste Tour, – og det bedste af 
det hele er, at det sker side om side 
med vores nye venner og gamle na-
boer, som vi kan nyde en øl eller vand 
(man skal jo passe på cykelformen) 
med i cafeteriet efterfølgende.

DE TO HURTIGE:
På de 14 cykler kører vi på EN sæson 
1 gang rundt om jorden. 
Vi leverer ca. 47 liter sved på EN 
sæson.

Hver mandag aften - forår – sommer – efterår - tram-
per 12-14 halvgamle individer ud og gør de lokale veje 
usikre. Højt humør og en gang højlydt hønsen fra 
madammerne gør, at de stivbenede gamle ”rigtige 
mænd” med stikkende stikkelsbærben holder sig i en 
flok for sig selv.

Op af bakkerne pruster dog alle som et andet damp-
lokomotiv. Blodet pumper i de overanstrengte åreknu-
der, og stikkelsbærbenene skælver, men heldigvis er 
hjælpen forude, halvvejs, pause og tid til en forfrisk-
ning, endelig, turens højdepunkt - ØL - og så er det 
hjemad. 15, 20 eller 25 km. er kørt, og alle i omeg-
nen har fået et skud for boven. Hvad skal man ellers 
snakke om?Af
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FERUP NYVANGS  

”ÅREKNUDE- OG STIKKEL-
BÆRBENS – cYKELKLUB”

cYKEL TOSSERNE 
SOM ALDRIG KOMMER UD
INDOOR CYCKLING (ALIAS SPINNING)

CYKLING
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SÅ TAR´ VI CYKLERNE FREM...KØRER AF 
STED...UD I DET ÅBNE LAND...

Den grønne trøje stak af sidste år, og bjergtrøjen er 
stadig ikke kommet ned endnu, men det afholder ikke 
en lille skare fra Herredsvejen for hvert år at pumpe 
cyklen, pudse sadlen, spænde cykelhjelmen under ha-
gen og overhale lokalsamfundet indenom.

Med blege ben og vind i håret tilbagelægges spæn-
dende ruter i omegnen. Det går rundt i svinget, ned 
ad bakke, op ad ba... ...rundt i svinget, når pedalerne 
trampes rundt af Herredsvejens Glade Motionister. 

Ruterne vælges på skift af rytterne, og der er lagt op 
til gode og sjove historier, om de steder man kommer 
forbi. Det foregår i sommerhalvåret, og der cykles i al 
slags vejr, dog helst i medvind.Af
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Hallen var fyldt til bristepunktet, da 140 lokale gymnaster i alle aldre gav en forrygende opvisning for de omkring 350 besøgende. Derudover fik 
vi besøg af 170 elever fra Skibelund Efterskole. 5 lokale piger var med, hvilket gav tiljubel fra publikum. Også Røddings junior-Mix hold bestående 
af 60 gymnaster gav en flot opvisning. 28 instruktører og hjælpeinstruktører sørgede sammen med gymnasterne for en super flot opvisning, og 
en masse frivillige hjælpere skal have en stor tak for at hjælpe til med gøre klar og rydde op til opvisningen. Samtlige billeder af alle gymnaster 
kan ses i Fynslundhallen.

GYMNASTIK OPVISNING
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GYMNASTIK OPVISNING
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Casper Bigum blev udlært mekaniker 1. marts 
i år. Med højeste karakter 12. Hansenberg 
var skolen, og Jordrup Auto var lærepladsen. 
Nu er han ansat dér. 

Det er første gang, at Åge og Dannie Laursen 
har haft en lærling, og det har været en stor 
fornøjelse med Casper. De er næsten som to 
fædre, der er ved at sprænges af stolthed. 
Men det er også Caspers fortjeneste; som de 
siger, - det gør jo ikke noget, at der også er 
omløb i hovedet. 

Casper på sin side haft en super læreplads, 
hvor Åge og Dannie har kastet ham ud i man-
ge forskellige opgaver. Det er fordelen ved 
at stå i lære på et lille værksted. Arbejdet 
har ikke karakter af ’masseproduktion’, men 
hver opgave er unik, og du trænes i at tænke 
selv og i at koble teorien fra skolen med den 
praktiske udførelse på værkstedet. Det gør 
det spændende at lære og giver høj kvalitet 
i uddannelsen.

