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AKTUELTKLUMMEN

Mette Pedersen

Så blev det 2016, og nu er det tid at kigge frem 
mod det nye år med en hel masse ubrugte dage 
foran os. 

Normalt har jeg ikke nogle nytårsforsæt, da jeg 
synes, at de er utrolig svære at overholde, og 
det er der måske en grund til…. det er nemlig 
ikke helt uden betydning, hvordan man staver 
eller udtaler ordet. Nytårsforsæt betyder: at 
man sætter sig noget nyt for. Nytårsfor(t)sæt 
betyder: at man fortsætter som man plejer. Der 
er sikkert også meget, som fortsætter fra for-
rige år og årene før det.

Så når mange af os nytårsaften i festligt lag og 
boblerne fra champagnen afgiver løfter om en 
ny og bedre livsform, så viser det sig kun alt for 
kort tid inde i det nye år, at det ikke holder, og 
nytårsforsættet bliver til nytårsfor(t)sættet. Alt 
er igen ved det gamle og fortsætter som det ple-
jer. Med denne viden forstår jeg bedre, hvorfor 
det er så svært at holde mine nytårsfor(t)sæt-
ter. Jeg føler mig derfor nu bedre rustet og klar 
til, at lave et nytårsfor(t)sæt, som jeg håber kan 
holde: Jeg vil se frem til et smukt og spirende 
forår med ønsker og drømme for fremtiden, og 
så vil jeg nytårsfor(t)sætte, som jeg plejer. Jeg 
synes også, at vi skal give hinanden et løfte om 
at berige hinanden og samtidig have som nyt-
årsforsæt at blive bedre til det.

Om det vil lykkes vil kun tiden vise, men jeg tror 
det er vigtigt, at vi sætter os noget for i vores liv 
og vores dagligdag med hinanden.

Hav et fantastisk 2016.

Med venlig hilsen Mette Pedersen.

Der er flere muligheder hvis man ønsker 
at leje - depot, lager eller kontor med 
mødelokale på Nederbygaard i Vrå ved 
Jordrup. Og man kan ikke få andet end 
stor lyst til det, når man kører ind på 
gårdspladsen og ser det velholdte om-
råde med flotte bygninger. Når de ydre 
rammer ser flotte og velholdte ud, så 
må indmaden bestemt være i orden – og 
man bliver ikke skuffet.

Nederbygaard havde grise i nogle af 
bygninger indtil for seks år siden, hvor 
man besluttede at sætte dem alle ud. 
Slut med grise, noget andet skulle der 
ske. Bygningerne var i orden, kunne 
egentlig bruges til mange ting, men det 
var ideen med box udlejning der vandt. 
En større renovering blev igangsat, så 
det ikke lignende en grisestald, men mo-
derne lagerhaller i landlige omgivelser 
og alligevel kun 8 km fra Kolding.

Der er i dag boxrum fra 4 til 75 m2 samt 
lagerplads op til 1000m2. Der er plads til 
biler, både og campingvogne m.m. En let 
adgang til boxene er selvfølgelig vigtig, 
derfor kan man køre ind med bil og læsse 
af tæt på og i tørvejr. 

Der er mulighed for tilpasning i forskel-
lige størrelser, såfremt man evt. ønsker 
værksted eller småindustri. Der er en in-
dividuel løsning til hver kunde, hvis det 
ønskes. Ligeledes er der døgnåbent med 
egen nøgle.

Fra start har det været en succes og det 
til trods, der kun er gjort opmærksom på 
box udlejningen på facebook. Fortsætter 
det, er der allerede tanker om at udvide 
og renovere de resterende bygninger.

KONTOrUDLEJNiNg i FLOTTE rAM-
MEr ” i ”HESTESTALDEN”
Kontor med mødelokaler og lageropbe-
varing i høj kvalitet er også en mulighed. 
Der er tale om flotte kontorer med alt 
dertil hørende – computer – overheads 
m.m. Til møder/arrangementer er der 
plads til op mod 250 personer – kan til-
passes.

Yderligere er der festlokaler med køkken 
fra 15 til 40 personer. Køkkenet har alt 
der hører sig til i et moderne køkken. 
Hertil yderligere -  bad, spabad og sauna 
– hvorfor undvære det?

Det hele lige ud til marker og skov, hvor-
for en stor terrasse uden for døren giver 
mange muligheder.

Er lokalerne til konfirmationen bestilt?
Det er absolut ideelle rammer til alle ty-
per fester, og der er plads endnu.

Det er Mathias rask, der står for 
udlejningen og han kan træffes på 
tlf. 4095 8277. Se i øvrigt annoncerne 
side 7. 

NEDErBYgAArD BOX- Og DEPOTUDLEJNiNg & KONTOr MED MøDELOKALE Og 
LAgErOPBEVAriNg

TO FLUER MED ET SMÆK
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AKTUELT

UDgiFTEr:
Trykning 36 sider                     kr. 11.555,00
Layout                                       kr.   2.500,00
Fragt                                          kr.      400,00
Udgifter pr udgave                  kr. 14.455,00

iNDTÆgTEr:
Annoncer                                  kr. 14.900,00
Skolen                                       kr.    1.000,00
Kirken                                       kr.    3.250,00
Brugsen                                      kr.    1.000,00
indtægter pr udgave                kr. 20.150,00

Overskud pr udgave                  kr. 5.695,00
Overskud 4 udgaver                 kr. 22.780,00

En stor tak til imageConsult der lægger 
lønnet arbejdskraft i magasinet.

Ligeledes en stor tak til kirkerne der 
betaler udbringning af magasinet. 

Stort tak til 5. klasse for udbringning 
af magasinet.

4 x kr. 1275,00 i alt kr. 5,100,00

BUDGET 
FYNSLUND
MaGaSINET 2016

i den seneste udgave af Fynslundmagasi-
net, kunne vi berette om projekt Kærha-
vens udvikling – eller mangel på samme….
Konklusionen var på daværende tidspunkt, 
at den ønskede udvikling ikke så ud til at 
ske lige med det første, da salget af bygge-
grunde ikke var forøget siden Åben Lands-
by arrangementet i foråret 2015. Vi efterly-
ste ikke kun købere til grundene, men også 
investorer som kunne have en interesse i at 
gå med i projektet, for netop at sikre likvi-
ditet til at gennemføre byggemodningen af 
de 20 matrikler.

investorer fandt vi ikke nogen af, men in-
teresserede købere begyndte pludselig at 
banke på døren og så kom der skred i tin-
gene:
• Som et led i vores samarbejdsaftale med 
Lunderskov Nybyg, blev det aftalt, at 8 
matrikler til tæt-lavt byggeri skulle indgå i 
handlen. Med denne aftale på plads var der 
nu afsat i alt 9 grunde.
• Derudover fik vi en henvendelse fra et lo-
kalt par og betingelserne blev hurtigt aftalt 
på plads til den 10. grund i rækken.
Efterfølgende har yderligere 3 købere 
meldt sig på banen, med hvem vi har en 
meget positiv dialog med henblik på et 
salg.
Vi indledte før jul en opstart til et samar-
bejde med en mæglerkæde i Kolding, som 
med det samme tog fat i deres købere til 
byggegrunde. Det resulterede i 2 hen-
vendelser fra interesserede købere, som 

egentlig havde kigget på byggegrund i 
Dalby, men som kan se en ide i at spare ca. 
1 mio. kr. på prisen ved at flytte til Jordrup. 
Så dem håber vi på at kunne byde velkom-
men til også.
Alt i alt håber vi at kunne lukke de igang-
værende forhandlinger inden udgangen af 
januar og dermed melde 13 grunde solgt. 
resten får vi mægleren til at hjælpe med, 
så vi kan få nye ansigter til Jordrup.

Vi afventer lige nu, at der bliver lavet 10 
boreprøver på udstykningen, således vi har 
garanti for nedsivning af overfladevandet 
Når disse er på plads, vil byggemodningen 
blive igangsat og forventes afsluttet i løbet 
af 2016.

Vi modtager ofte forespørgsler på lejeboli-
ger i Kærhaven. Da vi kun forestår salg af 
byggegrunde, kan dette ønske ikke imøde-
kommes fra vores side. Men Lunderskov 
Nybyg har derimod indikeret, at såfremt 
der er efterspørgsel på lejeboliger, vil de 
meget gerne undersøge mulighederne for 
at opføre en sådan. Har dette interesse, 
kontakt da Allen Phillipsen fra Lunderskov 
Nybyg på tlf. 7558 6022 / 2443 2005.

Slutteligt vil vi gerne takke for den store 
interesse, støtte og efterspørgsel fra lo-
kalområdet. Det er igen fedt at kunne vise 
de omkringliggende byer, hvordan vi med 
sammenhold får tingene til at ske i vore 
område.

KÆRHaVEN 
– ET PRODUKT I UDVIKLING
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BONDERØVEN I EGHOLT

ErVErV   i   FOKUS

Den rene vare - Det kan alle  li’! FO
RD

I

           det er bare
   så nostalgisk
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De sidste par år har Henrik Oldrup haft en 
bod ved vejen, Egholt Stalddørssalg. Nu er 
han klar med egen gårdbutik, som havde 
forpremiere op til jul. Den åbner officielt i 
februar med hylderne fulde af foder, lam-
meskind, kød, øl, æg (også vagtelæg), frugt 
og grønt og meget andet, som er produceret 
på stedet - også vinbjergsnegle, og måske 
indenfor de næste år krebs, dyrket i egen sø.
Alt sammen i princippet overskud fra den 
produktion, som er til familien Oldrups eget 
forbrug. 

Til foråret bliver dyrene godkendt som øko-
logiske og i løbet af de næste år kommer 
grøntsager, frugt og bær også med. 

Til sommer vil man også kunne slå sig ned i 
den lille café i haven bag butikken. Ligesom 
stedet bliver besøgsgård for institutioner og 
private, der kan komme og se og høre om dy-
rene og driften i det hele taget.

Skridt for skridt har han opbygget sit sted 
med lidt erfaring fra barndomshjemmet og 
ellers ved at lære sig det undervejs. Henrik 
har altid været historisk interesseret og har 
også hentet faglig viden fra fortiden – kon-
kret bronzealderen – om dyrehold og land-
brug, der drives helt på naturens præmisser. 
Henrik kører efter nogle faste principper for 
sit gammeldags landbrug:

• Selvforsynende
• Dyrevelfærd
• Han skal kunne producere sin egen løn
• Udnytter alle dele af dyrene (kød, skind, 
pels, ben osv.)
• Henter og bruger naturens egne produkter 
som dyrefoder, mad og medicin.
• Låner ikke penge – alt bygges op efter-
hånden, som der er penge til det han selv vil 
spise og bruge.
• Sælger kun de produkter, han selv spiser 
og bruger 

Han laver stort set det hele selv, så det ta-
ger lidt tid fra en beslutning er taget, til den 
er realiseret. Der er ingen genveje, når det 
foregår på naturens præmisser.

Det kan lyde meget nostalgisk og romantisk, 
men Henrik er også en dygtig sælger. Pro-
dukterne i sig selv er af høj kvalitet – men 
de har også en historie, en oprindelse, som 
mange gerne vil kende. Og sådan formidler 
Henrik sit salg – han giver os oplevelser, når 
vi køber ind hos ham..Det var i hvert fald en 
oplevelse at få en rundvisning og hilse på 
grise, småkalve, får, høns, gæs, ænder, duer 
og vagtler, da vi besøgte ham for at lave 
denne artikel.

