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AKTUELTKLUMMEN

Niels Risbjerg Lai

Igen i år blev Fynslund boldklubs gymnastikopvisning et tilløbsstykke. Ca. 300 tilskuere 
så på de dygtige og engagerede gymnaster, der viste, hvad sæsonens træning var endt 
ud med.Både unge og ældre viste os endnu en gang glæden ved at bruge kroppen.

GYMNaSTIKOPVISNINGEN 2016

Tilflytter er jeg – efter jeg er flyttet ind i den 
dejlige præstegård på Lejrskov Kirkevej, hvor 
jeg er meget glad for at bo. Tilflytter kan man 
være i mange år, ved jeg af erfaring. Men jeg 
er også blevet ansat som sognepræst og vil 
skynde mig at sige, at jeg er meget glad for 
den fine og overstrømmende velkomst, jeg har 
fået. Både som tilflytter og som præst – to ting 
jeg ikke kan eller skal skille ad. Jeg føler alle-
rede, jeg er godt på vej til at blive en del af et 
aktivt lokalsamfund, og det er en stor glæde.

Som præst er det min opgave at forkynde 
evangeliet, og det kan og skal gøres på mange 
måder. Jeg tænker f.eks. gerne på gudstje-
nesten Palmesøndag, som var afslutning for 
forårets minikonfirmander. Det var også den 
første smagsprøve på, hvad et børnekor kan, 
når der er opbakning og begejstring med i spil-
let. Det lover godt for, hvad vi kan opnå, når 
kirkens kor kommer i mere regelmæssige ram-
mer fremover. 

Som præst kommer jeg gerne på besøg, hvis 
man ønsker det. Min dør er også åben for sam-
taler her i præstegården. Der er den fordel ved 
at snakke med en præst, at jeg har tavsheds-
pligt og ikke laver journal eller registrerer. Og 
så koster det ikke noget. Jeg ved af erfaring, at 
det kan gøre godt at formulere, hvad man bæ-
rer på og lette sit hjerte. Jeg er hverken psyko-
log eller terapeut, men et menneske, der lytter. 

Jeg glæder mig til at se foråret og sommeren 
få overtaget i præstegårdens flotte have, og 
jeg følger spændt, hvad der spirer frem af jor-
den, og hvad der springer ud.

TILFLYTTER
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HaUGÅRD RETRO OG DESIGN

ERVERV   I   FOKUS

DET ER MERE END ”BARE EN BUTIK” FO
RD

I

           noget til  
enhver smag!

VI KA’ LI’
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”Det skal være en oplevelse at komme til 
Haugård Retro & Design. Gæsterne skal hyg-
ge sig og føle sig godt tilpas, når de besøger 
butikken – hvad enten det foregår på én af de 
almindelige åbningsdage eller ved et særligt 
aftenarrangement med venner og veninder.”
- Fortæller Marianne Pachai på en lidt over-
skyet forårsdag i slutningen af marts.

I butikken hos Haugård fokuserer man på 
en bred palette af varer indenfor smykker, 
brugskunst, mode og delikatesser. Du kan 
blandt andet finde artikler til boligindretning 
fra Kolding-firmaet Pure Culture, Pernille 
Bülows fairtrade-smykker udarbejdet i gen-
brugsglas fra Ghana, halskæder fra Kazuri 
og ler-smykker fra Kenya, flotte sofaer og 
sengeplaider fremstillet af brugte sarier i 
bomuld fra Indien sammen med andre nøj-
somt indsamlede FAIRTRADE-produkter. 

Men der skal også være lidt til ganen, og der-
for har Haugaard suppleret sortimentet med 
lækkerier fra Bûlow Lakrids, lokalt produce-
ret honning, den lokale specialitet aroniasaft 
fra Elkærholm og spanske delikatesser fra 
Espania Sense i Alicante. Du finder også 
lækker te fra Lyngs Te og Kirsten Kronborg.

Endelig tilbyder butikken de nyeste kollek-
tioner og trends fra tøjmærket Soulmate, 
lækre fritidssko fra mærket Woden og et 
helt nyt koncept - briller med styrke, både 
alm. og solbriller fra Have a Look. 

Det er en ren oplevelse at besøge butikken 
med sit varierede og blandede sortiment.

OPLEVELSEN STOPPER IKKE HER
Er I en gruppe, der har lyst til at besøge Hau-
gård Retro & Design til en aften med fx øl-
smagning, tøj-party eller lignende, så er Ma-
rianne frisk på et helt specielt arrangement, 
hvor du også kan få lidt lækkert at spise.

Især har Haugård fokus på at kræse for den 
årstid vi befinder os i. I løbet af året afhol-
der Haugård arrangementer, der afspejler 
årstiden. Det kan være julemarkeder, maj-
markeder eller høstfesten i efteråret, hvor 
æblesæsonen er på sit højeste.

HAUGåRD RETRO & DESIGN HAR 
FASTE åBNINGSTIDER 
Onsdag til fredag fra 11.00-17.00
Lørdag og søndag 10.00-16.00. 

Hvis du ønsker at besøge butikken uden for 
åbningstid, kan du kontakte Marianne på: 

mobil: 20 11 92 89
mail: marianne@pachai.dk

Ved siden af butikken finder du den an-
den del af Haugård Retro & Design. I 
en selvstændig længe til butikken, som 
rummer masser af genbrugs effekter, lig-
ger den super spændende retro-afdeling 
med en helt speciel stemning.

Her bliver der spillet jazz fra en gammel 
pladespiller, mens man går rundt mel-
lem en masse skatte. Disse er fundet og 
nænsomt restaureret af Bo, der har sit 
værksted midt i butikken. I stalden på 
den anden side af gården, er der også 
fyldt op - her med masser af retro-møb-
ler.

Alt er ny-restaureret – fx er alle møbler 
slebet ned og poleret på ny. Det vrim-
ler også med et stort udvalg af sjove 
lamper, ure og keramik sammen med et 
stort glassortiment - heriblandt karafler 
fra Holmegård. 

ÅBNINGSTIDER

EN HELHEDSOPLEVELSE

 RETRO 
og arbejdende værksted
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Formanden oplyser at 2015 har været et 
godt år for Jordrup Forsamlingshus. Stor 
opbakning til fastelavnsfesten samt jule-
træsfesten for børn. I alt tilmeldte børn 65 
– 70 og lige så mange voksne. Halloween-
fest med Bjørn & Okay - stor succes - kom-
mer  igen den 28. okt.

Spis med aften med 2BE1, med rigtig god 
underholdning. Kommer  igen til spis med 
aften den 7. april. Huset har været i brug i 
alt 63 dage i 2015. Der er købt mange nye 

ting til huset. Desuden fået malet lille og 
store sal plus forgangen, Tommy Poulsen 
har sponsoreret malingen. Vi har fået kloa-
keret, plus lavet skotrenden ved taget.

Som noget nyt skal vi have 60'er fest den 
3. juni, med The Rocking Ghosts.

Tak for god opbakning om forsamlingshu-
set i 2015. - Bestyrelsen

GENERaLFORSaMLINGEN
i jordrup borger og Forsamlingshus den 25. Feb.

Det er lykkedes at hyre det legendariske 
pigtrådsorkester fra 60`erne – The Rock-
ing Ghosts. Hvem kender ikke ”Belinda” 
og ”Oh, oh, what a kiss”.

Det bliver et flot pyntet forsamlingshus 
med buffet, grundlovskage, dans og i det 
hele taget hyggeligt samvær. Man er vel-
kommen til at være iklædt 60`er tøj.

Billetsalget starter den 1. april og kan 
købes i Lokal Brugsen eller hos Karen 
Margrethe Christensen tlf. 5124 0888. 

Skynd dig der vil være rift om billetterne.

   et brag aF en 60`er Fest 

DEN 3. JUNI

En aften tur med - 9 km løb - rundt på 
vores lokale vejnet.

opsamlet i en side:
6,6 kg skrot.

Hvor er vi henne?

Tænk dig om!

SKROT/SKOVSVIN

Som mange måske har set, har kommunen 
forestået fældningen af de fleste træer på 
torvet, samt fået ryddet op i skilteforvirrin-
gen på torvet, og gjort det mere oversku-
eligt for trafikken.

Der er en aftale mellem borgergruppen, 
og Kolding kommune, som går ud på at få 
en tiltrængt forskønnelse af byens midte. 
Til efteråret planter kommunen så diverse 
buske, og evt. et par træer, efterfølgende 
renholder borgergruppen arealet.