Dannie og Åge fortsætter med at have lær-
linge. Det giver ny inspiration og liv på et 
værksted, og så gør det også mestrene dyg-
tigere til det, de kan, når de skal lære fra sig. 
Godt for Jordrup at have sådan en fin lære-
plads. Og stort tillykke til Casper.

Jeg har været i praktik hos Nørupgaard, 
som er ejet af Asger Christensen. 

Jeg valgte at tage derud, fordi jeg altid 
har været interesseret i landbrug og 
specielt i kvæg. 

Til august starter jeg på Bygholm Land-
brugsskole, der ligger ved Horsens. Jeg 
var ude at snakke omkring dette, og fik 
sat det i gang i november 2014. 

Jeg har været virkelig glad for at komme 
der, fordi det er rart at komme ud til no-
get, man holder af. Jeg har fået forskelli-
ge opgaver derude, som lærte mig mere 
om hver ting. Jeg er blevet rigtig glad for 
at være på Nørupgaard. 

Mandskabet er fantastisk, og man kan 
gå og lave grin/drille hinanden, mens 

man passer sit arbejde, hvilket er posi-
tivt efter min mening.  

Jeg har også lært metoderne, de gør 
tingene på, f.eks. hvilken rækkefølge 
køerne drives til malkning, og hvilke der 
bliver fodret først og sidst. 

Det, jeg har fået ud af det, er at jeg er 
endnu mere sikker på hvilken vej, jeg vil 
gå efter 9. klasse, så nu er jeg sikker på 
at jeg vil være landmand. 

Jeg har fået rigtig gode oplevelser med 
derfra. Jeg vil sige tak til mandskabet 
derude for at lære mig en masse, jeg 
ikke vidste om landbruget. Jeg sætter 
stor pris på det, de har lært mig. 

Så stort tak til Asger, Peter, Johan og 
Steffan.

Casper
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LÆRLING HOS 
JORDRUP AUTO
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BLIV FRIVILLIG I HOME-START 
FAMILIEKONTAKT

Hver uge kommer den frivillige familieven fra HOME-
START i 2 timer og underholder den lille pige, mens 
mor får tid til at ordne vasketøj, svinge en støvsuger 
og måske tage et bad i fred og ro. De taler sammen 
om, hvordan det er at være forældre og sommetider 
går de bare en tur med barnevognen. 

HOME-START Familiekontakt støtter Småbørnsfa-
milier under pres. Vi tilbyder omsorg, praktisk hjælp 
og forældresparring, mens vi støtter familien i at 
etablere det nødvendige netværk.

Har du to timer om ugen, så mangler vi i frivillige i 
Jordrup og omegn. Alle frivillige deltager i et forbe-
redelseskursus. 

Kontakt lokal koordinator Bettina Lössl på tlf. 4026 
6066 el. kolding@home-start.dk eller læs mere på 
home-start.dk 

Tilhører en sød  
ung mor, og hendes lille  

datter på 3 mdr. 

”Det er så skønt, at få betydning 
i et andet menneskes liv”

Citat: Home-Start frivillig. 



FODERSTOFFEN 
ET FÆLLES 
A RBE JDSVÆRKS T ED 
OG UDSTILLINGSRUM? 
– en spændende mulighed i Jordrup

Den gamle foderstof har et fanta-
stisk rum, som pt. står ubrugt hen 
– og det har længe været til salg.

Kunne man tænke sig, at leje eller 
købe det og anvende det til et fælles 
værksted for lokale folk? 

Her kunne vi mødes og arbejde 
med hvert vores (kunst)håndværk. 
Vi kunne male, istandsætte gamle 
møbler og andet, der kræver plads 
og noget værktøj. Samtidig kunne 
det være et fælles udstillingssted 
for lokale kunstnere, og bruges til 
fotoudstillinger eller? 

Det kunne også være byttecentral 
for maskiner, bøger, tøj, redskaber 
o.m.a.  