Anden gang kroppen sagde stop, gjorde 
udslaget. Lægen sagde, at næste gang, 
ville Henrik sandsynligvis ikke overleve. 
Så han blev sendt hjem med besked på 
alvorligt at overveje en anden tilværelse. 
Det skete for et par år siden, at Henrik 
Oldrup sagde farvel til det stressede liv, 
han havde gang i.

rammen for en ny tilværelse var der al-
lerede. Henrik flyttede for ni år siden ind i 
den gamle nedlagte landbrugsejendom på 
Egholt Byvej 30 med sin kone rikke og de-
res tilsammen 3 børn, som senere blev til 4. 

Han var vendt tilbage så at sige – hans 
morfar var barber Johannes Oldrup i Bor-
gergade, hvor Henrik ofte var på besøg til-
bage i 80’erne, ligesom han også tilbragte 
en stor del af sin barn- og ungdom hos 
Maren og Åge Andersen i Havkrogen.

Så jobbet som indretningskonsulent i 
HTH køkkenet med 60-80 timers arbejds-
uge blev skrottet til fordel for en tilvæ-
relse som ’bonderøv’ med selvforsyning 
og tæt samspil med natur og dyr som den 
bærende ledetråd. Nu skulle det handle 
om at være ’herre i eget hus’ med tid til 
familie og børn og om at søge tilbage til 
den fred, man havde da, man levede med 
og af naturens ressourcer.

BONDERØV
Lokal
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SKJULTE TALENTEr… 
i efteråret begyndte cafeteriet i Fynslundhal-
len af få besøg af nogle kvinder, der ikke kom 
der i forbindelse med sport. i poser, kurver og 
tasker var der smukke sager. Og spændende 
opskrifter.

De kom for at strikke eller hækle – sidde og 
slappe af, tale sammen, hjælpe hinanden med 
at fremstille fine ting. Udveksle teknikker og 
få hjælp til nye projekter. Corner-to-corner 
hækling, smukke broderier, sjaler – og patch-
workteknikker.

For nogle var det meget længe siden, de sidst 
havde nørklet med noget, en enkelt var ny-
begynder og så var det godt, at der også var 
nogle erfarne til stede. 

Lena Levesen er ophavskvinden til ’Kreative 
Kvinder’ og konceptet er meget simpelt. Vi 
mødes hver anden onsdag i hallens lokale bag 
cafeteriet mellem 19 og 22. Vi køber drikke-
varer i cafeteriet. ingen tilmelding og ingen 
forpligtelse og masser af uformel videndeling 
og beundrende kommentarer til hinandens 
’værker’. Alle er velkomne.

KrEATiViTETEN FOrTSÆTTEr…
i vores lokalområde hviler vi aldrig på laur-
bærrene. Derfor er der planer om at begynde 
på et malehold, som kan mødes med henblik 
på at male alt fra akvarel til akryl på papir og 
lærred. Vi skal finde et sted at holde til, og 
så må vi spidse penslerne! Der er ikke nogen 
krav om, at man har prøvet at male før, men at 
man har et ønske om at begynde. 

Tanken er, at alle medbringer, hvad de har 
gemt derhjemme. Derefter udveksler man tek-
nikker og idéer, så alle får prøvet de maletek-
nikker af, de gerne vil. Der vil være mulighed 
for at modtage gode råd fra Charlotte, som er 
uddannet billedkunst- og designlærer. 

Man behøver ikke at være en professionel 
kunstmaler for at få lavet ting, som man kan 
være stolt af. Tanken er, at man bare kaster 
sig ud i forløbet. 
Har du lyst til at finde din indre kunstner frem, 
så kan du skrive til Charlotte Jørgensen på 
cmj3@live.dk. Hvis du har et lokale, som vi 
kan mødes i, så må du også meget give lyd 
fra dig. 
Nu skal vi ud og male foråret!

“STILLE SYSLER”
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NøJ DET Er HYggE

Henvendelse
Mathias Rask Tlf 4095 8277

nedeRBYGAARd box- og depotopbevaring
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UdleJninG AF
Boxrum fra 4 til 75 m2

Lagerplads op til 1.000 m2
Opbevaring af bil, båd, campingvogn m.v.

Kontor med mødelokale og 
lageropbevaring.

UdleJninG AF
Kontor med mødelokale og 

lageropbevaring.
Festlokaler med køkken fra 15 til 

40 glade personer

P.S. Vi har stadig ledige lokaler 
til konfirmationer i foråret. 

Henvendelse
Mathias Rask Tlf 4095 8277

nedeRBYGAARd box- og depotopbevaring
Fynslundvej 52, vrå, 6064 Jordrup



FYNSLUND        SKOLEN

Her i efteråret har 3.klasserne været med 
i et forløb, som er noget ud over det, man 
sædvanligvis forbinder med almindeligt sko-
learbejde. Som en del af et landsdækkende 
projekt kaldet ’Ta’ fat om dansen’, har vi haft 
en professionel danser, Pavel, fra Dansefyr-
tårn Trekanten. i 8 uger er han kommet 1½ 
time hver tirsdag og har lavet mange forskel-
lige øvelser med børnene, hvor der var fokus 
på kropsbevidsthed, kreativitet og socialt 
samspil. Det har ikke været traditionel dan-
seundervisning, hvor man bliver undervist i 
bestemte trin, som alle skal efterligne, men 
derimod det, som man kalder Contemporary 
dans (eller moderne dans), som er bygget op 
omkring improvisation og at bruge kroppen 
til at fortælle en historie. Børnene har øvet 
sig meget i at bruge kroppen til improvisa-
tion, og har været medskabende i en proces 
omkring at lave et show, der som afslutning 
på forløbet, blev vist for hele skolen. En me-
get storslået finale blev det, hvor der blev 
givet gas til bl.a. ’You’re the one that i want’ 
fra grease  og ’Eye of the Tiger’ fra rocky, 
til stor fornøjelse for både de dansende og 
publikum. 

Det har været en stor fornøjelse for os læ-
rere, der har været med, at se, hvordan alle 
børnene frimodigt har kastet sig ud i projek-
tet, og mange har overrasket positivt, ved 
at vise evner, man ikke anede de havde! Og 
børnene har helt sikkert også lært en masse 
om dem selv og deres krop, og ikke mindst 
hvor meget glæde det kan skabe, når vi dan-
ser sammen! 

5. klasserne har i efteråret deltaget i udvik-
lingsprojektet Krydsfelt Syd om brobygning 
til erhvervsuddannelsesområdet. Projek-
tets fokus er, at flere unge på sigt vælger at 
tage en erhvervsuddannelse, når de er fær-
dige med folkeskolen. Projektet er finansie-
ret af region Syddanmark og er et 2-årigt 
projekt, hvor eleverne vil arbejde med 
projektet i natur/teknologi undervisningen 
og møde uddannelser som bl.a. kleinsmed, 
VVS og elektriker. 

Udgangspunktet for undervisningen i pro-
jektet er den undersøgende og undrende 
tilgang, hvor eleverne gennem handlinger, 
tænkning og eksperimenter, udvikler for-
ståelse for og forklaringer af forskellige 
forhold i omverdenen. 

På Fynslundskolen har eleverne deltaget 
i et undervisningsforløb, der handler om 
mælkens vej fra ”Ko til Karton”. En fiktiv 
case om det nystartede mejeri ”Smør-
blomsten”, der har brug for viden om mælk, 
mælkeprodukter og produktionsvejen på et 
moderne mejeri. De skriver derfor et brev 
til skolen, hvor de spørger eleverne, om de 
kan hjælpe med at undersøge tingene. 

Eleverne modtog udfordringer med stort 
engagement. Som det første besøgte de 
Asger Christensens gård og fik svar på alt 
fra koens ydeevne til mælkens opbevaring 
og videre transport til mejeriet.

De har været på Arlas besøgsmejeri i Bra-
brand og stiftet bekendtskab med en mo-
derne produktionsvirksomhed. De har lært 
om, hvordan mælken bearbejdes fysisk og 

kemisk for at kunne fremstille forskellige 
mælkeprodukter.

Med på turen til Århus, var 4 EUD-kleins-
mede-elever, der kunne bidrage med for-
klaringer på hvordan tanke, maskiner m.m. 
er lavet og fungerer på et mejeri.
På en fordybelsesdag på skolen byggede 
eleverne robotarme af Lego, tegnede 
transportbånd og opstillede hypoteser for 
transportbåndets hældningsgrad.

Efterfølgende var de to hele dage på Han-
senberg i Kolding. Den første dag, afprø-
vede de deres hypoteser om hældningsgra-
den på et rigtigt transport, godt hjulpet af 
de 4 EUD-elever, som stod for undervisnin-
gen det meste af dagen.

Den næste dag skulle robotarmen af Lego 
kobles på en EV3-mindstormrobot og pro-
grammes til at flytte rundt på mælkekarto-
nen – en opgave som gav udfordringer og 
sved på panden.

Som en af eleverne udtaler ” det var svært 
at bygge en robotarm og programmere den, 
men også sjovt”.

Tilbage på skolen har elever lavet plancher 
og forklaringer om det, de har fundet ud. 
Den viden de har fået har de gruppevis la-
vet en lille film om. 

Det har været et godt og lærerigt forløb for 
både elever og lærere, og vi glæder os til at 
skulle tage fat på at planlægge et nyt un-
dervisningsforløb i foråret.

KROP OG DaNS I 3.KLaSSE
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Af: Jeanette Festersen

KRYDSFELT SYD PROJEKTET
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FYNSLUND        SKOLEN

Som altid på en af de første torsdage i 
januar havde vi også i år den årlige sko-
leindskrivning. Det er altid en dejlig dag, 
hvor de spirende skoleelever og deres 
forældre i et par timer sidst på eftermid-
dagen kommer på besøg i børnehaveklas-
sens lokaler i den nordlige ende af østflø-
jen. Egentlig er selve den formelle del af 
indskrivningen for et par år siden blevet 
elektronisk, så besøgs-indskrivningen 
kunne sådan set godt udelades. Ja, man-
ge ting i dag er lette at foretage via iT. Vi 
agter dog ikke at sløjfe denne gode dag. 
Det ville være synd. Vi havde en hyggelig 
eftermiddag, hvor børnene fik lavet lidt 
”skoleopgaver” og hygget sig i lokalerne, 
og de voksne fik sig en tår kaffe og en god 
snak. Det fysiske nærvær, som vi som 
mennesker sætter så stor pris på, kan 
man trods alt ikke endnu få via nettet. Vi 
fik indskrevet 25 elever, så vi starter som 
så ofte før med en god stor flok nye skole-
børn efter sommerferien 2016.

Der sker igen lidt på bygningsfronten. Vi 
fik således nyt tag på biblioteket i decem-
ber, så skulle det gerne være slut med 
uønsket indtrængende vand. Køkkenet i 
SFO´en er næsten færdigrenoveret, det 
er jo det helt centrale lokale i SFO´en. Det 
skal nok blive et rigtig godt rum. i uge 7 
bliver hele SFO´en i øvrigt malet, så bør-
nenes fritidsrammer kommer til at tage 
sig ud på bedste vis. Vi var så uheldige, 
at vi fik store mængder vand ind i kæl-
derområdet under SFO´en mellem jul og 
nytår, så her er vi i gang med en større 
oprydning, retablering og renovering.