Borgergruppen etablerer også et par blom-
sterkummer i grus arealerne, og modtager 
med tak, diverse sponserede blomster der-
til, idet vi ikke har noget budget.

Der er også ønske om et bedre busskur, som 
også kan bruges til rast, for alle cyklisterne, 
der cykler på cykelruterne gennem byen.

BORGERGRUPPEN I JORDRUP
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Landbomuseet åbner igen den 30. april, 
samme dag skal køerne på græs og du 
kan opleve en Krible krable tur med na-
turvejlederen fra Kolding Kommune. 

Museet har åbent og her kan du blandt 
andet se nedenstående apparatur, samt 
mange andre interessante ting. 

åreladningsapparat til tapning af blod. 
åreladning var en udbredt behandlings-
form for mange sygdomme hos både 
mennesker og dyr, fordi man mente, at 
man fjernede sygdom ved at fjerne de 
”onde safter”. På landet var det ofte sme-
den, der udførte behandlingen.

Der er stadig Landbokaffe den første 
tirsdag i hver måned. Se sommerens 
program på Landbomuseets hjemmeside 
www.landbomuseet.dk

LaNDBOMUSEET

 HURLUMHEJ
Fugle- og Foderhuse

Hvordan laves et godt fuglehus i en god kvalitet?
Det ved Vagn Toft, Jordrup.

I flere år har han lavet kvalitets fugle- og foderhuse, 
som udelukkende bliver lavet af Lærketræ, der efter-
følgende er lagret og barkkanterne bibeholdes synlige.

Alle kasser bliver skruet sammen – ingen søm, ingen 
maling, pap eller andet – kun rent træ. Fuglene elsker 
den naturlige duft.

Vagn Toft laver modeller efter ønske, men der er el-
lers nok at vælge imellem – godt tyve modeller kan 
ses på – www.hurlumhej.nu. Endvidere en vejledning 
til opsætning.

aNDRE HESTEKRæFTER 
PÅ RINGRIDERPLaDSEN
Normalt emmer Ringriderpladsen i Lejr-
skov af heste. Men - fredag den 20. maj 
fra kl. 17.00 – kan man møde en anden 
form for hestekræfter.

Lejrskov Ringriderforening, PK Tech og 
Regnskab & Co afholder nemlig biltræf på 
pladsen. Ideen fik Per og Vagn Kragelund 
sidste sommer. De er begge bilentusiaster 
og ønskede at der kunne afholdes et bil-
træf lokalt. Ringriderforeningen var med 
på, at pladsen godt kunne bruges til dette. 

”Vi håber på, der kommer mange, som 
deler vores passion for ældre biler, og bli-
ver det en succes, prøver vi igen”.

”Alle biler der er mindst tyve år gamle 
bliver lukket ind på pladsen – og vi håber 
mange vil komme og kigge på bilerne.”

”Et nyt tiltag for at trække folk til områ-
det – men ikke mindst så er det vigtigt, at 
vi holder gang i lokalsamfundet”.
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FYNSLUND        SKOLEN

Selvom vi på Fynslundskolen har et lavt syge-
fravær i personalegruppen, -og i øvrigt også 
blandt eleverne, skal børnene ind imellem 
have vikar, fx hvis lærere og pædagoger er 
på nødvendige kurser, er syge eller af anden 
årsag er fraværende fra skolen.

Det er naturligvis allerbedst at have sin faste 
lærer eller pædagog, -alt andet lige får ele-
verne mest ud af dette. Det giver jo sig selv, 
at den indsigt og kompetence, en faguddan-
net lærer eller pædagog har, giver den bedste 
kvalitet.

Men heldigvis er det sådan, at vi på Fynslund-
skolen har et godt og stabilt vikarkorps, der 
også med kort varsel kan træde ind i under-
visningen, hvis behovet er der.

For at sikre den bedste kvalitet i det arbejde, 
ligger der, når det er muligt, stort set altid ma-
teriale fra den fraværende, som vikaren efter 
bedste evne går ind i. Det er med til at sikre et 
så godt udbytte for børnene som muligt.

Det kan naturligvis ske, at det enten er med 
meget kort varsel, eller at det er et helt sær-
ligt fag eller specialiseret område, der skal 
dækkes, som gør, at det som vikar kan være 
svært at gå ind i området med højeste kva-
litet. Det er vilkårene. Men i disse tilfælde 
søger vi, så vidt det overhovedet er muligt at 
bringe en så god kvalitet ind i tilbuddet, som 
det kan lade sig gøre.

Vi har stor glæde af et stabilt vikarkorps, som 
for en dels vedkommende har været knyttet 
til skolen gennem en årrække, og så er vi så 
heldige, at dygtige unge mennesker, der tid-
ligere har gået på skolen, efter fx studenter-
eksamen kommer og tilbyder sig som vikarer. 
Det har den store fordel, at de kender ”huset” 
og ånden, -det er med til at give dem gode 
forudsætninger for at varetage vikaropgaven.

Samlet set gør vi os store bestræbelser på, 
at vikaropgaverne dækkes godt, og i øvrigt er 
børnene fra mindst til størst gode til støtte 
med at fortælle, hvordan ”vi plejer at gøre”.

VIKaRER ER OGSÅ EN DEL 
aF SKOLENS HVERDaG
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Vi er i dette skoleår begyndt på et projekt, 
hvor mange af kommunens forskellige 
idræts-klubber og -foreninger stiller dygtige 
instruktører til rådighed for dels at åbne til 
nye sportsgrene og aktiviteter og dels for at 
inspirere til spændende idrætsundervisning.

I efteråret blev det til et rigtig godt sam-
arbejde med Kolding Tennisklub og deres 
instruktør Darel Travancic og på den anden 
side jul har der været gang i et meget vel-
lykket forløb omkring kids-volleyball med 
instruktør fra Dansk Volleyball Forbund, 
Karsten Vium Strandridder.

I svømmeundervisningen som foregår på 
4. skoleår, har vi haft Martin fra Kolding 
Svømmeklub til at inspirere og undervise 5 
tirsdage i foråret.

Både børn, lærere og forældre har givet 
udtryk for at de er meget glade for projek-
tet, som Fynslundskolen deltager i som en 
af 6 skoler i kommunen støttet med midler 
fra Team Danmark. Projektet fortsætter 
flere år frem.

IDRæT OG SaMaRBEJDE
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Vi har i 2. klasse arbejdet med billedroma-
nen ”Jeg er Frede (men det er ikke altid det 
de andre kalder mig)” af Hanne Kvist.

Frede skal med klassen på koloni. Han ved 
ikke, om han glæder sig. Måske glæder han 
sig en lille smule. Men han er bange for at 
komme til at gøre noget dumt. Det plejer 
nemlig at være ham, der gør noget dumt i 
klassen. Vi har arbejdet både med billeder-
ne og teksten, bl.a. med sammenhængen 
mellem billederne og meddigtning.

Hjemme har eleverne skrevet en historie 
om en dreng, der skal på koloni, derefter 
har vi lavet pop-up billede til historien. 

Vi har spurgt fire elever i klassen om, hvad 
de har tegnet på deres pop-up billede samt 
hvad de syntes om bogen ”Jeg er Frede...”

”JEG ER FREDE”
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amalia 2.d:
hvad har du tegnet?
Jeg har lavet nogle mennesker der sidder 
på en træstamme ude i skoven ved et bål. 
De spiser pølser.

hvad syntes du om bogen ?
Bogen er god fordi, den handler om noget vi 
ikke har læst før. Frede redder Camilla fra 
at drukne.

Læs videre på side 9
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FYNSLUND        SKOLEN

BESØG aF GRØNLaNDSKE BØRN
PÅ FYNSLUNDSKOLEN
I begyndelsen af 1960’erne opfordrede 
Kommunernes Landsforening de danske 
kommuner til at etablere venskabsforbin-
delser til grønlandske kommuner. 

I 1963 besluttede Fredericia Byråd sig for 
med borgmester Martin Hansen i spid-
sen, at Ilulissat/Jakobshavn og Fredericia 
skulle være venskabsbyer.

Siden 1969 har der hvert år været grøn-
landske elever på besøg i Fredericia og de 
omliggende kommuner: Middelfart, Vejle 
og Kolding. 

Efterhånden har ordningen bredt sig over 
stort set hele Danmark, for hvis en fami-
lie i Odense eller andet sted har lyst til at 
blive plejefamilie, så skal det ikke være 
kommunegrænser der stopper dette. 