Hvis det her får nogen til at tænke 
JA, DET VIL JEG GERNE VæRE MED 
TIL - så kontakt Jan Reimers på mail 
janreimers1958@gmail.com eller ring 
på mobil 2168 2175.

Gruppen bag den nye Troldhedesti har gang 
i forberedelserne til projektets første etape: 
En trampesti fra Kløvervej ud til et smukt 
naturområde cirka 1 km øst derfra, hvor der 
etableres aktiviteter til alle. Ifølge planerne, 
vil Etape 1 bestå af følgende:

-  Naturgenopretning af to vandløb,   
 samt etablering af en ny sø
-  Aktivitetshytte, hvor skolebørn og andre 
 kan komme under tag, nyde en madpakke  
 eller arbejde med naturprojekter
-  Et vandeksperimentarium
-  En frugtlund, hvor man kan gå på smags-
 opdagelse i gamle frugtsorter

Fundraisingen skrider godt frem, og gruppen 
har allerede fået bevilget midler fra Friluftrå-
det og Kolding Kommunes Landsbyforum til 
den 1. etape. Men vi mangler stadig de sidste 
penge, inden vi kan gå i gang.

Se mere på www.troldhedestien.dk 
Bliv medlem: det koster kun 100 kr pr år, 
og så støtter du en god sag. 
Bank: 9421-6278887683. Husk at angive din 
email adresse ved overførelse.

FODERSTOFFENTROLDHEDESTIEN

ETAPE 1 ER KOMMET UD AF STARTHULLLERNE!

Overskriften siger det hele og alligevel slet 
ikke alt, hvad Morten Skafte Christensens ny-
startede firma i Jordrup kan tilbyde.

Specialist i at fælde træer og ikke mindst i at 
fælde dem fra toppen. Kan et træ ikke ”bare” 

fældes bliver han tilkaldt, kravler op i toppen 
og ”piller” det ned i mindre stykker. ”Jeg el-
sker at klatre træet ned”, siger Morten. Og jo 
vanskeligere jo bedre. Han elsker det lille kick. 
Det lille ”thrill” som ham kalder det. Derfor er 
han trænet til hele tiden at have fokus på sik-
kerhed.

Morten er uddannet skov- og naturtekniker 
med speciale i træklatning = arborist – sådan 
er titlen. Før dette har han bl.a. været skibsof-
ficerelev i Mærsk og fiskerislagter. En sympa-
tisk og alsidig person. Det kunne ikke fornem-
mes ved starten af dette interwiev, da hang 
Morten nemlig 20 meter oppe i et træ. ”Daglig 
træning” lyder det fra toppen, og så begynder 
nedklatringen. Det højeste træ, han har været 
oppe i, var 45 meter.

Tilbyder i øvrigt også havearbejde og hækklip-
ning m.m.

Læs mere på rodtilkrone.dk

ROD TIL KRONE
PROFESSIONEL TRæFæLDNING OG BESKæRING

Morten Skafte Christensen
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fynslund-elteknik.dk

post@fynslund-elteknik.dk eller 28112964

VÅGN OP - TæNK OVER DET 
- GØR NOGET VED DET!

Inspirerende, men også be-
kymrende Årsberetning fra 
LokalBrugsen Jordrup. Det 
er rigtig ærgerligt, at der 
ikke er større tilslutning fra 
de unge og børnefamilierne 
i området til arrangementer 
som dette, hvor det virkelig 
handler om støtte, forstå-
else og opbakning....

Budskabet er klart og til at 
forstå: I 2014 var der et un-
derskud i LokalBrugsen på 
knap 0,5 mio kr.

Vores kære uddeler Louise 
Pihl og crew har lavet en 
beregning der siger, at hvis 
hver indbygger i Jordrup (550 
pers.) handler for sølle 30 kr 

mere om ugen, så vil det be-
tyde at underskuddet er væk.

Jeg kan mindes fra tidligere 
uddelere, at de er kommet 
frem til samme konklusion 
som ovenstående, så udfor-
dringen må ligge i at få bud-
skabet ud til lokalområdet. 

Hvordan kan vi sammen 
få spredt budskabet og få 
naboen til at handle lidt 

ekstra?