5.e tog på en tur ude i Marielundskoven tid-
ligt om morgenen, vi mødte på skolen klok-
ken 7.00. Da vi ankom, mødte vi to fra Na-
turskolen. Vi fik en lygte til at gå med, fordi 
at det var mørkt. Så gik vi en tur rundt om 
søen, hvor en af dem fortalte om lydene fra 
dyrene i skoven. Ude i skoven kunne vi høre 
råger kalde på hinanden, de var en kæmpe 
stor flok som sad oppe i træerne. i søen 
kunne vi se ænderne, som var ved at komme 
frem fra deres skjul. Kun nogle få kunne vi 
se svømme ude i kanten af søen. Vi fik for-
talt, at hvis man var heldig og meget stille, 
kunne man se en hjort eller en ræv. Da vi var 

tilbage ved hytten. Fik vi en varm saftevand 
og en af dem fortalte at derhjemme havde 
han hængt fuglekugler op, men så kom en 
flok råger og tog dem alle sammen. Men den 
anden gang ville han snøre rågerne ved at 
hænge fuglekuglerne en halv meter ned i 
en snor.  Men da rågerne kom igen, var de 
klogere end han havde troet, fordi at en af 
rågerne tog sit næb, og tog fat i snoren og 
lagde snoren under sin fod og gjorde det 
igen, men lagde snoren under sin anden fod. 
Sådan blev den ved, indtil den kunne trække 
fuglekuglen helt op på grenen, og så kunne 
flyve afsted med den. Så de er ret kloge.

Pr. 1. Januar 2016 tiltrådte jeg som pæda-
gogfaglig leder på Fynslundskolen og Bør-
nehaven Spiren. Mit navn er Jan refsgaard 
Holm, jeg er 47 år og bor i ødsted med min 
kone Sisse der ligeledes er 47 år. Sisse er 
uddannet sygeplejerske men har de seneste 
17 år arbejdet som konsulent i lægemiddel-
branchen. Vi har fire børn; Marie på 20 år 
der læser international HA på BSS i Århus. 
Cecilie på 19 år der går på rosborg gymna-
sium, 2. år i Vejle. Mathilde på 16 år der går 
i 10. klasse på Skoveragerskolen i Jelling 
samt Laura på 10 år der går i 4. klasse på 
Egtved Skole.

i maj 1995 dimitterede jeg som pædagog 
fra Storstrømsseminariet i Nykøbing Fal-
ster. Jeg har siden arbejdet med målgrup-
pen 3-13 år i SFO, fritidshjem og børnehave 
– dels som pædagog i tre år og som leder i 
16 år.

Jeg har altid befundet mig godt i mit virke 
som pædagog og leder. Jeg oplever stor 
glæde ved arbejdet med mennesker og jeg 
føler mig både privilegeret og ydmyg over-
for de opgaver jeg er blevet tildelt igennem 
mit arbejdsliv. Jeg ser ligeledes, med lige 
dele spændt forventning, ydmyghed og glæ-
de frem til den opgave jeg skal til Jordrup 
og løse på Fynslundskolen og Børnehaven 
Spiren.

i min fritid passer jeg hus og have, familien 
og når tiden er dertil, tager jeg en cykeltur i 
Vejle ådals smukke og kuperede terræn. Og 
det er med stor glæde, at jeg årligt deltager 
i div. motionscykelløb.

Jeg ser frem til godt samarbejde med alle 
lokale interessenter i og omkring Fynslund-
skolen og Børnehave Spiren, med ønsket om 
en åben, respektfuld og tillidsfuld dialog.

SKOLEINDSKRIVNING
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KirKEN

– det er sjovest, når vi gør det sammen!

Nu har du alletiders mulighed for at prøve at synge i BørNEKOr. Lejrskov-Jordrup 
Kirker slår dørene op for et kort, velklingende korprojekt som optakt til Påsken. Vi øver 
torsdag den 25/2 + 3/3 + 10/3 + 17/3 kl. 15:00-16:00 på Fynslundskolen og slutter fest-
ligt af ved familiegudstjenesten Palmesøndag den 20. marts 2016 kl. 10:30 i Lejrskov 
Kirke. 

Kan du lide at synge? Har du lyst til at blive bedre til at synge? Kan du deltage i øvegan-
ge og afslutning? Kom som du er og tag gerne en god ven eller en ny bekendt i hånden. 

Det er gratis at deltage, og alle skolebørn er velkomne. 

Kontakt korleder Helene Eiler Ernst for 
nærmere info på tlf. 27 12 58 13 eller 
e-mail: kontakt@heleneernst.dk

Ole Hartling har de sidste årtier været flittig 
debattør i etiske spørgsmål. Bl.a. er han kendt 
for sit engagement i Etisk råd og som skri-
bent i Kristeligt Dagblad. Han har netop udgi-
vet en bog med ovenstående titel, hvori han 
udtrykker stor betænkelighed ved med aktiv 
dødshjælp at gøre en undtagelse fra forbud-
det mod at dræbe."

”De, der går ind for legalisering af aktiv døds-
hjælp, vil naturligvis noget godt med det: 
Unødvendig lidelse skal undgås, og døden 
skal være værdig. Bør det ikke være lægens 
opgave at sikre den gode død eventuelt ved 
hjælp af aktiv dødshjælp? Meningsmålinger 
og spørgeundersøgelser i Danmark tyder på, 
at der er flertal for lovliggørelse af aktiv døds-
hjælp. Men spørgsmålet er forenklet, og spør-
ger man på en anden måde, for eksempel om 
læger skal slå deres patienter ihjel, hvis de 
lider, bliver det tydeligere, hvad det er, man vil 
pålægge lægen. 
At gøre en undtagelse fra drabsforbuddet 
med aktiv dødshjælp er måske at tage magt 
over mere, end vi kan magte."

"aKTIV DØDSHJÆLP. 
KaN VI MERE END 
VI KaN MaGTE?"

SYNG I BØRNEKOR
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KirKEN

Da vores tidligere præst Karen Søe Pe-
dersen kom med sin opsigelse, var den 
første tanke der gik igennem hovedet; vil 
der være kandidater til vores ledige præ-
steembede.

Heldigvis var der mange som syntes, at 
det kunne være spændende at komme til 
vores sogn.

For os i menighedsrådet var det meget 
vigtigt, at det var en person som kan tale 

til alle, og som kan samle alle interessen-
ter i sognet.

Vi er meget glade og tilfreds med at Niels 
sagde ja til at blive vores nye præst. 
Niels har en bred og alsidig baggrund for 
at bestride embedet.

Vi ser frem til et godt samarbejde til glæ-
de for alle i sognet, og kan være med til 
at udvikle det kirkelige arbejde.

ONSDAg D. 10. FEBrUAr KL. 19:30 i LEJrSKOV PrÆSTEgÅrD. 
Liva Weel (1897-1952) bliver af mange betragtet som en af Danmarkshistoriens stør-
ste visesangere.  Først debuterede hun på revyscenen, og senere opnåede hun succes 
på både teater og film. Poul Henningsen skrev en lang række viser til Liva Weel, som 
stadig er aktuelle. Når de forenes med Kai Normann Andersens fantastiske melodier, 
så har man stærke og eviggyldige sange som eksempelvis ”Man binder os på mund 
og hånd”. 

Sanger, Kristine Eiler Ernst og pianist, Jørgen Ellekilde har sammensat et program af 
Liva Weels mest kendte sange krydret med historier fra sangerindens liv.
i løbet af aftenen synges der også fællessange fra Højskolesangbogen.
incl. let traktement 50 kr. Arr. Lejrskov Jordrup menighedsråd

gUDSTJENESTE 2. PiNSEDAg i ÆBLEHAVEN 
VED SiMON PETErS KirKE, KOLDiNg

Bag Simon Peters Kirke ligger der en dejlig æb-
lehave. På det sted arrangerer sognene i Kol-
ding Provsti fælles gudstjeneste 2. Pinsedag, 
den 16. maj kl. 10:30. Der vil være et stort bør-
nekor og et voksenkor. Der kommer et band og 
spiller til, og der vil være læsninger på mange 
forskellige sprog. Med lidt held står æbletræer-
ne i fuldt flor på dagen. Kom og vær med! Hvis 
det styrter ned, rykker vi ind i kirken. 

EN aFTEN 
MED LIVa 
WEELS 
SaNGE

VELKOMMEN TIL NIELS RISBJERG LaI

DÅB 
Clara Marie Slothus iversen (Jordrup)
Lauritz Stilou Nielsen (Jordrup)
Viktor Olsen Pedersen (Jordrup)
runa Kerstin Bilgrav Klüwer (Lejrskov)
Conrad Beck Lundsgaard (Lejrskov)
Johanne Ejler Ernst (Lejrskov)
gerda Margit Bahr (Lejrskov)
Lucia Leth geertsen (Lejrskov)
Alfred Ladegaard Sørensen (Lejrskov)
August grønhøj Vestergaard (Lejrskov)

ViELSEr
Nanna Dahl Schelde og Peter Dahl Schelde (Lejrskov)
Dorthe Katrine Bogetoft-Bach og 
Lene Høvinghoff Bogetoft-Bach (Lejrskov)
Malou Lyngholm Nordbeck og 
Bjørn Lyngholm Nordbeck (Jordrup)  
 
BEgrAVEDE ELLEr BiSATTE
Anne Kirstine Kvist (Lejrskov) 
Dorthea Nielsen (Lejrskov) 
Jens Nielsen (Lejrskov) 
Birte Charlotte Skov (Lejrskov)
Keld Hansen (Kolding Sygehuskapel)

KIRKELIGE HaNDLINGER 
SIDEN SIDST:
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KONTaKT
Præst: Niels risbjerg Lai: 
tlf. 7555 8002/21 29 8002. Mail: nrl@km.dk
graver: Ejner Bæk Petersen: tlf. 7555 6317, 
graver@lejrskov-jordrupkirker.dk
Menighedsrådsformand: Asger B. M. Christensen: 
tlf. 2020 8169, asger@noerupgaard.dk

LÆS MErE PÅ
lejrskovkirke.dk eller jordrupkirke.dk

FEBrUAr 2016  //  FYNSLUND MAgASiNET //  11 



v/Finn Nygaard
Jordrupvej 12 V. Nebel 6064 Egtved

Mobil: 2014 7112

www.rosenbuen.dk

Dansk produceret kunsthåndværk
- alt i rosenbuer og blomsterespalier

til haven og krukker



Amfi-scenen

LOKAL PErLE

25. feb: generalforsamling torsdag den 
25. februar kl. 19.30. Forslag skal være for-
manden i hænde senest 1 uge før.
17. mar: Påskebanko torsdag den 17. marts 
kl. 19.00. rigtig mange fine gevinster. 
7. apr: ”Spis med aften” og underholdning 
med 2BE1 – kl. 18.00. Dejlig menu - ho-
vedret og dessert, kaffe og småkager. Pris 
voksne kr. 130,- . Børn op til 12 år kr. 60,-. 
Tilmelding Karen M. Christensen tlf. 5124 
0888 senest den 4. april kl. 18.00.

amfi-scenen genskabes
Det kongelige teater kan godt begynde at 
ryste i sin grundvold!