Besøgene er i høj grad båret af de frivillige 
plejefamilier, der år efter år har meldt sig 
til at have et barn fra Ilulissat boende.

På Fynslundskolen er vi så heldige at have 
besøg af Lars Lundblad fra Ilulissat. De 
næste to måneder skal han bo hos Jeppe 
Poder Bøgelund som går i 3.e. Lars tog 
den lange rejse fra Grønland til Danmark 
og til en helt ny familie han aldrig havde 
set. Han kom til en ny skole, til nye kam-
merater, mange nye voksne og ikke mindst 
ny og anderledes mad. Han taler kun me-
get lidt dansk og alligevel er han glad og 
smilende og tager det hele med en sindsro 
man kun kan misunde. Vi er enige om i 3.e, 
at han er temmelig sej. 

Lars blev meget glad, da han fik besøg 
af sine lærere fra Ilulissat, som I kan se 
på billedet.
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august 2.d:
hvad har du tegnet?
Jeg har lavet et bål, et ben og en træstub 
og så er jeg i gang med at lave en bro, hvor 
man kan stå og fiske.

hvad syntes du om bogen ?
Den er mærkelig. Frede sætter sig på alle 
sandwichene. Den er også god, fordi  Frede 
redder Camilla fra at drukne.

Chili 2.d:
hvad har du tegnet?
Jeg har lavet et bål og tre piger, der er ude 
i skoven.

hvad syntes du om bogen ?
Det er en god historie, fordi der er piger 
med. Meget spændende der hvor Frede 
redder Camilla fra at drukne.

Soffie 2.d:
hvad har du tegnet?
Jeg har lavet et telt og Frede. De skal sove 
i telt. Frede skal sove sammen med to piger 
og to drenge.

hvad syntes du om bogen ?
Den er spændende lige der hvor Frede dyk-
ker ned for at redde Camilla og man ikke 
ved om han kommer op med hende. Den 
er også sjov fordi Frede sætter sig på alle 
sandwichene. 

MAJ 2016  //  FYNSLUND MAGASINET //  9 



FYNSLUND        SKOLEN

DM I MaDKUNDSKaB 
EMNE 2016: MæLK OG MæLKEPRODUKTERS FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

UNDERVISNINGSFORLøB: 
Fynslundskolens 6. klasse har fulgt under-
visningsmaterialet: ”Mælk og mælkepro-
dukters fysisk-kemiske egenskaber”. For at 
komme i betragtning til semifinalerne i Es-
bjerg, skal der udarbejdes en proces og re-
sultatbeskrivelse af undervisningsforløbet. 
Denne skal godkendes og bestås. Vi var så 
heldige at blive godkendt og bestå de ind-
ledende prøver. Nedenfor er et ganske lille 
uddrag af denne procesbeskrivelse.

TVæRFAGLIGHED:
6. klasse har valg at arbejde tværfagligt 
med natur og teknologi og håndværk og 
design, derudover har vi haft IT- undervis-
ning indover. Det har været vigtigt for os, 
at få en natur og teknologi faglærer med 
i forløbet, da eleverne i 6. klasse ikke har 
fysik/kemi på skemaet. De har bl.a. lært 
om syre/base i forhold til PH-værdier. Vi 
har på ærligste vis sagt til eleverne, at det 
er svært fagstof, overliggeren er høj, men 
hvis de virkelig vil, så kan de godt. Det vil 
de. Derfor lægger vi vægten på de mere 
jordnære ting, som vi kan forvente, en elev 
i 6. kl. kan forstå og redegøre for.

Vi vil gerne ”uploade” mælk til en festin-
grediens til ungdomsfester og dermed 
håbe på at skabe nye traditioner. 

6. klasse lavede, som en slags gene-
ralprøve til den store semifinaledag en 
”Mælkebar” på skolens læringscenter. Her 
inviterede de alle klasser til at komme og 
høre om og smage mælk. Desuden var der 
smagsprøver på nogle af de mælkedrikke 
m. m. som skulle præsenteres i Esbjerg.

KONCEPT: EN MæLKEBAR
•	 Værter: 6. klasses mælkepiger og 

mælkedrenge
•	 Muuuhkais (mælkedrikke)
•	 Mælkepops (variation af ostepops)
•	 Mælkeshots   ”det blodrøde yver”
•	 Havregryn med eksotisk mælk
•	 Dip(e) dutter med dip
•	 Innovative is. Fx en ½ avocado med 

agurk-is og sødt
•	 Flødeis med revet gurkemeje og citron
•	 Råkostkage med yverdrys
•	 Forårsruller med hjemmelavet friskost

Jeg hedder Claus Bøtker og er netop 
blevet ansat som viceinspektør på 
Fynslundskolen og Børnehaven Spi-
ren. Jeg er 43 år og bor i Pjedsted, 
en lille by i nærheden af Fredericia 
sammen med Louise og vores tre 
børn, Anna og Laura på 14 år og 
Oscar på 9 år. 

Jeg kommer fra en privatskole som 
ligger midt i Vejle-centrum. Her har 
jeg været ansat som lærer i 15 år, 
hvor jeg har undervist i historie, 
samfundsfag og engelsk. Jeg har 
også altid haft musik som en stor 
del af min undervisning og spiller i 
flere forskellige bands i min fritid.  
Jeg har været lærer siden 1999, 
hvor jeg blev uddannet fra Jelling 
Statsseminarium.

Jeg ser meget frem til at komme i 
gang efter sommerferien, men al-
lerede nu er der mange opgaver der 
skal løses, og ting jeg skal sættes 
ind i. Så jeg vil komme på skolen så 
ofte jeg kan i den kommende tid op 
til sommerferien. Måske vi ses der? 

NY VICEINSPEKTØR 
PÅ FYNSLUNDSKOLEN
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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



FRILUFTSGUDSTJENESTE 

KIRKEN

Bliv besøgsven eller besøgsvært og gør 
en forskel, der kan mærkes. Besøgstjene-
sten er et tilbud om personlig, medmen-
neskelig kontakt. Vær med til at bryde 
ensomheden for mennesker, der er alene. 
Bliv besøgsven eller få besøg og spred 
glæde hos et andet menneske. 
ønsket om besøg kan skyldes, at man 
sidder meget alene på grund af alder, 
sygdom, handicap, sociale forhold eller 
ensomhed og derfor kan have lyst til et 
besøg og en snak.

BESøGSVENNEN
•	 Er frivillig, ulønnet
•	 Aftaler regelmæssige besøg  

og kommer, fordi der er tid,
lyst og overskud til det.

•	 Har tavshedspligt og må ikke 
videregive personlige oplysninger 
fra samtalerne.

•	 Udfører ikke praktisk arbejde, som 
hører under hjemmehjælpen.

HAR DU LYST OG TID
- til at være besøgsven, eller behov for at 
få besøg, så kontakt 
Niels Risbjerg Lai på tlf. 7555 8002 eller 
mail nrl@km.dk.

BESØGSTJENESTEN

SæT   I KALENDEREN
Søndag den 4. september arrangerer menighedsrådet 
sogneudflugt. Først kører vi til gudstjeneste i en fremmed 
kirke (hvilken er ikke fastlagt endnu) og derefter kører 
vi til det flotte nye Moesgaard Museum syd for Aarhus. 
Her kan vi se både mosefund i de faste udstillinger og en 
særudstilling med romerske gladiatorer. Vi kan også nyde 
udsigten til Mols fra museets tag! Nærmere oplysninger 
følger i næste magasin.

SOGNEUDFLUGT
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Søndag den 19. juni kl. 10:30 skal du ikke ind 
i kirken. Vi holder nemlig gudstjeneste på kir-
kegården, bagved Jordrup Kirke. 

Altertavlen er spejdernes kors og udsigt til det 
grønne. Fuglesangen og duften af græs bli-
ver en del af gudstjenesten, og der er direkte 
adgang til åben himmel. Dagens evangelium 
handler om at elske sine fjender!

Efter gudstjenesten sælger spejderne boller, 
øl, vand og kaffe. 