På landsplan koster det Coop 
200 mio kr om året at holde 
liv i de små lokalsamfund, 
men det er kun et spørgsmål 
om tid inden dette stoppper 
og hvad sker der så? 

Vores lokalområde bliver ikke 
længere attraktiv for tilflyt-
tere, vores ejendomspriser 
vil falde og vi får et lukket 
samfund der ikke længere er 
i udvikling - men i afvikling.

30 kr kan gøre en forskel om 
ugen pr person, det kan alle 
vist klare. Det er nemlig den 
lille ekstra forskel, der gør 
hele forskellen.

PS: Kæmpe ros og tak til 
Uddeleren (+ kæreste), de 
ansatte og butiksrådet, for at 
hænge i og knokle benhårdt 
og alligevel altid have over-
skud til et smil og en hygge-
snak når man kommer i Lo-
kalBrugsen - VORES BRUGS!

30 KR
KØB FOR

EXTRA OM UGEN

BRUG BRUGSEN
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Lars: +45 2525 7160 . Henry: +45 2525 7158
Bravida . Fabriksvej 7-9 . 6000 Kolding

Vi har fået lidt midler fra Kulturpuljen i Kolding 
Kommune til at lave en sej Musikvideo, der på en 
skæv, sjov og sej måde viser, at her er fedt at bo.

Målet er at få rigtig mange forskellige med i 
videoen, så vi viser at her står vi sammen og 
der sker vildt meget.

Marianne Ernst Dam og nogle af vores lokale 
musikfolk er i sving med at skrive et sejt num-
mer - med selvironi, lidt bonderøv og glimt i øjet. 

Go Visual med lokale kræfter som Bjarne 
Nautrup og Michael Aleksandrowicz står for 

optagelserne, der kommer til at foregå den 6. 
maj kl 12-20 ved busskuret på Fynslundvej v. 
Kirsbølvej. 

Her forsøger vi at lave alle mulige og umulige 
ting, der kan ske i et busskur og fortælle at vi 
venter ikke på verden eller bussen eller andre... 
vi kan, vi vil og vi gør det sgu selv!

Alle er velkomne til at være med og give en 
hånd med. Vi koordinerer det hele via Face-
bookgruppen Jordrup - så her kan du følge 
med, komme med ideer og melde dig til at give 
en hånd med.

TV-SYD kommer og optager programmet NA-
BOER mens vi laver videoen, det er midt på ef-
termiddagen. Så tag havestolen og kaffen med 
og kig med backstage eller foran kameraet.

Filmen skal  har premiere til vores Åben Lands-
by 29. maj og skal gerne blive et lille sjovt ind-
slag på de sociale medier og vinde en Oscar for 
bedste lokale film i verden (eller noget).

Mød om og bak op - det blir sjovt!

FYNSLUND 
THE MUUUHVIE
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VERDENS NAVLE... I HJERTET AF DANMARK...       EN SPYTKLAT FRA KOLDING!

ÅBEN LANDSBY
JORDRUP BYDER VELKOMMEN

ÅBEN LANDSBY

VERDENS NAVLE... I HJERTET AF DANMARK...       EN SPYTKLAT FRA KOLDING!

29. MAJ 2015 kl 17-22

BYGGEGRUNDE

MUUUH
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VERDENS NAVLE... I HJERTET AF DANMARK...       EN SPYTKLAT FRA KOLDING!VERDENS NAVLE... I HJERTET AF DANMARK...       EN SPYTKLAT FRA KOLDING!

29. MAJ 2015 kl 17-22

ÅBEN LANDSBY 2015 er et stort sam-
menskudsgilde af alle mulige og umulige 
ting her fra området.

En hyggelig aften den 29. maj 2015 på de 
nye byggegrunde bag Brugsen. Her byder 
vi alle velkomne med gratis grillmad, mas-
ser af aktiviteter for børn, unge, voksne 
og ældre. Du er inviteret og inviter gerne 
venner, familie og andre som skal smage 
på vores område og blive ambassadører. 
 
Målet er at vi skal skabe synlighed og 
slagkraft, så vi får flere tilflyttere til om-
rådet og vi selv bliver endnu bedre am-
bassadører.