På kort sigt: Oprydning, reetablering og 
scenebygning.
På lang sigt: revy/festspil, koncerter og 
fælles arrangementer – få flere til at bru-
ge den. Sådan gør vi: Amfi-udvalg... er der 
nogen der vil være med.

Sådan står det, når man googler Amfi-
scene Jordrup. Det er et fantastisk sted 
og ildsjæle har i sommer knoklet for at 
gøre stedet attraktivt igen. Børnehaven, 
fritteren og skolen er flittige brugere af 
stedet. Markant laver scene og festival 
mm.. Stedet må bruges og passes på af 
alle, så kom glad og benyt jer af endnu en 
af byens og områdets lokale perler. Af
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DER SKER NOGET I 
JORDRUP FORSaMLINGSHUS

Kører du ad Jordrupvej i retning mod Vester 
Nebel, kommer du forbi virksomheden ro-
senbuen, som producerer kunsthåndværk i 
jern til havebrug.

rosenbuen er ejet af Finn Nygaard ved Ny-
gaard Smedje. Finn Nygaard har mere end 
35 års erfaring med smedearbejde, og har 
siden 2012 haft eget værksted/smedje, 
hvor han reparerer og laver specialtilpas-
sede løsninger i jern til både private og 
virksomhedskunder.

i april måned 2015 overtog han rosenbuen, 
som han nu kører videre efter det oprinde-
lige koncept.

Produktsortimentet omfatter bowler og 
krukker, haveborde og -stole, krukkeespa-
lierer, havepavilloner og vægespalierer i 
standardmål eller efter specialmål – f.eks. 
en fritstående have espalier som skal stå 

et bestemt sted. Alle produkter håndlaves 
på eget værksted med fokus på høj kvalitet 
i produktionen.  

”Vi sælger typisk vores produkter gen-
nem havecentre i området, og fra den 4. 
– 7. februar deltager vi i Formland messen 
i Herning, hvor vi vil gøre et forsøg på at 
komme bredere ud i landet” siger Finn Ny-
gaard. Netop nu arbejder man med at blive 
klar til messen, og Finn fortsætter: ”Det er 
et kæmpe arbejde at deltage i sådan en 
messe, og det kræver at hele familien giver 
en hånd med.”

Hvis du har lyst at se nærmere på rosen-
buens mange spændende produktioner, 
kan du besøge www.rosenbuen.dk, eller 
kontakte Finn Nygaard på 20 14 71 12, og 
aftale et besøg på værkstedet på Jordrup-
vej 12, Vester Nebel, 6040 Egtved.

HOS ROSENBUEN BLIVER JERN TILkunsthåndværk

ses vi? 

HÅNDVÆrK
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i Fynslund bor der tre drenge, der i som-
meren 2015 startede på Brændkjærskolens 
Eliteidrætsklasse 7.id: To badmintonspil-
lere fra KBK, Kolding badminton klub, Lasse 
Nielsen og Mathias Solgård; samt Victor 
Nielsen, håndboldspiller fra KiF Kolding.
 
De er vokset op i Fynslund, og startede med 
at dyrke deres sport i Fynslundhallen. De el-
sker sport, og drømmer om at blive de bed-
ste indenfor deres sportsgren.

Efter 6.klasse skulle de skifte 
skole fra Fynslundskolen, og de 
valgte at søge ind på Brænd-
kjærskolens Eliteidrætslinje. De 
elever som bliver optaget, skal 
have talent og motivation – for ellers kan de 
ikke balancere skole og træning. 

På eliteidrætslinjen bliver eleverne tilbudt 
morgentræning, udover den normale klubtræ-
ning. Der lægges blandt andet vægt på moto-
rik, fysisk træning og skadesforebyggelse.

Lasse, Mathias og Victor har tre morgentræ-
ninger om ugen. Derudover træner de i deres 
klubber eftermiddag/aften. Victor træner 3 
gange om ugen udover morgentræning, og 
har kampe i weekender, nogle gange også på 
hverdage. Lasse og Mathias træner 5 gange 
om ugen, udover morgentræning. Desuden 
deltager Mathias også nogle gange i lands-
holdstræning i weekenderne. 

Når man spørger dem hvad de er glade for 
ved deres nye klasse, er et af svarene: Det 
gode sammenhold. Alle elever har en fælles 
interesse for sport.

Og som Lasse udtaler: en anden fordel er, 
at eleverne må spise lige når de har lyst, i 
timerne. Der er for at sikre de får nok kul-
hydrater.

At der så sjældent er lektier, er også noget 
de sætter pris på. Hvis de har en hjemme-
opgave, kan de få udsættelse for aflevering, 
hvis der er stævne i weekenden. Men oftest 
laves lektier i skoletiden, i de ekstra timer, 
der er afsat.

Kan det blive for meget med al den 
træning? NEJ! De kan ikke få nok 
af træning og motion. Heller ikke 
selvom de kommer sent hjem flere 
gange om ugen. Ofte tager de fra 

skolen direkte til hallen. Eller er sammen 
med kammerater i Kolding, indtil træning. 

Kan vi så heppe på dem til EM, VM og OL 
om nogle år? Måske. De har i hvert fald lagt 
planer: Victor vil gerne ind på iKA, og bo ved 
hallen, mens han tager en handelsuddannel-
se. Han vil gerne spille for KiF Kolding Kbh, 
og måske til udlandet. Hans idol er Mikkel 
Hansen. Mathias vil gerne på idrætsefter-
skole, men har endnu ikke lagt sig fast på en 
uddannelse. Han drømmer om at komme til 
OL, og hans idol er Lee Chong Wei. Lasse vil 
gerne på ikast Efterskole i 10 klasse. Efter 
det vil han gerne uddanne mig som fysio-
terapeut. Lasse drømmer ligeledes om OL. 
Hans forbilleder er Carsten Mogensen og 
Chen Long.

Eliteidrætsklasserne på Brændkjærsko-
len: samarbejde mellem Team Danmark, 
Kolding Kommune og lokale klubber inden 
for bowling, pigefodbold, håndbold, ten-
nis, svømning, squash og badminton. Der 
er optagelse fra 7.-10.klasse. 

idrætsklasser gør det muligt at kombinere 
skolegang med ekstra morgentræning. 

Optagelsesproceduren består af 2 prøve-
træninger, samt en udtalelse fra ens klas-
selærer i 6.-klasse. Der er slutteligt en 
samtale med repræsentanter fra skolen, 
kommunen, klubben, og forældrene.

Brændkjærskolens eliteidrætslinje har 
siden opstarten i 2008 huset mange ta-
lenter indenfor bowling, squash, fodbold 
og håndbold.

Kilde: Kolding Kommunes HjemmesideAf
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FRa FYNSLUNDHaLLEN

Det kræver en stor 
madpakke og flere 
mellemmåltider. 

TIL ELITEIDRÆT

ELITEIDRÆTS-
KLaSSERNE

Vi KAN EN MASSE!
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gENOPSTÅET

i disse tider hører vi fra tid til anden om de 
store problemer, som landets mere end 1.000 
forsamlingshuse befinder sig i. Typisk handler 
det om dårlig økonomi eller manglende op-
bakning fra lokalbefolkningen. For Lejrskov 
Forsamlingshus var problemet dog et andet; 
Det var over årene blevet sværere og sværere 
at få noget fornyelse ind i bestyrelsen, og den 
siddende bestyrelse var efterhånden kørt 
træt i det meget arbejde, der var forbundet 
med driften af huset. 

i slutningen af 2013 besluttede bestyrelsen 
derfor, at tiden var inde til af lukke og afvikle 
det gamle forsamlingshus, som havde stået 
siden 1890. Huset stod til salg i knapt et år, 
og i august måned 2014 blev det overtaget af 
Viggo Madsen og Lone Jørgensen.

Parret var i starten i tvivl om, hvad de ville 
gøre med huset. Men efter noget tid hvor 
overvejelserne blandt andet gik i retning af at 
omdanne huset til mindre lejeboliger, beslut-
tede parret sig for at oprette et udlejningssel-
skab, og drive huset videre som forsamlings-
hus på ren lejebasis. Dvs. at lejeren lejer hus 
med inventar og indhold for en weekend, og 
selv står for afvikling af arrangement og even-
tuel madlavning. 

”Vi satte os det mål for det første år, at hvis vi 
kunne leje forsamlingshuset ud 10 gange, så 
var det godt. Det er endt med, at vi har lejet 
huset ud 28 gange” siger Lone med et smil. 

FrEMTiDEN FOr LEJrSKOV 
FOrSAMLiNgSHUS
De nye ejere overvejer i øjeblikket om man 
skal begynde at tilbyde at afholde åbne arran-
gementer. idéerne er mange, og tankerne går 
i retning af en årlig Fastlavnsfest, et årligt Ju-
lemarked, en plante- bytte dag eller lignende. 
Om disse tanker bliver til noget, afhænger 
blandt andet af, hvilke reaktioner man får ude-
fra og på forsamlingshusets Facebook-side.

MEN under alle omstændigheder: Lejrskov 
Forsamlingshus lever videre i bedste velgå-
ende!

Hvis du vil have kontakt med Lejrskov Forsam-
lingshus, kan du gøre det via Facebook eller 
direkte til Lone Jørgensen på 3014 0178.

FORSaMLINGSHUSET 
DER LUKKEDE... 
- og genopstod som... forsamlingshus
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På lærervej i Jordrup bor Susan Bane Sønder-
gaard med sin mand Nicolai og deres to børn, 
Oìsin på 9 år og Ciara på 7.

Susan kommer oprindelig fra gallway i Vestir-
land, hvor hun arbejdede på fabrik. En rengø-
ringsdame på fabrikken spurgte tilfældigvis 
Susan, om hun ikke kunne tænke sig at kom-
me med hende til Danmark og arbejde. Susan 
vidste dengang ikke meget om det lille land 
øst for Hebriderne, men var frisk og tog ud-
fordringen op, pakkede tasken og udvandrede 
til Danmark. 

Hun kom til Kolding, hvor hun fik arbejde på 
”Den Engelske Pub”. Her lærte hun hurtigt rig-
tig mange at kende. Om dagen gjorde hun rent 
på Politigården, Falck og på Syddansk Univer-
sitet. Om formiddagen gik hun på sprogskole 
og så altså bartender på pubben om aftenen. 
Efter nogen tid fik Susan fuldtidsarbejde på 
”Den Engelske Pub”, det var her hun mødte sin 
mand Nicolai.