Afhængigt af vejret vil det måske være en 
god ide at tage et tæppe med. Vi håber på 
medvind, men hvis vejret er for dårligt, flytter 
vi gudstjenesten ind i kirken. 
Velkommen i det grønne!
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KIRKEN

DåB 
Fei Liu (Jordrup)
Dora Liu Hansen (Jordrup)
  
BEGRAVEDE ELLER BISATTE
Anders Gustav Persson (Lejrskov)

KIRKELIGE HaNDLINGER 
SIDEN SIDST:

KONTaKT
Sognepræst: Niels Risbjerg Lai
tlf. 7555 8002 / 2129 8002. Mail: nrl@km.dk
Graver: Ejner Bæk Petersen, tlf. 7555 6317
graver@lejrskov-jordrupkirker.dk
Menighedsrådsformand: Asger B.M. Christensen
tlf. 2020 8169, mail: asger@noerupgaard.dk
Hjemmeside: lejrskov-jordrupkirker.dk
Kirkebil: Menighedsrådet refunderer udgifter til 
taxa til gudstjenester og kirkelige handlinger for 
ældre og gangbesværede.

LæS MERE På
lejrskovkirke.dk eller jordrupkirke.dk

GUDSTJENESTE 2. PINSEDAG BAG æB-
LEHAVEN VED SIMON PETERS 
KIRKE, KOLDING

2. Pinsedag, 16. maj kl. 10:30
Fælles friluftsgudstjeneste i Kolding 
Provsti. I år i æblehaven bag Simon Pe-
ters Kirke, Kolding Musik, kor, fællessang 
og flere sprog

Palmesøndagens festlige gudstjeneste, 
med minikonfirmander, 40 syngende kor-
børn, flot fællessang og en fyldt Lejrskov 
Kirke. Gudstjenesten var også afslutning 
på et kort børnekorforløb, der som musi-
kalsk “smagsprøve”, lægger op til meget 
mere børnekor efter sommerferien. Til 
august bliver der mulighed for at synge 
i kor som ugentlig aktivitet. 

Lejrskov Jordrup Kirker tilbyder spirekor 
(0.-2. klasse) og børnekor (fra 3. klasse). 
Korene ledes af Larisa og Helene, der 
også stod for korprojektet Palmesøndag. 
Tid og sted for øvning meldes ud, når 
det er bestemt. Vi glæder os til at se en 
masse sangglade børn!

PaLMESØNDaGENS FESTLIGE GUDSTJENESTE
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Torsdag den 2. juni kl. 19 er der indskriv-
ning til konfirmationsforberedelsen for de 
kommende 8. klasses elever, der bor i Lejr-
skov Jordrup – området. Det foregår i Lejr-
skov Præstegård. Forældre og kommende 
konfirmander har modtaget en invitation 
med posten. Skulle der være nogle, der 
skulle have fået - men ikke har modtaget 
-meddelelse om indskrivning, hører jeg 
meget gerne fra jer.

Sandsynligvis bliver der to konfirmand-
hold, begge torsdag eftermiddag i for-
længelse af hinanden. 8. klasses eleverne 
herfra går på fire forskellige skoler, så det 
er desværre ikke sikkert, at planlægningen 
kan gå op for alles vedkommende. Men 
eftersom vi synes, det er vigtigt at fast-
holde både konfirmationsforberedelsen 

og konfirmationen lokalt, arrangerer me-
nighedsrådet bustransport for konfirman-
derne om torsdagen til Lejrskov fra både 
Kongsbjergskolen og Kolding.
Konfirmationsforberedelsen begynder 
torsdag den 18. august 2016.

Konfirmationerne næste år finder sted 
Bededag, fredag den 12. maj 2017 kl.10 i 
Lejrskov Kirke og søndag den 14. maj kl. 10 
i Jordrup Kirke. Der er frit valg mellem de 
to kirker/dage.

Hvis man af praktiske eller andre årsager 
ønsker at deltage i konfirmationsforbere-
delsen ved en anden kirke, men gerne vil 
konfirmeres i Lejrskov eller Jordrup, vil jeg 
også gerne have besked om det. 

KONFIRMaNDINDSKRIVNING

Af
: N

ie
ls

 R
is

bj
er

g 
La

i

MAJ 2016  //  FYNSLUND MAGASINET //  13 





LOKAL PERLE

SLUSEHUSET
ved Ferup sø
Slusehuset rummer en flot udstilling om 
områdets historie før og under bygningen 
af Harteværket 1918 -20 - samt områdets 
nyere historie. 

En tur til Slusehuset og rundt om Ferup sø 
er en unik naturoplevelse.

Der er åbent hver dag kl. 8 – 20.00
Der er fri adgang.

Google ind på - Slusehuset Ferup sø – og 
få en historisk oplevelse.

LOKaLT MUSIKTaLENT

Marianne Ernst Dam er et af Fynslundom-
rådets unge musiktalenter. Hun er 21 år, 
vokset op i Egholtområdet og har gået på 
Fynslundskolen.

Hun er netop hjemvendt fra en 7 måne-
ders rejse og er på vej med sine flyttekas-
ser ind i sin egen lejlighed i Kolding. 

Marianne er ud af et musik-hjem, og vi har 
efterhånden hørt og set hende optræde 
en del gange med sin fantastiske stemme 
og fortolkninger, blandt andet på skolen, 
ved vores lokale sportsfest og ved de 
musicals, som gymnasieeleverne hvert år 
sætter op på Munkensdam Gymnasium. 

Sidste forår optrådte hun på Pitstop i Kol-
ding for første gang med sine egne numre. 
Det var stort at få mulighed for både at per-
forme og formidle sine egne kompositioner 
– og der var masser af god respons efter-
følgende. Så hun har fået blod på tanden.

Det med at skrive og formidle sit eget 
materiale er en hårfin balance i den inti-
mitet, man inviterer andre med ind i. Det 
er meget tæt på én selv at skrive sange og 
musik og at optræde med det. Det må ikke 
blive privat, fordi du så udleverer dig selv 
på en måde, der overtræder andre men-
nesker grænser – det bliver pinligt. Man 
skal holde sig på den personlige bane, 
hvor stemme, krop, ord og musik udgør det 

samlede udtryk. Marianne arbejder med 
det og mange andre facetter på sit 3 årige 
MGK forløb (Musikalsk GrundKursus), som 
hun genoptager nu efter rejsepausen.

Marianne har på sin rejse i Europa og Syd-
amerika haft en guitar med sig. Hun lærte 
sig at spille på guitaren undervejs og brug-
te den til at komponere nye sange med – 
så hun har også været produktiv på turen. 

Stemmen har hun dog ikke fået brugt så 
meget, så den skal hun træne op igen. 

Talentet er der og hun har dyrket det siden 
0. klasse med start i Kolding Musikskole. 
Fra 2. klasse fik hun privatundervisning hos 
Margit Ernst (kirkeorganist og børnehave-
klasselærer dengang) – hun fulgtes med 
to andre unge musiktalenter fra området, 
Simon Schelde og Dorthea Bach Nielsen. 
Margit underviste dem – og så var der også 
hygge med saftevand og trampolinhop un-
dervejs. Fra 6. klasse har Marianne fået 
soloundervisning i Musikskolen i Kolding. 

Det har handlet om musik hele vejen – på 
efterskolen med samspil som en ny spæn-
dende disciplin, i gymnasiet med musi-
calopsætning som en ny landevinding, 
på talentlinjen med koncerter og nu MGK 
forløbet, som er springbrættet til musik-
konservatoriet. Marianne vil søge ind dér 
ved næste ansøgningsrunde – hun vil leve 
af musikken. 

Samspillet med andre både musikalsk og 
samarbejdsmæssigt er meget vigtigt for 
Marianne. For hende er musikken overalt, 
og hvis musik gør én glad, så dyrk den. Der 
behøver ikke at være talent ind over for 
at gøre det. Musikken har en fantastisk 
evne til at binde folk sammen på tværs af 
sproglige og kulturelle barrierer.
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Sæt kryds i kalenderen – tirsdag den 31. 
maj kl. 19.30 - i Fynslundhallen.

Vær med til at tegne fremtiden for ”Fyns-
lund Kultur – og Idrætscenter”. Der håbes 
på stor opbakning, så husk også naboen.
I et samarbejde med kirken vil Fynslund-
hallens bestyrelse fremlægge deres ide-
er til et fremtidigt multicenter til glæde 
for alle.

Kom og sig din mening – læs og se lidt om 
det i dette nr. af Fynslundmagasinet.

DET SKER..
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Slottet der blev bygget i 1988 har jeg set 
mange gange, når turen gik til Lejrskov. Men 
kun udefra og det var tydeligt nu at se, det var 
et helt andet slot – flot restaureret. Så mødet 
med den nye ejer Hans Axel Pedersen fra ødis 
var set frem til med spænding.