HVAD SKER DER?
Alle er velkomne til at byde ind med akti-
viteter og vi er en lille aktionsgruppe, der 
forsøger at holde sammen på alle trådene. 
Her er nogle af de input og initiativer, der 
er kommet på banen: 

Klap en kalv, malk en ko, en ringrider 
bane hvor hesten skulle være en mini-
læsser. Vandværket kommer og serverer 
forfriskninger af det gode lokale vand, 
hoppeborg, helikopterflyvning, musik og 
underholdning, Troldhedestien, Forsam-
lingshuset, spejderne, kirken kommer 
med kirkekaffe og reflektioner, Brugsen, 
Rideskolen, Boldklubben... så det bliver et 
skønt, mangfoldigt sammenskudsgilde af 
alt det gode vi har her i området.

BYGGEGRUNDE vi får en masse nye at-
traktive byggegrunde bag Brugsen og vi 
har 2 kommunale byggegrunde til salg (og 
for hver af dem vi får solgt får vi 50.000 kr 
til at udvikle lokalområdet for).

FLYT TIL OMRÅDET: Vi inviterer alle ejen-
domsmæglerne, så de kan være med til at 
vise hvor du kan bo.

DU ER INVITERET ...
Og må rigtig gerne melde dig, din virk-
somhed, din forening til at komme med 
en aktivitet, noget sejt, noget spiseligt, 
noget at snakke om, noget at mødes om - 
så vi kan vise hele verden at HER sker der 
meget og her er fedt at bo.

Følg med på Facebook Jordrup, her kan du 
løbende se hvad der sker. 

agyyyh

NØJ, DET 
FOR BØRN
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CASE

SKILSMISSER DER INVOLVERER BØRN
Når parterne i et ægteskab vil skilles, skal 
de tage stilling til, om de vil skilles med det 
samme, eller om de vil separeres. Parterne 
vil fortsat være gift, hvis de vælger at være 
separeret, de har dog ikke arveret efter hin-
anden, hvis den ene dør under separationen. 
Uanset hvad parterne vælger, vil det berøre 
familiens børn og udgøre en stor omvæltning 
for børnene. 

HVEM SKAL HAVE FORæLDREMYNDIGHED 
OVER BØRNENE EFTER ENDT æGTESKAB?
Under et ægteskab har forældrene fælles 
forældremyndighed over deres fælles børn 
under 18 år. Det har de som udgangspunkt 
også efter en separation eller en skilsmisse. 
Nogle forældre bliver dog meget uenige om 
forældremyndigheden efter en skilsmisse. 
Hvis forældrene er uenige, bliver de indkaldt 
til et møde i Statsforvaltningen. Statsforvalt-
ningen kan tage stilling til, hvor børnene skal 

bo, og til hvem af forældrene, der skal have 
forældremyndigheden, eller om forældrene 
skal dele forældremyndigheden. 

HVAD MEDFØRER DET AT FÅ FORæLDRE-
MYNDIGHEDEN OVER BØRNENE?
Den der har forældremyndigheden over et 
børnene har pligt til at drage omsorg for bør-
nene og har ret til at træffe beslutning om 
børnenes personlige forhold. Den forældre, 
der har forældremyndigheden, kan bestem-
me, hvor barnets bopæl skal være, det gælder 
både i Danmark og i udlandet. Hvis forældre-
ne fortsat har fælles forældremyndighed, kan 
den forældre, der har børnene boende, alene 
bestemme hvor i Danmark, børnene skal bo.
 
BØRNENE HAR RET TIL SAMVæR MED BEG-
GE FORæLDRE
Børn har som udgangspunkt altid ret til sam-
vær med begge af sine forældre. Forældrene 
er forpligtede til at sørge for, at der er kontakt  

til den anden forælder. Hvis der opstår uenig-
hed om samværet, kan den af forældrene, der 
ikke har børnene boende, anmode Statsfor-
valtningen om hjælp til at fastsætte samvæ-
ret, således begge forældre kan tilbringe tid 
sammen med børnene. 

Du kan få meget god viden ved at læse videre 
på www.statsforvaltning.dk.

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

JENS H. PEDERSEN & SØN
Vognmandsforretning Aps

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

post@jenshpedersen.dk ∙ www.jenshpedersen.dk

SE HER!