Egentlig skulle Susan kun være i Danmark et 
år, men det ene år blev hurtig til tre. Tre gode 
og trygge år som hun siger, for Susan var 
faldet rigtig godt til i Danmark. Efter mange 
snakke om fremtiden valgte Susan og hendes 
mand Nicolai at flytte tilbage til irland i 2004. 
Her læste Susan kinesisk medicin, en alter-
nativ uddannelse på bachelorniveau. Nicolai 
arbejdede med marketing og fik job i Dublin. 
De fik deres første barn der. Efter tre år i ir-

land besluttede de sig for, at flytte tilbage til 
Danmark, fordi de syntes Danmark er et trygt 
og godt land at leve i, det var her deres børn 
skulle vokse op. Sundhedsvæsenet er noget 
bedre end i irland, i det hele taget er sikker-
hedsnettet bedre i Danmark end i irland. 

i 2007 flyttede de tilbage til Danmark. At det 
netop blev Jordrup de valgte er mere eller min-
dre tilfældigt. Susan og Nicholai har et hold 
venner i henholdsvis Egtved og Lunderskov, 
og da de har boet i Kolding før og kender tre-
kantsområdet godt, men valget faldt heldigvis 
på Jordrup. Susan får helt julelys i øjnene, når 
hun fortæller om den varme velkomst, de fik af 
naboerne på Lærervej, som altid er klar med 
en hjælpende hånd. Folk er der for hinanden 
og er gode eksempler for børnene. De er også 
fantastisk glade for skolen. Børnene kan gå ud 
af terrassedøren og gennem hækken og wupti 
-så er de på skolen, det kan ikke være bedre.

i 2009 åbnede Susan klinik i Kolding. Klinikken 
har til huse i Sct. Jørgensgård lige ved siden 
af Slotssøbadet. Her befinder hun sig godt, 
der er andre alternative behandlere i samme 
hus, og som hun siger: ”Det er godt at have 
kollegaer at henvise til og at sparre med”.

i 2010 læste Susan til fertilitetsbehandler. 
Her er behandlingen akupunktur og Hunyuan 
medicin, som er en klassisk kinesisk urtemedi-
cin. Susan kan hjælpe kvinder, der er opgivet 
af det offentlige og de kvinder som skal have 

hjælp til barn nr. 2, hvor der ikke er mere hjælp 
at hente fra det offentlige. Susan har flere po-
sitive resultater som fertilitetsbehandler.

At være alternativ behandler er blevet lettere 
i dag og meget mere accepteret siger Susan. 
i dag er der endda et samarbejde med læger 
og nogen læger henviser også til alternativ 
behandling, især akupunktur er anset som en 
meget seriøs behandling.  

Med de mange seminarer og uddannelser Su-
san har taget i alternativ medicin, skulle man 
synes at Susan er tilfreds og har nok i det. 
Men nej, hun har taget endnu en udfordring 
op; hun er selv begyndt at undervise i natur-
medicin. Susans oldemor var herbalist, så det 
ligger i generne. Susan har da heller ikke no-
get imod, at blive kaldt byens medicinmand/
kvinde eller heks. 

Fremtidsperspektiv: At undervise i qigong i 
eller udenfor Fynslundhallen. At få et behand-
lerrum i hallen hvor der kan bookes tid til aku-
punktur, massage, healing m.m.

ET gODT rÅD FrA BYENS MEDiCiNKViNDE:
Epsom salt (har et højt indhold af magnesi-
umsulfat) er godt mod slidgigt. Tag et karbad, 
håndbad, fodbad med epsom salt i vandet. 
Det er også godt til at trække affaldsstoffer 
ud af kroppen og godt mod urinsyregigt. Har 
du en frossen skulder så prøv akupunktur.
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ENTER

Akupunktur Klinik Kolding
Hospitalsgade 4, Lokale 10, 6000 Kolding

Tlf: (0045) 26151350

BeHAndLings former: 
Akupunktur, Tui Na Massage, Chinese Herbal Medicine, 

Qi Gong, Classical Chinese Medicine , Hunyuan Medicine 
Practitioner, Japanese Acupuncture.

Jeg arbejde til daglig med Astma, Allergi, Barnløshed, Bækken-
løsning, Fødsels forberedelse, Genoptræning, Hovedpine, 
Hofte smerter, Idrætsskader, Kost, Knæ problemer, Livstil, 

Mave-tarm sygdom, Nerve smerter, Piskesmæld, Ryg smerter, 
Skulder problemer, Smerter m.m

Chr. Jensensvej 1 - 6064 Jordrup  
Tlf.: 42442040 - www.alleføddersven.dk

Mandag, onsdag, fredag: 9-16
Tirsdag, torsdag:16-20
weekend: efter aftale

din lokale fodpleJer



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! Få dem direkte 
på en SMS. 

BIBLIOTEKS
STaTION
HUSK du kan aflevere og 
hente biblioteksbøger i 
Brugsen. Brugsen har nem-
lig 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

Vi LYTTEr TiL VOrES KUNDEr – DErFOr FOrTÆL OS gErNE, HViS i MANgLEr NOgLE 
VArEr, SÅ ViL Vi FOrSøgE AT SKAFFE DET HJEM.

D. 4/3 FrA KL. 16-18
Denne gang med temaet SMAg PÅ BrUgSEN.
Sæt kryds i kalenderen denne fredags smagning 
bliver året største – den vil i ikke gå glip af. Det bli-
ver nogle hyggelige timer hvor i får lov at smage en 
masse forskellige varer. 
Vi skal blandt andet smage på:
- Lækre salater fra grønt afdelingen
- Vin til konfirmationerne 
- Brugsens eget mærke ’smag forskellen’
- økologiske produkter

Skriv en indkøbsliste med dagligvarer – aflever den i brugsen, vi pakker alle varerne til jer, 
så i skal bare tage stilling til hvor meget i skal bruge. Vi giver -10 % på indkøb over 1000 kr. 

Uåbnet vin tager vi retur – men bestil allerede vinen d. 4/3 til fredagssmagning 
og få nogle super gode tilbud. 

Vi skal have indkøbslisten 14 dage før i skal bruge varerne.

HUSK AT Vi HVEr UgE HAr UgENS BrøD – 
DET KAN ENTEN VÆrE FrANSKBrøD ELLEr 
rUgBrøD FrA BAKE-OFF TiL KUN 15 Kr. 

3 gode tilbud som gælder til & med april:
2 kg. gulerødder kun 10 kr. 
Coop yoghurt kun 10 kr. 
Coop pålæg i skiver kun 10 kr. 

FREDaGSSMaGNING 

TIL KONFIRMaTIONERNE I ÅR: 
Vi gør det nemt for jer

mmmh
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At starte som spejderleder i Jordrup har både 
været udfordrende og helt fantastisk. Spej-
derne har fået mig til at gøre ting, jeg nor-
malt ikke ville, selvom det var min opgave at 
udfordre spejderne. Hvem ville selv finde på 
at gå 50 km eller sove i shelter om vinteren i 
snevejr? Det at træne op til at gå 50 km gav 
mig og min kæreste rigtig mange hyggelige 
udflugter, på dage hvor man måske ellers 
bare ville have siddet inde og se fjernsyn. Det 
var fantastisk at se spejdere helt ned til 10 år 
tage imod udfordringen og gennemføre, selv-
om det var hårdt. Det var meget inspirerende, 
at se hvordan de hjalp hinanden på tværs af 
aldersgrupper. 

Vores sheltermærke har også givet mange 
hyggelige ture med både spejdere og deres 
forældre. Vi skulle sove i shelter en gang hver 
måned i et helt år. Vi startede om sommeren 
med overnatninger ved stranden, hvor vi gril-
lede, badede og lavede massevis af pande-
kager over bål. Efterår og vinter var på mere 
lukkede pladser, hvor mad over bål og trangia 
kom i fokus. i løbet af foråret var vi i skarp 
træning til at overnatte i shelter, og vi havde 
mange tricks, der gjorde turene meget beha-
gelige. Vi har sovet i en bunker, leget tik i en 
tom Madsby park, set gudenåens udspring 
og gået utroligt mange smukke ture.

Til vores tirsdagsmøder laver vi mange for-
skellige ting. Klatrer, bygger, leger, navigerer, 
spiser og hygger. Det kan være svært at blive 
ved med at udfordre spejderne, for vi har jo 
allerede prøvet og gjort mange ting. Det lyk-
kes nu alligevel en gang i mellem, selvom det 
at være sammen med venner i naturen, ofte 
er nok for spejderne. 

Spejderne er dog presset her til sommer. Vi 
mangler 3 nye ledere, da mange er stoppet. 
Jeg håber det lykkes os at finde nogen, der vil 
være med på holdet, da jeg nødigt vil stoppe 
som spejderleder. Hvis spejderne ikke gad 
spejderlivet mere, var det en anden sag, men 
de møder troligt op til møderne. Vi har en god 
økonomi og en masse fedt udstyr, der bare 
venter på at blive brugt. Det kunne også være 
fantastisk med nogle nye perspektiver, ideer 
og personligheder i vores gruppe. Man behø-
ver ingen erfaring, kun lysten til at gøre en 
forskel for en dejlig spejderflok. Vi spejderle-
dere er på ingen måde ens, og det har gjort at 
vi samlet set har en større viden og erfaring. 

Jeg håber på at Jordrup og min familie får 
mange gode naturoplevelser sammen - man-
ge år frem.

SPEJDERLEDER, EN 
FaNTaSTISK REJSE

KFUM SPEJDErNE i JOrDrUP:

• I sæsonen 2015-2016 har vi 41 spej-
dere og 6 ledere.
• Spejderne mødes ca. hver anden uge. 
• Spejdernes Grupperåd har 6 medlem-
mer. (Til sammenligning har Kolding ca. 
140 spejdere, så det er stærkt at vi kan 
tiltrække så mange spejdere, lokalt).
• Spejderne holder til i Hytten Granly på 
Nyvang. granly drives af en anden for-
ening, men i tæt samarbejde med Spej-
dernes forening.
• Sammen med spejderlederne planlæg-
ger grupperådet årets aktiviteter, hvor 
der skal tjenes penge til udflugter og 
udstyr. Fx Sct Hans, salg af lodsedler og 
blomsterløg. 
• Spejderne har en sund økonomi, blandt 
andet p.g.a. ovennævnte aktiviteter, 
samt tilskud fra Kolding Kommune. Vi har 
derfor i flere år været i stand til at holde 
medlemskontingentet på samme niveau.
• Fra sommeren 2016 mangler vi mini-
mum 3 spejderledere. Man behøver ikke 
have et barn tilmeldt som spejder for at 
være leder.
• Der er Generalforsamling for KFUM 
Spejderne og Foreningen granly, onsdag 
den 9. marts fra kl 19:00
• Der skal vælges ny kasserer og mulig-
vis menige medlemmer.
• Hvis ikke vi får pladserne besat, kan vi 
være nødsaget til at nedlægge Spejder-
gruppen i Jordrup, eller nøjes med at til-
byde én samlet gruppe, med store og små 
børn samlet.Af
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DEr Er STADig LiV i BOrgErgrUPPEN i 
JOrDrUP!

Borgergruppen er ikke lagt i skuffen, men 
er måske ikke så synlige i det daglige, men 
vi er til stadighed opmærksom på, såfremt 
der sker ting i vores by, som halter lidt i det 
daglige. Vores formål er hele tiden at have 
fokus på, at ”tingene ikke halter”, at der er 
opgaver som ikke bliver ”glemt”, eller for-
sømmes i det daglige. Det kan være mange 
ting, eks. huller i vejbanen, påkørte skilte, 
vandproblemer på kørebanen, defekte cy-
kelstier, ødelagte busskure, o.s.v.