Allerede på gårdspladsen kunne jeg for-
nemme kvaliteten i den store renovering, 
der er foregået.

Det blev en spændende rundvisning af Hans 
Axel Pedersen, der var et glad, behageligt og 
jordnært menneske. Så højt humør hele vejen 
rundt, så kunne det ikke blive bedre.

Hans Axel Pedersen fortæller hvordan starten 
på det hele begynder. Det var en artikel i Kol-
ding Ugeavis, hvor Asbølholm Slot er til salg 
som landets 10. dyreste ejendom, der skabte 
interessen. Det ender med et køb og overta-
gelsen sker omkring årsskiftet 2014/2015.

Købet indbefatter også feriecentret – Asbøl-
hus, som ligger i den ene af de tre kæmpe-
store haller, der synligt ligger flot rundt og bag 
ved slottet.

Efter overtagelsen går det stærkt. Starten går 
med udenoms arealerne, træer fældes, der 
bliver drænet og terrænet omkring slottet og 
hallerne reguleres, så det fremadrettet er til 
at holde arealerne græsslået. 

Der hører 139 hektar til ejendommen. De 95 
hektar er udlagt i en 20 årig brak aftale, med re-
striktioner så de ikke må gødes og sprøjtes men 
skal brakpudses en gang om året. Restarealet 
er skov/skrænter/remiser med super jagt.

Renoveringen af feriecentret Asbølhus starter 
den 1. marts 2015. Det har stået ubrugt siden 
udgangen af 2012. Der er plads til 26 sovende 
gæster i 10 store værelser med bad.

ASBøLHUS - FEMSTJERNET LUKSUS
Ja jeg kan ikke finde andre ord, der kan for-
klare hvor flot det er restaureret. Jeg følte 
mig omgivet af luksus, med alt hvad hjertet 
begærer. 

Kvalitet fra ende til anden – møblering med 
lædermøbler, kæmpe spejle, både i stueplan 
og på første sal. Flotte badeværelser og sau-
na mangler heller ikke. Selve udsmykningen af 
vægge og lofter gør helheden fantastisk. 

En 50 m2 stor pool med tilhørende sauna.
Badminton- og baskethal er der også blevet 
plads til, herudover et kæmpe poolbord og 
bordfodbold. Jeg vil lade billederne fortælle.

De tre kæmpehaller er efterfølgende fuld-
stændig renoveret og udlejet og til eget brug.
I efteråret 2015 startes renoveringen og om 
lavningen af selve slottet. Fire store lejlighe-
der på 150-175 m2” stykket er næsten færdig 
istandsat. En er udlejet.

Slottet har stået tomt i flere år, og inden da var 
det også et feriecenter med plads til 20 soven-
de gæster med badeværelser på hvert værelse.

Dancenter står for annonceringen i ind- og 
udland. Hans Axel Pedersen og familie tager 
imod, når gæsterne ankommer og er der lige-
ledes, når de rejser.

aSBØLHOLM SLOT 
en lokal perle 
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LIDT FaKTa
•	 Hans Axel Pedersen bor i ødis med 

sin kæreste og sammen har de to 
børn på 5 og knap 4 år.

•	 Er uddannet landmand og har haft 
søer og planteavl.

•	 I 2012 udlejede han alt sin jord og 
beskæftiger sig udelukket med leje-
mål og istandsættelser. 

•	 Asbølholm Slot blev bygget i 1988 
af Jens Dinesen. 

•	 I 2000 bliver der bygget to fløje på 
hoved bygningen

•	 Han solgte det til en Sjællandsk for-
retningsmand i 2006

•	 Hans Axel Pedersen overtager det 
omkring årsskiftet 2014/2015.
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POSITIVE TONER FRA BRUGSEN.
Det er tydeligt, at mange i Fynslundområ-
det har besluttet sig for at handle i Brugsen 
– ikke bare som supplement, men også de 
daglige indkøb. Et aktivt valg for at bidrage 
til at bevare vores lokale indkøbsmulighed  og 
de services, der er oven i hatten med apotek, 
bibliotek og pakkeforsendelser.

Som kunder oplever vi også en god gejst og 
positive og servicemindede ansatte og det 
betyder rigtigt meget for vores lyst til at 
handle i brugsen. Den fællesskabsånd, der er 
vokset frem i vores område i disse år, gavner 
også Brugsens overlevelse.

Det er med at fortsætte den positive udvik-
ling, så Brugsen i endnu højere grad kan have 
de varer på hylderne, som vi som kunder ger-
ne køber.

MåLSTYRING OG INVOLVERING
En af de ting, der måske har været med til at 
skabe den gode stemning, er det gode sam-
arbejde i personalegruppen, som Louise har 
etableret. Hun har fx indført en målstyrings-
tavle som værktøj til at gøre opgaven med at 
drive brugsen til et fælles anliggende. Tavlen 
er sat op i personalestuen, og hun bruger den 

aktivt til at planlægge og udvikle nye tiltag 
sammen med ’de voksne personaler’ Hanne 
og Anette. Tavlen bruges også til at dele 
informationer med og mellem de ansatte. 
Tavlen synliggør fx ugens omsætning inden-
for for de enkelte vareområder – også kaldet 
fyrtårne, såsom kød, vin, grønt osv.  På den 
måde kan personalet engagere sig i, hvordan 
det går med de forskellige tilbud og opsæt-
ninger i butikken. Specielt går de selvfølgelig 
op i de ting, som de selv er ’indblandet’ i. På 
tavlen findes desuden de daglige og løbende 
opgaver, den aktuelle arbejdsplan og infor-
mationer fra Coop. Værktøjet inviterer alle 
medarbejdere til at komme med nye forslag 
og ideer. 

Louise er blevet superbruger på tavlen og har 
undervist andre brugsuddelere og ansatte i 
anvendelsen af dette værktøj.

Det er et godt gået af Louise at have skabt så 
fine resultater for Jordrup Lokalbrugs. Coops 
blad ’Butikslederen’ havde da også i januar 
2016 en fin artikel om vores Brugs som en 
butik i fremdrift og et eksempel på, at det er 
muligt at vende bøtten. 

MYSTISKE KUNDER I BUTIKKEN
Butikken har haft besøg et par gange af en 
Mystery Shopper, en anonym ’kunde’, som 
Coop får til at tjekke service, rengøring og 
’stemningen’ i sine brugser. Første gang hav-
de personalet en anelse – i hvert fald er det 
ikke så tit, at der kommer nogen i Brugsen, 
som personalet ikke kender. Så de stramme-
de sig lidt an og scorede da også 100% på de 
parametre, som de blev målt på. Anden gang 
nåede de ikke at finde ud af det – kun bagef-
ter har Louise fået besked om, at der har væ-
ret besøg. De kender endnu ikke resultatet, 
men forventer, at de også denne gang ligger 
højt, da serviceniveauet bare altid er højt. Der 
vil komme endnu 4 uanmeldte besøg i 2016.

LOKaL BRUGSEN JORDRUP
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HUSK AT HANDLE LOKALT



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

ER DER VARER, DU SYNES, VI MANGLER – Så SIG DET TIL HANNE, 
ANETTE ELLER LOUISE, OG VI KIGGER På DET HURTIGST MULIGT. 

Tilmeld dig vores sms service og 
’like’ vores facebook-side ’Lokal 
Brugsen Jordrup’ for at få gode 
tilbud og følge med i, hvordan det 
går i vores alle sammens Brugs.

Iceberg salat
1 stk. kun

6,95 kr.

Sun Lolly is
8-pak kun

9,95 kr.

Bake-off hvede baguette, 
420 gram. 1 stk. kun

6,95 kr.

SMILEY REGNSKaB
uge 1-14:

SMS SERVICE

gode
tibud

11 stk. 2 stk. 1 stk.

Tilbuddene gælder
maj-juni-juli måned. 
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Er stille sysler mon så stille endda? Vi kan 
klare det hele i Fynslundområdet, derfor får vi 
både klaret at bruge vores kreative evner, OG 
vi får sat hele verdenssituationen på plads! 
Vi er en stor, broget flok, som godt kan lide at 
bruge vores hænder på forskellige måder, og 
vi har altid plads til flere. 

For et par måneder siden afholdt hallen et 
fantastisk arrangement - kun for kvinder. Der 
var smagsprøver, tøj, smykker, massage med 
mere. ”Stille sysler” deltog også. 
Vi ville gerne se, om vi kunne samle en flok, 

der gerne ville male og tegne. Det blev en stor 
succes: 14 kvinder skrev sig på vores liste. 