JENS H. PEDERSEN & SØN
Vognmandsforretning ApS

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

FORKÆL DINE FØDDER

Alle Fødders ven 
Følg os på Facebook 
og gå ikke glip af de 

gode tilbud!

   A
LLE FØDDERS VEN

Fine fødder er glade fødder

KontAKt:
Eva Andersen: 
tlf.: 42 44 20 40  

Chr. Jensensvej 1, Jordrup
www.alleføddersven.dk 

Med en behandling af en lægeeksamineret fodplejer

KOM IND Og Få DINE FØDDER KLaR tIL DEt 
LuNE FORåR MED EN LÆKKER FODbEhaNDLINg

EN FODbEhaNDLINg bEståR aF:
- Lunt og blødgørende fodbad 

- Neglene klippes, renses, og slibes
- hård hud og ligtorn, beskæres og slibes

- Fodmassage med en god fodcreme

PRIs 298,-

Husk jeg også laver fine lakker for kun 125,- 
i forbindelse med en fodbehandling.



• 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

INDHOLD OG INPUT: 

Hvis du har input/ forslag til det næste ma-
gasin, der udkommer 1. august, så skal vi 
have  dem senest 1. juni 2015.

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.

ARTIKLER:

Har du lyst til at skrive en artikel eller repor-
tage, 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.

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

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

REDAKTIONEN

Hans Elimar Sørensen,
redaktør

Karen Søe Pedersen, 
kirken

Birte Højsager, 
layout

Merete Due Paarup,
boss

Hanne Holm Johansen, 
skolen

Vibeke Bundgaard, 
4F

Birgitte Germann Johansen,
4F

HEJ!
HAR DU LYST TIL AT VæRE MED 
I REDAKTIONEN, ELLER HAR DU 
IDEER TIL, HVORDAN VI GØR FYNS-
LUND MAGASINET ENDNU BEDRE?

SÅ SKRIV TIL OS ; )

Tina Stavnager Damgaard,
fotograf

Anne Thorogood,
4F

Mette Speedsberg Pedersen,
fotograf MAJ 2015  //  FYNSLUND MAGASINET //  39 



KALENDERFYNSLUNDSOMMER’15
MAJ
Fredag 1. kl. 10 Konfirmation, Lejrskov Kirke
Søndag 3. kl. 10 Konfirmation, Jordrup Kirke
Lørdag 9. D-stævne, JORK
Søndag 10. D-stævne, JORK
Søndag 10. kl. 10.30 Højmesse, Lejrskov Kirke
Mandag 11. kl. 19.30 Filmaften ”Sorg og glæde” (Malmros),
 Harte Kirkecenter, Stubdrupvej 45
Tirsdag 12. kl. 19 Menighedsrådsmøde, Lejrskov 
 Præstegård
Torsdag 14. Kristi Himmelfartsferie, Fynslundskolen
Torsdag 14. kl. 9 Gudstjeneste (Lone Vesterdal), 
 Lejrskov Kirke
Torsdag 14. Sportsfest, Fynslund Boldklub, ved 
 Fynslund boldbaner
Fredag 15. Sportsfest, ved Fynslund boldbaner
Lørdag 16. Sportsfest, ved Fynslund boldbaner
Søndag 17. kl. 9 Gudstjeneste (Lone Vesterdal), 
 Jordrup Kirke
Mandag 18. kl. 7.50 Fynslundskolen starter efter ferie
Tirsdag 19. kl.19 Bestyrelsesmøde bh/sfo/skole, 
 Fynslundskolens lærerværelse 
Torsdag 21. kl. 19.30 Foredrag om ”Sorg og glæde” v. Nils
 Malmros, Harte Kirkecenter
Lørdag 23. Pinseferie, Fynslundskolen
Lørdag 23. Spejdernes weekendtur, 
 Skandinavisk Dyrepark
Søndag 24. kl. 8-11 Morgenkaffe pinsemorgen, 
 Jordrup Forsamlingshus
Søndag 24. kl.9 Pinsedagsgudstjeneste, m. instrument,
 Lejrskov Kirke
Søndag 24. kl. 10.30 Pinsedagshøjmesse, m. kor og instrument, 
 Jordrup Kirke
Mandag 25. kl. 10.30 Udendørs pinsegudstjeneste for store og
 små i Kolding Provsti, Nicolai-komplekset,
 Skolegade 2, Kolding
Tirsdag 26. kl. 7.50 Fynslundskolen starter efter ferie
Onsdag 27.  Udflugt til Lysbækgaard, afgang fra 
 Toftegården. Arr. Aktivitetscenteret
Torsdag 28. kl. 19 Fynslundskolens koncert- og 
 udstillingsaften, Fynslundhallen
Fredag 29. kl. 17-22 Åben Landsby, Jordrup
Lørdag 30. kl. 15-18 Konfirmandindskrivning for 2015/16, 
 Lejrskov Præstegård
Søndag 31. kl. 10.30 Højmesse, Toftegården deltager, 
 Jordrup Kirke