Borgergruppen er delt op i flere små grup-
per, der hver især plejer sit område, som er 
aftalt med kommunen i den gensidige sam-
arbejdsaftale. Vi påpeger - og kommer med 
forslag til forbedringer, hvor f.eks. kommu-
nens entreprenørafdeling udfører det gro-
vere arbejde, og hvor vi så i borgergruppen 
indgår i udførelsen af vedligeholdelsen.

VOrT MOTTO Er - KOMMUNEN gør DET 
grOVE - Vi gør DET SJOVE.

Eks. kan nævnes; de nye faciliteter ved 
Skærsø, hvor kommunen har ydet et stort 
bidrag med forbedringer, og hvor det så ef-
terfølgende bliver vedligeholdt - og vi hol-
der opsyn. Torvet i Jordrup bliver også på 
samme måde passet og plejet.

Før Byparken i Jordrup blev etableret, var 
det også medlemmer der i flere år passede 
dette område, med renholdelse og rens-
ning. Også reparationen af Hovmosevej 
i 2014 var et resultat af borgergruppens 
sammenhold. Derudover har der været flere 
småting, som vi har været i gang med.

BOrgErgrUPPEN BESTÅr i DAg AF:
Vagn Toft, Ole Neupart, Dorthe & Ole Juul, 
Kurt Andersen, Birgitte & Søren Jepsen, 
Marianne  Lorentzen. Er du interesseret i at 
være med, eller har du noget vi kan hjælpe 
med, kan du kontakte nedenstående Vagn 
på mail: toft.vagn@gmail.com eller 
tlf. 27815793

Borgergruppen er altid lydhør, og gør noget 
ved det.

FøLgENDE NYE FOrSLAg Er SENDT TiL 
KOMMUNEN Og Vi VENTEr SVAr:

1) Sikring af cykelstiens udkørsel på Hoved-
gaden, ved LokalBrugsen. Forlægning af cy-
kelstien ind mod LokalBrugsens  plads,- eller 
ved opmarkering af cykelstiens  linieføring , 
således, at cyklisterne  adskilles fra vejen, 
således at det giver en bedre tryghed, for cyk-
listerne ( skolebørnene).

2) Torvets område forskønnes med f.eks. 
blomsterkummer i stenarealerne, bussku-
ret udskiftes med større opholdsskur, hvor 
der også bliver plads til bord/ bænkesæt, så 
at også andre kan få glæde deraf, eks, de 
mange cyklister der kommer gennem Jordrup, 
opslag der viser mod indkøbsmuligheder , 
(Dagli`brugsen), ny opslagstavle til fri afbe-
nyttelse, udtynding i træ og buskadset, etab-
lering af funktionel cykelstativ, flytte skilte 
for bedre oversigt i krydset.

3) Forhøjelse af krydset /vejbanen, eks som 
det kan ses i Vester Nebel, således af vi får 
farten nedsat betydeligt, - inden der sker et 
alvorligt uheld! 

4) Alternativ er en rundkørsel, hvor de større 
køretøjer kan passere hen over.

5) P-båse på Hovedgaden, foran Toftegården. 

DEN usynlige 
BORGERGRUPPE

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

Bivirkninger efter kemoterapi
Hormonelle ubalancer 
- (Bla menstruationsproblemer 
og hedeture)
Mavelidelser
Depression
Rygestop

Smerter - i muskler og led
Vægttab - sundhedsrådgivning

Styrkelse af immunforsvar
Hovedpine / migræne

Søvnproblemer
Stress

Mulighed for tilskud fra danmark og sundhedsforsikringer

Nedenstående er udplul af de 
behandlinger jeg udfører: 

v/Birgitte Høy Jepsen
Sygeplejerske 
Sundhedsplejerske
Sundhedsautoriseret Akupunktør

Akupunktur og Sundhed

Knudsbølvej 27, 6064 Jordrup
Mobil: 30283191, birgitte@akupunkturogsundhed.dk 

www.akupunkturogsundhed.dk

Ring for en uforpligtende samtale. En behandlig koster 300 kr



Vi vil her i Fynslundmagasinet fremover præ-
sentere et lokalt talent inden for musikkens 
rækker eller noget helt andet. Der findes 
utrolig mange lokale talenter indenfor den 
musiske og sangmæssige verden, hvilket vi 
har oplevet flere gange til vores sportsfester 
med ”Sports Jam”. Herefter er det gået slag i 
slag for nogle stykker.

Thomas er 19 år og bor i Ferup Nyvang ved 
sine forældre. Blev HTX student i sommer og 
arbejder nu i Bilka i et sabbat år, hvor han vil 
finde ud af, hvad han vil fremadrettet.

Som hobby ud over musikken spiller Thomas 
fodbold i Fynslund boldklub, hvilket han har 
gjort siden har var 5 år.

Det er gået hurtigt med at blive dus med sang 
og guitar. Det er kun 4 år siden han begyndte 
at spille. Han er delvis selvlært med guitar, 
hvorimod når han sætter sig til klaveret, er 
det selvlært fra bunden. 

Musikken har altid været en del af dagligda-
gen, men begyndte rigtig meget ved afslut-
ningen af Efterskolen, hvor han blev tilbudt 
at være med i en musical. Her fik han mange 
positive tilbagemeldinger, hvilket gav lysten 
til at spille og synge noget mere. Næsten 

hver eneste aften øvede han på 1. salen der-
hjemme, mens -”mor og far sad med øreprop-
per i nede i stuen”. Så slemt var det nok ikke, 
og den gode humor Thomas har, kommer da 
også til udtryk flere gange i interviewet.

Hvad giver dig motivationen til at spille og 
synge? - ”Når jeg synger for publikum rundt 
omkring, betyder det utrolig meget, at der er 
så mange, der vil lytte til mig og giver deres 
store applaus bagefter.”

Hvorfor betyder musikken så meget for dig? 
- ”Det giver mig mulighed for at have et sted 
og komme ud med mine følelser.”

Thomas var med til audition til X factor. Des-
værre kom han ikke videre, var dog glad for at 
Blachmann syntes om ham og sagde ja til at 
gå videre. Men en kæmpe oplevelse var det.
At lave sine egne sange er det, der går mest 
tid med. indtil videre er det blevet til to sange 
– ”Seventeen” kan bla.a. høres på facebook. 
Til nytårskuren i Fynslundhallen havde han 
premiere på sin anden sang – ”The second 
chance” og med stor bifald efterfølgende. 
Nummer tre er i støbeskeen.

En god snak med en rigtig god fyr – vi følger 
Thomas.Af
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THOMaS TaMBERG LaVER 
SELV SIN MUSIK

Selvom museet er lukket og det er 
vinter, er der stadig mange aktiviteter 
på landbomuseet.

Der er i øvrigt ikke mere lukket, end 
såfremt der er grupper eller selskaber 
der ønsker rundvisning, så er man al-
tid velkommen.

De frivillige er også i gang med at 
forberede næste sæson, der er altid 
ting, der skal ses efter inden den nye 
sæson. Så er der nogen, der har lyst 
til at deltage, er man velkommen. For 
at høre nyt kan det være en god ide 
at komme til landbokaffe - den første 
tirsdag i hver måned kl. 9.30, alle er 
velkommen.

Den nye sæson -  starter op med køer 
på græs den 30 april, hvor også mu-
seet åbner.

LaNDBOMUSEET/
BRØDSGÅRD
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På Haugård finder du en spændende kollektion fra 
Soulmate - det sejeste tøj til den moderigtige pige. Stilen 

er afslappet og festlig. Kom selv og tjek det ud!
Udover Soulmate og en hyggelig stemning med snak over 
en kop kaffe, og en masse spændende brugskunst fra bl.a. 
Broste og Au Mason, har vi også spændende delikatesser 

og te, samt det berømte lakrids fra Johan Bülow.

Se også vores flotte Retro afdeling. Masser af teaktræs-
møbler, et hav af spændende lamper, diverse lædersofaer, 

masser af skøre/skæve ting .Alt nænsomt restaurerede.
Laden bugner også af møbler.

Åbningstider:
Onsdag - fredag kl. 11-17
Lørdag - søndag kl. 10-16

Adresse:
Fynslundvej 1
6000 Kolding

Marianne Pachai
Tlf.: 20129289 - haugård.com

marianne@pachai.dk

Find os på Facebook



FODBOLD UDENDØRS FOR HERRESENIOR ER STaRTET! 
- der trænes tirsdage og torsdage kl. 19.
Trænere: Christian Vindbjerg Nissen (ny træner fra Vejen), Christian Pli-
niussen og Henning Tamberg.

Christian Vindbjerg Nissen starter op sammen med Christian Pliniussen. 
Henning Tamberg vil være behjælpelig senere i forårssæsonen, hvor Chr. 
Nissen har en del andet arbejde. Trænerne vil således supplere hinan-
den på bedste vis og de vil sammen med holdleder Bent Aleksandrowicz 
sørge for at vores unge talentfulde hold får alletiders gode trænings-
grundlag for en lovende sæson.

GYMNaSTIKOPVISNING 
LørDAg DEN 19. MArTS KL. 10 – 13
Opvisningen starter med Dgi Sydøst Mini rep. Derefter viser FB ś gymna-
ster, hvad de har arbejdet med vinteren over! Og røddings junior spring-
hold slutter.

3 X GENERaLFORSaMLINGER 
i FYNSLUNDHaLLEN 
TOrSDAg DEN 25. FEBrUAr KL. 19-22
FB Støtteforening, Fynslund Hallen og Fynslund Boldklub afholder 
deres årlige ”eksamen”.

FB SPORTSFEST 
TORSDaG DEN 5. MaJ TIL LØRDaG DEN 7. MaJ

3 pragtfulde dage i Kr. Himmelfartsferien med 

SPOrT, MUSiK, MAD, HYggE Og MEgET MErE…



•	 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

Røgning af kød.
Kold og varm røgning af fi sk.

K. Vejen-Jensen
Herredsvejen 26
6640 Lunderskov
Tlf: 7555 8195
Mobil: 4086 8195

Åbningstider:
Torsdag: 16-17
Fredag: 15-17

Eller efter aftale



Fynslund området har traditionelt en stor fæl-
lesskabsånd, hvor der bliver bakket godt op 
om foreningerne, ikke mindst Fynslund Bold-
klub. 

Selvom der generelt set er faldende interesse 

for foreningssport i Danmark, har boldklubben 
fortsat gode medlemstal og - ikke mindst - en 
sund økonomi. Vi har været gode til at udvikle 
os i en fornuftig takt, med de ønsker og mu-
ligheder der er. Der er masser af nytænkning 
og nye aktiviteter, samtidig med at man holder 
fast i de gode traditioner.

økonomien er også stærk fordi alle gør en 
indsats ”til fælles bedste”. Det betyder bl.a. 
at alle større investeringer og tiltag drøftes 
og besluttes i fælles forum. Udvalgene hjæl-
per og bakker hinanden op. Det ses tydeligt til 
sportsfesten, hvor alle er en del af de 3 fest-
lige dage i Kr. Himmelfartsferien.

i forbindelse med vores deltagelse i DM for 
foreningsudvikling, besluttede vi at bruge 
ekstra kræfter og ressourcer på vores trofaste 

stab af frivillige og gøre det attraktivt at være 
eller blive en del af ”holdet”. De tiltag som er 
sat i gang har allerede givet positiv omtale. Vi 
håber og tror det bliver lettere at skaffe nye 
frivillige.