Vi har derfor afholdt vores første kreative af-
ten til d. 14. april kl. 18:30 på Fynslundskolen. 
Det bliver forskellige dage fra gang til gang, 
så alle har mulighed for at deltage. Max Ag-
ger, som er skoleinspektør, har givet os lov til, 
at bruge billedkunstlokalet på skolen. Så er 
rammerne på plads! Tusind tak for det…
Er der andre, som sidder med en billedkunst-
ner gemt i maven, eller bare gerne vil lære 
nye teknikker, så man hjertelig velkommen. 

Man kan søge på facebookgruppen ”Kunst og 
Klatværk”, og her bliver man opdateret med 
datoer, materialer, inspiration m.m. Man kan 
også kontakte Charlotte Jørgensen, hvis man 
ikke er på facebook.

Det vil være uddannede billedkunst/design-
lærere, der varetager undervisningen. 
Vi glæder os, så vel mødt!

STILLE SYSLER”

”

TEGNEKONKURRENCE FOR BøRN 
I hele Fynslundområdet findes der masser 
af kreative børn! De tegner og maler hver 
dag, og de er gode til at bruge deres fan-
tasi. Derfor skal vi se, hvem der kan lave 
en tegning, som viser, hvorfor vi alle sam-
men bare elsker sommeren på landet, og 
især i vores område. 

Fynslundmagasinet vil gerne lave en teg-
nekonkurrence for børn. Vi deler konkur-
rencen op i to: Man kan deltage i alderen 
1-6 år, eller for aldersgruppen 7-12 år. Det 
vil sige, at der er en præmie til hver gruppe. 
Hver gruppe bedømmes hver for sig.

TEGN EFTER EMNET 
”SOMMER På LANDET”.
Du skal tegne på et stykke A4 papir, og du 
må også meget gerne male dit billede. Du 
må bruge din fantasi lige så meget, som 
du har lyst til. Tænk på sol, sommer og 
hvorfor det er dejligt at bo på landet, når 
det er sommer. 

Du skal aflevere din tegning senest d. 1. juni 
i en lukket konvolut på adressen Borger-
gade 32 i Jordrup. Husk at skrive tydeligt 
navn og alder på din tegning og et telefon-
nummer, så er du med i vores konkurrence.

Man kan vinde en sej præmie fra Brugsen, 
og vores søde Brugsuddeler Louise har lo-
vet at være dommer. Så fat blyanter, pens-
ler, tusser og farver og kom i gang!
Tegn og vind med samme sind!

TEGN OG VIND!
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PÅ NØRMaRKSVEJ 5 
BOR EN MaND, DER VED NOGET OM TRæER

rigtig meget

Christian Nørgård Nielsen har siden 2010 ejet og drevet virk-
somheden SkovByKon, som rådgiver offentlige institutioner og 
private inden for anlæg, drift og pleje af træer og skove. 
De vigtigste arbejdsområder er:

•	 By-træers levevilkår og sundhed (etablering og pleje)
•	 Risikovurdering af by-, park- og havetræer – som de eneste 

i landet kan SkovByKon gennemføre både rådscanning og 
resistografmålinger på risikotræer.

•	 Non-destruktiv bestemmelse af trærødders udbredelse
•	 Design og gennemførsel af skovrejsning med særlig   

fokus på effektive træartsblandinger, naturværdier, æstetik 
og jagt.

•	 Undervisning, efteruddannelse og foredrag
•	 Rådgivning og evaluering af forvaltningspraksis
•	 Naturforvaltning, biodiversitet og naturgenopretning samt 

bæredygtig skovdrift - herunder naturnær skovdrift.

Christian Nørgård Nielsen er Dr. agro og Forstkandidat fra den 
daværende Landbohøjskole (nu Københavns Universitet). Med 
en dansk doktorgrad og mere end 30 års praktisk arbejde med 
træer, heraf de 27 inden for forskning i henholdsvis Tyskland, 
England og Danmark, er Christian en mand, der ved, hvad han 
taler om. Han har i tidens løb udgivet mere end 100 bøger og 
publikationer herhjemme og i udlandet. 

Du kan læse meget mere om Christian Nørgård Nielsen og 
SkovbyKon på www.skovbykon.dk, og få et større indblik i de-
res arbejdsområde.

NY BOG FRA CHRISTIAN NøRGåRD NIELSEN
I begyndelsen af juni måned udkommer 
hans seneste udgivelse ”Landskabets 
skjulte muligheder”, der sætter fokus på 
natur, oplevelser og herlighedsværdier – 
både ved skovrejsning og i eksisterende 
skove. Bogen koster kr. 450 kr plus moms, 
og kan erhverves på www.skovbykon.dk. 

2016

Håndbog i udvikling af skov- natur- og herlighedsværdier

Landskabets 
skjulte muligheder

Christian Nørgård Nielsen

Nyetablering eller omlægning af skov med inddragelse af land-
skabs- og natur-planlægning, biodiversitet, lysåbne naturtyper, 

vandmiljøer, vildtpleje og smukke skovbryn
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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 udpluk 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
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ER DU DEN NÆSTE
 MILLIONÆR?

4 MIO
Lotteriet med 

den største 
gevinst!

I JORDRUP?
 33 millioner kr. i hver serie

  Gevinst på hver 2. lodseddel 

  Vi finder en ny millionær hver måned

Prøv Landbrugslotteriet - 

priser fra 18,50 - 280 kr.

Der er trækning HVER
måned

TæNK NU HVIS...?
Vi drømmer alle om den store gevinst. Flere tu-
sinde danskere køber lotto hver uge, de drøm-
mer om at vinde den helt store pengepræmie. 
Lotto har eksisteret siden 1989, og sandsynlig-
heden for at vinde den store gevinst, er som at 
vælge ét bogstav fra Shakespeares samlede 
værker, og at det lige præcis er DIT bogstav der 
bliver trukket ud!

Vil man gerne have lidt større vinderchancer, så 
skal man spille i Landsbrugslotteriet. Dette lot-
teri har eksisteret siden 1907, og er dermed et 
af Danmarks ældste. I Jordrup står Inge Nielsen 
for salg af lodder. Det har hun gjort i 10 år nu, 
og det er en sjov og anderledes opgave. Inge er 
endnu en af Jordrups ildsjæle, som har fingrene 

i mange forskellige opgaver, bl.a. fodboldtræ-
ner og frivillig til sportsfesten. 

Inge fortæller, at der er 210.000 lodder i Dan-
mark, men der er til gengæld over 106.000 præ-
mier. Hver måned trækkes der gevinster mellem 
100 kr. og hovedpræmien på 1 million. Hver halve 
år er førstepræmien 4 millioner. Den samlede ga-
vesum er på over 36 millioner! Det er da værd at 
spille om. Et lod koster 280 kr. Men loddet gæl-
der til gengæld også i et halvt år. Man kan dog 
også nøjes med et halvt lod: så skal man dele sin 
gevinst med den anden heldige vinder…

Den udsendte ”journalist” kunne ikke dy sig – 
der blev købt et lod!

LaNDBRUGSLOTTERIET
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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.: 20119289 - haugård.com

marianne@pachai.dk

Find os på Facebook



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



Så tænker I nok, hvad er Ponygames? 
Det gjorde jeg også da jeg for godt 4 år siden 
selv startede med at ride dressur på Jordrup 
og Omegns RideKlub (JORK).

Så HVAD ER PONYGAMES?
Ponygames er en holddisciplin, hvor der rides 
forskellige former for stafet lege. Ponygames 
giver mulighed for større fællesskab og sam-
arbejde på holdet. Samtidig er Ponygames et 
godt alternativ til den almindelige undervis-
ning, idet rytteren får trænet sin motorik og 
sin balance. Ponygames er med til at gøre 
både rytter og ponyer glade for at lege. 

Da jeg i starten af 2015 blev spurgt om jeg vil-
le undervise i Ponygames, var jeg ikke i tvivl. 
Det viste sig hurtigt, at det ene hold som jeg 
træner, gerne ville mere med deres træning. 
De ville nemlig træne til Landsfinalerne 2015 
på Vilhelmsborg i århus. Så nu måtte Emma, 
Thenna, Maja, Signe og Mathilde i gang med 
at træne frem mod deres mål. 