JUNI
Tirsdag 2. kl. 19 Bestyrelsesmøde Fynslundboldklub, 
 Fynslundhallen

Tirsdag 2. kl. 19 Møde 4F (Fælles Forenings Forum for
 Fynslund), Fynslundhallen
Torsdag 4. kl. 7.50 Idrætsdag, Fynslundskolen

Torsdag 4. kl. 19  Vinsmagning og tapas i LokalBrugsen
Fredag 5. Grundlovsdag, fridag. På Fynslundskolen 
Lørdag 6. kl. 13 Ringridning, Lejrskov Ringriderplads, 
 Vangevej 1
Søndag 7. kl. 9 Gudstjeneste (Elon Jepsen), 
 Lejrskov Kirke
Mandag 8. kl. 17-19 Infomøde om kommende 
 børnehaveklasse, Fynslundskolens 
 bibliotek
Onsdag 10. kl. 19 Menighedsrådsmøde, 
 Lejrskov Præstegård
Søndag 14. kl. 10.30 Udendørsgudstjeneste m. spejdere og kor, 
 sydøst plæne på Jordrup Kirkegård
Mandag 15.-19. juni 6. klasserne på Bornholm
Tirsdag 16. kl. 19 Bestyrelsesmøde, i  Fynslundhallens 
 bestyrelse
Onsdag 17. kl. 19 Bestyrelsesmøde bh/sfo/skole, 
 Fynslundskolens lærerværelse
Søndag 21. kl. 10.30 Højmesse, Lejrskov Kirke
Tirsdag 23. kl. ?? Skt. Hansaften med aktiviteter og båltale,
 på græsareal bag Jordrup Lokal Brugs, 
 Hovedgaden
Torsdag 25. kl. 14.30 Gudstjeneste, Toftegården
Fredag 26. Sidste skoledag før sommerferie, 
 Fynslundskolen
Søndag 28. kl. 9 Gudstjeneste (Birgit Urd Andersen), 
 Jordrup Kirke

JULI
Søndag 5. kl. 10.30 Højmesse, Lejrskov Kirke
Lørdag 11. Ringridning, Lejrskov Ringriderplads, 
 Vangevej 1
Søndag 12. kl. 10.30 Højmesse, Jordrup Kirke
Søndag 19. Se gudstjenesteliste for nabokirker
Søndag 26. Se gudstjenesteliste for nabokirker

AUGUST (FORELØBIG)
Søndag 2. kl. 9 Gudstjeneste (Lone Vesterdal), 
 Lejrskov Kirke
Søndag 9. kl. 9 Gudstjeneste (Elon Jepsen), Jordrup Kirke
Mandag 10. kl. 7.50 Første skoledag efter sommerferie, 
 Fynslundskolen
Søndag 16. kl. 10.30 Højmesse, Lejrskov Kirke

FASTE AKTIVITETER PÅ TOFTEGÅRDEN FOR ALLE ÆLDRE:
Tirsdage kl. 8.30 Gymnastik. Kl. 9.30: kaffe og sang
Onsdage kl. 13.30 Gåtur, medbring selv kaffe og kage
 (20 kr. til kørsel)
Onsdage kl. 13.30 Kortspil. Kaffe 5 kr. medbring selv kage.