Selvom vi består af mange vidt forskellige ud-
valg og mennesker, er vi enige om at man ikke 
er der på bekostning af de andre, men at vi er 
der for hinanden! 

Boldklubben vil gerne opfordre alle medlem-
mer til at komme med nye ideer til aktiviteter, 
forbedringer osv. Derfor: mød op til general-
forsamlingen den 25. februar 2016 eller kon-
takt en fra bestyrelse eller udvalg. 

Når gymnastikudvalget afholder sin årlige 
gymnastikopvisning, er det altid en publikums-
træffer. Mellem 4- og 500 mennesker fylder 
Fynslundhallen og altid med godt humør. Kan 
man blive andet, når det ene hold efter det 
andet, lige fra de helt små puslinge til moti-

onsdamer, giver en smagsprøve på vinterens 
gymnastiktræning.

Udover egne hold er der sædvanen også et 
hold udefra. i år endda hele to hold. Dgi Syd-
øst Mini rep. starter opvisningen og rødding 

Junior rytme/Spring’s 60 mand store hold af-
slutter. Begge hold har lokale gymnaster med.
 
Sæt kryds i kalenderen. 
Vi glæder os til at se dig.

STÆRK ØKONOMI TIL FÆLLES BEDSTE

GYMNaSTIKOPVISNING LØRDaG DEN 19. MaRTS I FYNSLUNDHaLLEN
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TOrSDAg DEN 25. FEBrUAr 2016 
KL. 19.00 i FYNSLUND HALLEN

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 §8. Se 
venligst www.fynslundhallen.dk
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen
8. Valg af suppleanter
9. Valg af revisor.
10. Eventuelt
Forslag der af medlemmer ønskes behand-
let på generalforsamlingen, skal være 
indgivet til bestyrelsen senest 2 uger før 
generalforsamlingen.

generalforsamlingen bliver afholdt sam-
men med generalforsamlingen i Støttefor-
eningen for Fynslund Boldklub samt gene-
ralforsamlingen i Fynslund Boldklub.

Så er det snart tid til den årlige generalfor-
samling. Hvor vi gør status, kigger fremad, 
siger goddag til nye og farvel til nogen som 
har taget en tørn. Vores generalforsam-
ling, byder på en del traditioner. Således 
er der styr på afløsere til de som træder 
ud. Der er othellolagkage til alle. Der er 
beretninger fra alle udvalg, samt kasse-
rer og formand. Det giver et godt indblik i 
hvad der rører sig i en klub med 6 udvalg. 
Skulle jeg nævne en ting fra sidste år, er 
det oprettelse af vores nye udv. Musikaf-
delingen MArKANT. Næste år bliver et af 
de nye tiltag fodboldfitness. Som omtalt 
andet sted er vi en klub med penge på ki-
stebunden. De penge skal bruges til fælles 
bedste, så mød op på generalforsamlingen 
og kom med forslag.

Mange forbinder fodbold med mænd og 
mandehørm! Det vil Fynslund Boldklub 
gerne give et alternativ, som både er sundt, 
sjovt og socialt. 

”Fodbold fitness for kvinder” kombinerer 
fitness- og fodboldtræning på en måde der 
ikke kræver nogen fodbolderfaring. Men 
man kan bruge og kombinere elementer fra 
stort set alle sportsgrene. Så hele bevæge-
apparatet bliver sat i sving, selv lattermusk-
lerne bliver flittigt rørt. 

Vi var 3 FB-piger på en super inspirationstur 
til givskud i november og blev så bidt af det, 
at vi bestemte det simpelthen er noget der 
skal prøves i FB! Derfor har vi arrangeret 2 
søndag eftermiddage, som ved magasinets 
udgivelse vil være afholdt. Alle voksne pi-
ger over 15 år, som har tid og lyst,er blevet 
opfordret til at være med til et par sjove og 
udfordrende timer i Fynslund Hallen. 

Skal vi fortsætte med fodbold fitness?

KVINDERNE SKaL PÅ BaNEN
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GENERaLFORSaMLING I 
FYNSLUND BOLDKLUB

DaGSORDEN FOR 
FYNSLUND HaLLENS 
GENERaLFORSaMLING

KLUBMESTERSKaB I BaDMINTON
gamle rotter nye klubmestre i badminton
Plus 60 år er ingen hindring for store resulta-
ter. Det beviste Erik Pedersen og Svend Åge 
Nørgård, da de den 6. februar blev klubme-
stre i motion herredouble, og henviste sid-
ste års mestre Erik Dam og Lars Pedersen til 
andenpladsen.   

i alt 34 spillere deltog i årets klubmesterska-
ber i alderen fra 7 år og op til 64 år. Yngste 
vinder blev Magnus Fredensborg, der for 
første gang tog titlen for spillere under 9 år. 
Der blev spillet 53 spændende kampe. især 
U13 drengene Casper, Magnus, William og 
Malte udkæmpede nogle drabelige dyster, 
hvor Malte Eriksen til sidst kunne stå med 
guldmedaljen om halsen. 

Hos pigerne tog Anne Kamp guld både i 
single og double sammen med sin gode ven-

inde Thenna Solgaard, mens de ”lidt” ældre 
piger Betty Christensen og Lise Schmidt tog 
guld i motion damedouble. 

KLUBMESTrE 2016
U9 single: Magnus Fredensborg
U13 pigesingle: Anne Kamp
U13 drengesingle: Malte Eriksen
U13 drengedouble: 
Magnus Lewandowski og Malte Eriksen
U13 pigedouble: Thenna Solgaard 
og Anne Kamp
Senior herresingle: Nicholaj Kristensen
Senior herredouble: Finn Secher 
og Niels Munch
Motion herredouble: Erik Pedersen 
og Svend Åge Nørgaard
Motion damedouble: Betty Christensen 
og Lise SchmidtAf
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Jordrup Autoværksted
Hovedgaden 31A · 6064 Jordrup · 7555 6420

Vi henter og bringer gerne din bil



Sælges: 

Busskur – næsten ikke brugt. 

Dog en smule slidt efter en dags 

film-optagelser, hvor de 

medvirkende gik en anelse amok. 

Køber må selv påregne at 

nedtage og bortfragte skuret. 

Henvendelse Sydtrafik

Brevkassen Alt om Landbrug:
Spørgsmål: Hvis man gerne vil holde 

høns, hvor tæt skal de så plantes? De 
sidste 50, jeg plantede ud, gik lynhur-tigt til i kulden.Mange hilsner Tilflytteren fra Kbh.

Svar: Kære Tilflytter fra Kbh.
Du skal sørge for, at dine høns stikker 

over jorden. De skal have godt med 
vand. Du behøver ikke at gøde, det 

klarer de selv. Op på hesten igen, det skal nok lykkes!Hilsen Gertrud Gissenguld 

Sidste nyt fra 

videnskabens verden:

Mænd opdagede landbruget 

og opfandt maden…

Kvinder opdagede maden 

og opfandt slankekuren!

HØRT I BRUGSEN
BRUGSEN HOLDER UDSALG:

Store besparelser på fx

Smileys, der er blevet brugt, 

mens Hovedgaden var spærret.

Katte, der muligvis er bortløbet 

i nedtrykt sindstilstand.

Sprængte postkasser fra nytår.

SPAR OP TIL 50%

Tegnet og skrevet af: Charlotte Jørgensen



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. 

Vi er blevet et autoriseret RudeCenter, der reparerer 
eller udskifter bilruder professionelt
På et rudeCenter får du den service og kvalitet, der ligger til grund 
for et godt værksted. Godt håndværk på et højt teknisk niveau og 
bilruder, som alle er af original fabrikskvalitet.

Kongsbjerg 27 · 6640 Lunderskov · Tlf. 75 58 66 06 
Mail: post@boges-bilservice.dk · www.boges-bilservice.dk

Bøge´s Bilservice

Dit værksted er nu 
også et RudeCenter



Niels

Udefra ligner præstegården sig selv. Den 
gule bygning ligger smukt i det skønneste 
vintersolskin, og man kan lade øjet van-
dre ud over markerne. Det var nemt at få 
en aftale i stand med vores nye præst for 
Jordrup-Lejrskov Sogn. Niels står allere-
de klar i døren og hilser på. Han undskyl-
der smilende over flyttekasser og mang-
lende knager til tøjet. Køkkenet er nyt og 
dufter tilsvarende nymalet. Niels er ved 
at flytte ind. 

Niels risbjerg Lai er sognets nye præst, 
57 år gammel og klar til at varetage et 
vigtigt hverv for vores lokalområde. En 
mand, som har været vidt omkring, både 
i sine uddannelser og i sit arbejdsliv. Niels 
er født og opvokset i Århus. Tidligere har 
Niels været arkitekt og keramiker, før han 
blev præst. i sin tidligere stilling var han 
præst i Aars, hvor han havde mange sog-
nekirker under sin kappe. Også Niels’ to 
voksne sønner var meget med i kirken, da 
de var børn. Både til børnegudstjenester 
og fællesspisning. i dag er isak ansat som 
præst, og Aleksander læser Jura på Aar-
hus Universitet. De har begge valgt fag, 
som de brænder for. 

Livets veje er i sandhed uransaglige. 
Niels’ præstegerning startede med et 
job som sognemedhjælper. Sognerådet 
mente, at det ville være godt, hvis Niels 
fik en grundviden i teologi. Niels tog ud-

fordringen op, og han blev indskrevet på 
aftenskole, hvor han i løbet af 10 år fik 
alle teologiens fag med. Det var et nemt 
valg for Niels. Han følte sig hurtigt tryg 
ved sin nye gerning, og har ikke et sekund 
fortrudt. 

i nuet kommer vi ind på Niels’ nye stilling 
i Jordrup-Lejrskov Sogn. Niels håber på, 
at fornyelse og tradition kommer til at 
gå hånd i hånd i en skøn forening. Kon-
cepter som minikonfirmand fortsætter i 
bedste stil, og Niels arbejder på, at den 
nye organist får et fantastisk børnekor op 
at stå. Alt i samarbejde med sognerådet. 
Konfirmandernes tid står for døren. Niels 
fortæller om glæden ved at have konfir-
mandhold, hvor man kan lære fra sig, men 
også lære de unge mennesker fordybelse 
og engagement i kirken. i indeværende 
år bliver det et lille hold, men Niels har et 
håb om, at næste år giver et større konfir-
mandhold. 

Hvad betyder kristendommen for Niels; 
både som præst og som menneske? Niels 
beskriver det, som at finde et ståsted i li-
vet. Hvordan tingene kan kante sig rundt, 
blive ubærlige og tragiske, men også 
vende rundt til glæde og overskud. Midt 
i alt dette findes kristendommen som det 
faste ståsted. Hvor man kan overlade de 
ting, som man ikke kan ændre, til guds 
kraft og være tryg i, at alting nok skal 
ordne sig, og at der er en dybere mening. 
gudtjenesterne bliver omdrejningspunk-
tet, hvor gentagelse og fordybelse skal 
give de kendte rammer, og, som Niels ud-
trykker sig, hvor ritualerne giver en indre 
ro. Niels glæder sig til at tage fat på sit 
arbejde for sognet – han vil helt sikkert 
passe godt ind i vores tætte fællesskab. 