Som træner af et hold ridepiger, finder man 
hurtig ud af at det ikke kun er det at ride. Vi 
har også lavet opgaver, leget, hygget, og der 
er givet rigtig mange krammere undervejs, så 
vi ikke kørte sur i træningen. For det dur ikke 
kun at havde fokus på at vinde Landsfinalerne, 
man skal også at havde det sjovt med sine 
venner og deres ponyer.

Vores første mål mod Landsfinalerne var at vi 
skulle til 3 kvalifikationsstævner.  Her skulle 
vi vinde mindst to af stævnerne for at blive 
kvalificeret til Landsfinalerene. Vi fandt hur-
tigt et navn til vores Team. Det blev til JORKS 
Pony Power.

Vi kæmpede imod Fredericia Sportsrideklub, 
Hedensted og Omegns Rideklub samt Vam-
drup Rideklub, og jeg må sige at jeg er mega 
stolt af mine piger. Vi fik nemlig en flot første-
plads ved alle de tre stævner. 

Så blev det endelig tid til Landsfinalerne. Vi 
var en stor flok på ca. 30 personer fra JORK 
som sammen skulle til Vilhelmsborg. Det var 
en god blanding af ryttere, søskende, foræl-
dre og venner som alle var klar til at heppe på 
JORKS Pony Power.

Vi ankom til Vilhelmsborg fredag den 26/6, med 
5 heste, og et hav af telte. Vi fik hurtigt læsset 
hestene ud af hestetrailerne og så var det bare 
med at finde et godt sted til vores lejr.

Der rides 5 lege om lørdagen og 5 lege om søn-
dagen. Lørdag formiddag skulle vi på banen 
første gang. Da vi er nybegynder, dyster vi i 
Klasse A mod 7 andre ride klubber. De fire bed-
ste hold fra lørdagens ridt, bliver så sat til at 
ride mod hinanden om søndagen. Da lørdagen 
var slut, lå vi på en foreløbig 3. plads. 

Søndag var det så sidste chance til at give 
den fuld gas på Ponygames banen. Vi sluttede 
med en super flot 3. plads i DM klasse A og 
et mega stolt hold kunne vende næsen hjem 
mod JORK igen.

HVAD LAVER ET HEPPEKOR
TIL LANDSFINALERNE?
Ja, har vi ikke et heppekor med, så bliver der 
noget stille. Har man et heppekor med, kan 
man også vinde ”DM i Heppekor”. 

Heppekoret skal vise klubbens sammenhold, 
at vi har det sjovt i vores klub og at alle er vel-
kommen. Der er flere forskellige opgaver, som 
heppekoret skal løse i weekenden. Der skal 
bages en kage til 50 personer. Den bedømmes 
på smag og udseende. 20 spørgsmål omkring 
heste skal løses.

Der skal køres Trillebørsagility igennem en 
forhindringsbane med en rytter i trillebøren. 
Der skal heppes på eget hold og laves et hep-
pekorsshow af 5 minutters varighed, som skal 
fremvises under det store show lørdag aften. 

Det er meget svært at beskrive den glæde og 
fællesskab der var, da vi lavede vores show. 
Og vi jublede, da vi var færdig og de 3 dom-
mere gav os 3 flotte10taller, det højeste man 
kan få. Og ja - vi vandt en flot 1 Præmie i ”DM 
i Heppekor 2015” 

Bagefter sidder jeg her og er stolt som en 
pave. Vi var alle ”nye” til at komme til Land-
finalerne, Vi viste at, selvom man bor i ”Ud-
kants Danmark” i Jordrup, kan vi altså godt 
det der med fællesskab og ridning.

Jeg glæder mig til undervise børn, og se dem 
have en sjov time med Ponygames på JORK. 
Alle gør i dagligdagen det som holder JORK 
i gang, nemlig sammenhold hvor alle hjælper 
og ingen kan undværes.

VEJEN TIL LaNDSFINaLERNE
MED PONYGAMES OG JORK’S TEAM PONY POWER
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FYNSLUND
SPORTSFEST

Torsdag d. 5 til lørdag d. 7 Maj

Fodbold turnering, Reklame banko, Sogne Dysten, Sports 
musik Jamm,  Gris på grill, Løb, Cykling, Volley, JOS band, 

Mobildiskotek - Party house, hoppeborg

KOM SÅ UD aF HULLERNE OG 
TaG KØLLERNE MED

KROLF STARTER OP TIRSDAG DEN 3. MAJ KL. 19.

Det er hyggelig og sjov motion og der spilles hver tirsdag kl.19.00 ved 
Fynslund Hallen.

Kugler og køller kan lånes og der inddeles nye hold hver gang.
Har du spørgsmål, kontakt da Esther Meier på tlf. 75 55 62 83

Alle, både nye og tidligere medlemmer, er velkomne!

BEaCHVOLLEY
SPIL VOLLEY MED SOL PÅ KROPPEN OG SaND MELLEM TæERNE 

STaRTER SØNDaG DEN 24. aPRIL KL. 13.

Der spilles herefter søndag efter søndag på FB’s hyggelige beachvolley bane ved Fynslund Hallen. Der laves en ”beskedservice” 
via sms ved aflysning mv. Kontakt Lisbeth Fynbo på sms eller mobil på 6177 9253, eller følg med på facebook gruppen: Fynslund 

Volleyball

Læs mere på www.fynslundboldklub.dk eller på opslag i hallen.



Hold Tid Træner/leder

Fodbold- legestue
Årg. 2011-2013 mandage 16.30-17.15

vi håber på at finde forældre eller andre, til leg og 
lidt boldsjov med de små!

u7/3 + u8/5
Årg. 2008-2010 mandage 16.30-17.30

natasja olesen, tlf. 23884963
hjælpetrænere: jakob hviid, tlf. 28735059 

og jacob Cardoso, tlf. 41773685

piger u12/8
Årg. 2004-2005 mandage 17-18.30

annette landmark, tlf. 25309290
hjælpetræner: mathilde kristensen

drenge u10/5
Årg. 2006-2007

mandage 16.30-17.45
onsdage 16.30-17.45

søren vejen- jensen, tlf. 41901467
rikke vejen-jensen, tlf. 23931240

drenge u11/8 
drenge u13/8

Årg. 2002-2005

mandage 17-18.30
Fredage 16-17.30

tue Collatz, tlf. 29739079
per vejen-jensen, tlf. 40728195

hjælpetræner: anders juul

piger u17 
Årg. 1999-2001

tirsdage 17.45-19.15 
torsdage 17.45-19.15 inge marie bertelsen, tlf. 30318192

drenge u16/8
Årg. 2000-2001

tirsdage 17.30-19
torsdage 17.30-19

keld solgaard, tlf. 28999718
lasse kamp, tlf. 23281940

damesenior/7 - oldgirls                    hjemmekampe onsdage helle Christiansen, tlf. 40686155

herresenior/11- oldboys
                - senior oldboys

hjemmekampe onsdage
hjemmekampe mandage

arne kristensen, tlf. 60156354
jan moth andersen, tlf. 30924244 

herresenior - serie 5
                      

tirsdage 19-20.30
torsdage 19-20.30

Christian vindbjerg nissen, tlf. 21694522
henning tamberg, tlf. 24259043

Christian pliniussen, tlf. tlf. 20613514
bent aleksandrowicz, tlf. 26715342

FORÅRETS FODBOLDHOLD I FB 



SPORTSFEST

Planlægningen af sportsfesten er i gang og 
har været det længe. Der er evalueret på 
sidste års sportsfest - så alt er klar til årets 
fest. Heldigvis har vi en sportsfest fyldt med 
gode traditioner, men som også giver plads til 
nye initiativer og tanker. Festen favner bredt 
og er et godt mødested for sognets beboere. 
Så husk, at invitere naboerne med i fælles-
skabet. Lad alle blive en del af det fantastiske 
sammenhold vi har.
 
Sidste års sportsfest var rigtig godt besøgt 
og der kom mange rigtig gode tilbagemeldin-
ger. Og det der går godt skal næppe ændres. 
Derfor er det igen i år Fynske bank Cup der 
åbner sportsfesten. Kom og hep på de lokale 
stjerner, grillen er tændt og hoppeborgen pu-
stet op. 

Torsdag aften gentager vi den store succes 
med reklamebanko. Støtteforeningen og 
festudvalget er i gang med at finde gevin-
ster. Kender du en virksomhed som vil støtte 
sportsklubben i Fynslund så hører vi gerne. Jo 
flere vi er – jo længere omkring kan vi komme. 