ET PORTRÆT aF DEN NYE PRÆST 
I JORDRUP-LEJRSKOV SOGN

Af
: C

ha
rlo

tt
e 

Jø
rg

en
se

n

Jeg modtager meget gerne rengjorte sylte-
tøjsglas (uden låg) til brug ved lysfesten

HVOr: Hvidkildeparken i Lunderskov

HVOrNÅr: Søndag den 4. september 2016

glassene kan afleveres til Vagn Toft, 
Tjørnevænget 10, 6064  Jordrup

- eller ring 2781 5793  så afhenter
 jeg dem gerne.

På forhånd tak. 
Med venlig hilsen Vagn Toft

STØT 
KR ÆF TENS 
BEKÆMPELSE!

STøøøøøøTLOKAL PrÆST
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Alle foreninger, institutioner og projek-
ter og interesserede borgere mødtes til 
champagne, snacks og status i Fyns-
lundhallens cafeteriaden 14. januar. 4F 
holdt nemlig nytårskur, hvor vi så tilba-
ge på alt det vilde, der er sket i 2015 og 
kommer til at ske i 2016.

Fra Åben Landsby i silende regn, et nyt 
Markant musikinitiativ og festival - og 
store planer for Amfiscenen, musik-
video med vores egen Fynslundsang, 
Byparken er godt i gang, Troldhede-
stien godt på vej, rekordstor tilslutning 
til rideskolen, vores nye præst blev 
også budt velkommen, der er fuld drøn 
på forsamlingshuset med alt fra Banko 
til Bjørn og Okay, sammenlægning af 
skole/børnehave/sfo (og ny farve på 
skolen), LokalBrugsen mærker god 
opbakning fra lokalområdet (bliv ved 
med det)... og et væld af aktiviteter fra 
præmiewhist til ældregymnastik, fra 
fitnessfodbold til spismed aften, fra 
ringridning til velkomstpakker ...og me-
get meget mere! 

Og der er endelig godt salg i bygge-
grundene! De 10 er handlet på plads, så 
spred gerne det gode rygte... endnu få 
ledige pladser!

Verdens bedste landsbysamfund er 
nemlig noget vi skaber sammen!
Se flere billeder på siden overfor... :) 

NYTÅRSKUR = 
WaUUUUUW 
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i uge 10 drager en gruppe mænd fra Fynslund området på en 4 dages tur til Sölden, østrig for 
at stå på ski. Det har de gjort hvert år siden 2006. 

i år foregår turen i egne biler, andre år med bus. De fleste år er turen gået til Sölden. ”Vi har 
prøvet andre steder, men er altid vendt tilbage til Sölden. Der synes vi, at vi har den bedste 
sikkerhed for ordentlig ski-fører” siger Jan Andersen, som koordinerer turen.

Til at begynde med talte gruppen en 4-5 stk., men henover årene er den vokset til ca. 20. De 
15 udgør en fast stamme, som kommer her fra området, mens resten typisk er venner udefra, 
som har hørt om turen, og er blevet inviteret med. i år er gruppen oppe på 22, og ja, det er en 
herre-tur.

Det sidste kunne nok få nogen til at trække på smilebåndet og tænke, at så bliver der festet 
igennem, men som Jan Andersen fortæller: ”Vi er der for at stå på ski. Så det er med at komme 
tidligt op om morgenen og ud på pisterne, når lifterne åbner og pisterne er ny præparerede”.
”Der er også plads til hygge og lidt afterskiing, men den stående aftale er, at vi skal være 
parat til at stå på ski næste morgen - det er jo "åndsvagt" at ofre mange penge på liftkort, 
hvis man ligger i sengen hele formiddagen” siger Jan med et smil, og fortsætter: ”Den rigtige 
afterskiing holder vi nogle dage efter, vi er kommet hjem, hvor vi også bruger tiden på at aftale 
næste års tur” 
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NÅR VINTEREN ER GÅET PÅ HÆLD, 
OG FORÅRET BaNKER PÅ, 
- er det tid til årets sidste tur på ski

SKi´DE SJOVT
SMASK!

SMASK!
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F. L. Byg

 RISBØGE 54    |    6640 LUNDERSKOV   
    TELEFON: 26 23 62 20    |    E-MAIL: INFO@F-L-BYG.DK

Murerarbejde - Reparati oner - Flisearbejde 
Om- og ti lbygning - totalentreprise

NYTÅrSKUr FASTELAVNS OPTOg



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

JENS H. PEDERSEN & SØN
Vognmandsforretning Aps

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

post@jenshpedersen.dk ∙ www.jenshpedersen.dk

SE HER!

JENS H. PEDERSEN & SØN
Vognmandsforretning ApS

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



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

JENS H. PEDERSEN & SØN
Vognmandsforretning Aps

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

post@jenshpedersen.dk ∙ www.jenshpedersen.dk

SE HER!

JENS H. PEDERSEN & SØN
Vognmandsforretning ApS

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

iNDHOLD Og iNPUT: 

Hvis du har input/ forslag til det næste maga-
sin, der udkommer 1. maj 2016, bedes det være 
os i hænde senest den 15. marts 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

 Niels Risbjerg Lai
kirken

Birte Højsager, 
layout

Merete Due Paarup,
boss

Hanne Holm Johansen, 
skolen

Vibeke Bundgaard, 
4F

Søren Pedersen
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

Charlotte Jørgensen,
4F

Mette Speedsberg Pedersen,
fotograf FEBrUAr 2016  //  FYNSLUND MAgASiNET //  35 



KALENDERFYNSLUNDFORÅR’16
FEBRUaR
Torsdag 11. kl. 19-21 Betyrelsesmøde, Fynslundhallen
D. 13-21 Vinterferie for Fynslundskolen
Søndag 14. kl. 10.30 gudstjeneste, Lejrskov Kirke
Søndag 21. kl. 9.00 gudstjeneste, Jordrup Kirke (Elon Jepsen)
Tirsdag 23. kl. 19.00 Bestyrelsesmøde Fynslund skolen, Spireren 
  på Fynslund skolen
Tirsdag 23. kl. 19.30 Ole Hartling: ”Aktiv dødshjælp”, 
 Harte Kirkecenter
Onsdag 24. kl. 14.30 gudstjeneste i Toftegården.
Torsdag 25. kl. 19.30 generalforsamling for Jordrup forsamlings-
 hus i Jordrup forsamlingshus.
Torsdag 25. kl 19-22 3x gen. fors. FB støtteforening Fynslund-
 hallen og Fynslund Bolkdklub.
Torsdag 25. k. 19.30 ”Stille hjerte”-filmaften, 
 Lejrskov præstegård. 
Søndag 28. kl. 10.30 gudstjeneste, Lejrskov kirke

MaRTS
Onsdag 2. kl. 19.30 generalforsamling, Lejrskov ringrider 
 forening, Fynslundhallen
Onsdag 2. kl. 19-22 Menighedsrådsmøde, Lejrskov præstegård
Fredag 4. kl. 16-17.30 Smag på Brugsen - Smag forskellen, 
 LokalBrugsen i Jordrup
Søndag 6. kl. 19 gudstjeneste, konfirmanderne medvirker, 
 Jordrup Kirke
Onsdag 9. kl. 19 generalforsamling, KFUM-spejerne og 
 granly, i granly
Fredag 11. kl. 19.30 generalforsamling Jordrup vandværk,
 Jordrup forsamlingshus  
Søndag 13. kl. 10.30 gudstjeneste, Lejrskov kirke
Tirsdag 15. kl. 19-21 Bestyrelsesmøde, Fynslundskolen og 
 Spireren, på Fynslundskolen
Onsdag 16. kl. 19 Påskenslæsninger, Erik Mayland på fløjte,
 Jordrup Kirke.
Torsdag 17. kl 19-22 Påskebanko, Jordrupforsamlignshus
Lørdag 19. kl. 10-13 FB gymnastik: årets opvisning, Fynslund-
 hallen
D. 19-28 Påskeferie for Fynslundskolen
Søndag 20. kl. 10.00 gudstjeneste, Palmesøndag, afslutning 
 for mini konfirmander, børne koret, 
 Lejrskov Kirke.
Torsdag 24. kl. 19.00 gudstjeneste, Skærtorsdag, Jordrup Kirke
Fredag 25. kl. 10.30 gudstjeneste, Langfredag, Lejrskov Kirke
Fredag  25. kl.16-17.30 Fredagssmagning, i LokalBrugsen
Lørdag  26. kl. 19.00    Pigeaften, Fynslundhallen

Søndag 27. kl. 9.00 gudstjeneste, påskedag, Lejrskov Kirke
Søndag 27. kl. 10.30 gudstjeneste, påskedag, Jordrup Kirke
Onsdag 30. kl. 14.30 gudstjeneste, nadver, Toftegården

aPRIL
Søndag 3. kl. 10.30 gudstjeneste, Lejrskov Kirke
Torsdag 7. kl. 18-24 Spis med aften og underholding med 2BE1,
 Jordrupforsamlingshus
Søndag 10. kl. 10.30 gudstjeneste, Jordrup Kirke
Torsdag 14. kl. 19   Menighedsrådsmøde, Lejrskov præstegård
Lørdag 16. kl. 11 Jordrup sangkor, koncert med Broager  
 Egnskor, Kolding Bibliotek
Søndag 17. kl. 10.30  gudstjeneste i Lejrskov Kirke
Fredag 22. kl. 10     Konfirmation, St. Bededag, Jordrup Kirke
Søndag 24 kl. 10  Konfirmation, Lejrskov Kirke
Tirsdag 26 kl. 19-21  Bestyrelsesmøde, Fynslundskolen og 
 Spireren, på Fynslundskolen

Torsdag 28. kl. 18  Årsmøde i LokalBrugsen, 
 Jordrupforsamlingshus
Fredag 29. kl. 16-17.30 Fredagssmagning i LokalBrugsen

MaJ
Søndag 1. kl. 10.30 gudstjeneste i Jordrup Kirke
Onsdag 4. 14.30 gudstjeneste på Toftegården
Torsdag 5. kl. 10.30 gudtjeneste, Kristi Himmelfartsdag, 
 Lejrskov Kirke
D. 5-7 Fynslund Sportsfest, v/Fynslundhallen
Fredag 6.  Fridag for Fynslundskolen
Søndag 8. kl. 15 Jordrup sangkor - Morsdags koncert,
 Kolding Hus
Søndag 8. kl. 10.30 gudstjeneste, Jordrup Kirke
Søndag 15. kl. 9 gudstjeneste, pinsedag, 
 Jordrup Kirke
Søndag 15. kl. 10.30 gudstjeneste, pinsedag, Lejrskov Kirk
Mandag 16. kl. 10.30 Friluftsgudstjeneste, 2. pinsedag, 
 børnekor. Kor og band medvirker, 
 Æblehaven bag Simon Peters Kirke 
 i Kolding
Torsdag 19. kl. 19 Menighedsrådsmøde, Lejrskov præstegård
Søndag 22. kl. 10.30 gudstjeneste, Jordrup Kirke
Tirsdag 24. kl. 19-21 Bestyrelsesmøde, Fynslundskolen og Spireren,
 Fynslundskolen
Torsdag 26. Udstillingsaften på Fynslundskolen
Søndag 29. kl. 10.30 gudstjeneste, Lejrskov Kirke