Fredag skal der løbes og cykles og der er end-
da mulighed for at kombinere disse to discipli-
ner. Der er 3,5 og 10 km løb, cykling i forskel-
lige distancer og Fynslund Race med Skærsø 
i fokus. Så find de gode sko frem, pust luft i 
dækkene og vær med til sjov motion.
 
Som noget nyt i år inviteres børn til - BøRNE 
JAM JAM. Her kan talentfulde børn optræde 
med sang, play back og dans. Tilmelding til 
Hanne Hald (2811 5760).

Fredag aften slutter af med det fede SPORTS-
JAM som Poul Kunkel Nielsen (2514 3722) 
igen planlægger og koordinerer. Så giv ende-
lig Poul besked hvis du/I har lyst og mod til 
at give et nr. eller to i teltet. Grillen er tændt, 
humøret er højt og fadølsanlægget er sat til.

Lørdag starter dagen med gratis rundstykker 
til de første 200 og der er fællessang fra høj-
skole sangbogen igen i år.

Børnene holder loppemarked i teltet alt imens 
familie- og gade fodbold går sin gang. Her er 
virkelig gang i banerne. Husk at tilmelde dig i 
teltet torsdag og kom og giv kamp til stregen.

Lørdag er også dagen hvor sognene er i kamp. 
Vi har igen i år fundet på noget andet end 
tovtrækning. Så mød op med megafoner, 
klaphatte og det gode humør og støt op om 
dit sogn. Der vil være håndbold for voksne og 
børn - se programmet for tilmelding og serie 
5 fodbold.

I år er det under hele sportsfesten MobilDi-
skotek PartyHouse der sørger for lyd og lys.
Lørdag aften sluttes af i et ordentlig brag, 
med JOS band, stegt svin og som noget helt 
nyt i år kommer der kartoffelsalat, grønt salat 
og brød fra Allan’s Dinér.

Vi glæder os til 3 festlige dage. 

SPORTSFESTEN 2016
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5 søndage i februar og marts har i alt 21 for-
skellige piger i alderen fra 18 år til 60+, været 
med til at prøve hvad fodbold fitness er for en 
størrelse. I snit har en 11-12 deltagere trodset 
søndagshyggen derhjemme og taget afsted 
til 2 timers træning med både sved på panden 
og smil på læben. Tilsyneladende har vi ramt 
et godt træningskoncept, for både rutinerede 
fodboldspillere og 6 uøvede udi bold- og hold-
spil har bagefter rost os for det nye tiltag.

Fodbold fitness kan varieres med utrolig man-
ge elementer af løbeøvelser, styrketræning, 
gymnastik for krop og hjerne, afspænding, 
strækøvelser og forskellige boldspil – ja det 
eneste der ikke lige kan flettes ind er måske 
synkronsvømning og faldskærmsudspring! På 
toppen af det hele er det sociale.  Man er fle-
re sammen om øvelserne og der er også plads 
til snak og sjov. 

Fodboldudvalget vil nu bruge erfaringerne og 
drøfte om ikke det er noget der skal lægges 
ind i mere faste rammer i den kommende vin-
tersæson. Fodbold fitness er egentlig ”opfun-
det” som en udendørs aktivitet. Så måske er 
det også noget der skal prøves af, når alle de 
andre indendørs aktiviteter er afsluttet?!

Følg med her i magasinet og på 
FB’s hjemmeside. 

FODBOLD FITNESS – PÅ PRØVE I FB

SPORTSFEST
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SPRINGTEaM
Er du 16+ er der nu mulighed for at forlænge 
springsæsonen indtil sommerferien. Så 
kom og være med, hvor alle niveauer er vel-
komne.

Du har mulighed for at få indflydelse på, 
hvilke baner der skal stilles op. Med andre 
ord er det helt op til de fremmødte, hvad der 
ønskes at springe. Opvarmning vil være i det 
sjove/hyggelige hjørne. Vi starter – onsdag 
den 6. april kl. 18 – 20.00. For at deltage på 
holdet vil prisen være – kr. 250.00.

For mere info ring til Simon Mortensen 
tlf. 2016 6010.

Opstart uge 14 – fra mandag den 4. april kl. 
18 – 19.00. Husk både udendørs og inden-
dørs tøj og fodtøj.

Pris kr. 200.00.

CROSS-FIT 
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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

Vigårdsvej 2, Læborg 6600 Vejen
Tlf: 30 80 92 82 Mail: mail@restaurant-greenen.dk

www.restaurant-greenen.dk

Stor buffet med mange kolde og varme retter bl.a. 
Grønsagstærter, pandekager, hjemmebagt kringle og frisk bagt brød.

Næste gang 7. Maj fra 11-14   

Pris pr. pers. kr. 165,00 (3-11 år halv pris) 

Brunch den første lørdag hver måned 

Den store bagedyst
Vi har været så heldige at få fat i Gabriel 
fra det danske kokkelandshold, hvor han 
vil komme og bage nogle af hans flotte 
kager, og fortælle om sine erfaringer.

Dato er ikke helt fastlagt men hold jer 
orienteret på vores hjemmeside.

Restaurant Greenen
også for folk som ikke spiller golf
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Jordrup Autoværksted
Hovedgaden 31A · 6064 Jordrup · 7555 6420
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Fynslund hallen har i 2015 igangsat arbejdet 
med en udviklingsplan for hallen. Baggrun-
den er bl.a. at der er opstået nye tendenser 
og behov på motion – og idrætsområdet i det 
seneste årti. De traditionelle holdsport som 
fodbold & håndbold er under pres til fordel for 
mere individuelle og fleksible idrætsformer. 
Disse ændringer sætter nye og anderledes 
krav til de rammer som en moderne idrætsfa-
cilitet skal indeholde.  Fremadrettet er mindre 
– og fleksible rum – et krav, ligesom der gerne 
må være sammenhænge mellem indendørs 
og udendørs faciliteter. Flere og flere idræts-
former dyrkes udendørs når det er muligt. Alt 
sammen noget vi gerne vil kunne leve op til i 
hallens rammer. Baggrunden er også, at hal-
len har et ønske om at bidrage aktivt til at vo-
res lokalsamfund fortsat skal være et godt og 
attraktivt sted at bo.

I efteråret 2015 blev der afholdt et visionsse-
minar – hvor der blev arbejdet med indholdet i 
udviklingsplanen. Resultatet af dette arbejde 
blev målsætningen om at skabe et kultur- og 
idrætscenter der udover det vi kender i dag 
bl.a. vil kunne rumme / indeholde:

•	 Fitnesscenter	
•	 Multisal	med	fleksible	rum	–	der	bl.a.	kan 
 anvendes til diverse idrætter, kreative  
 tilbud, foredrag- møder osv.
•	 Et	ungeområde	
•	 Lokaler	til	behandlere	
•	 Fokus	på	sammenhængen	mellem	hallen
 og udendørsarealerne, aktivitetsbaner,  
 Amfiscenen mm. 

Ovenstående ønsker og behov er efterfølgen-
de blevet samlet i et tegningsmateriale – der 
giver et foreløbigt forslag til hvordan vores 
kultur – og idrætscenter kunne komme til at 
se ud.  Der arbejdes med en udbygning af hal-
len på både øst- og vestsiden og et ændret 
indgangsparti. Til øst er der givet et bud på 
hvordan fitness faciliteter kunne indarbejdes. 
Og på Vest siden er der sat fokus på multisal 
– fællesarealer – cafe og gårdhave

Skitserne er forslag til diskussion.

SAMARBEJDE MED KIRKEN
I løbet af processen har kirken v. Lejrskov – 
Jordrup menighedsråd meldt ind at vi gerne 
vil være med i visionen om et kulturhus i Fyns-
lund – med fokus på multisalen – og de mu-
ligheder der ligger her. Sådan at den også vil 
kunne fungere som et sognehus centralt pla-
ceret.  Derfor er der nedsat et fællesudvalg 
med deltagere fra hallen og menighedsrådet 
– for at komme nærmere på de muligheder 
der ligger i et fælles projekt.

Kirken skal være og er til stede som en me-
ningsfuld del af det liv, der leves på landet. Vi 
skal være kirke for alle overalt. Derfor må vi 
hele tiden arbejde på at udvikle kirkelivet og 
fastholde kirkens position i takt med udviklin-
gen. Kirken skal altså fortsat arbejde for at 
være en aktiv del af lokalsamfundet.

Udvidelsen af hallen vil skabe et lokalt kraft-
center, som vil være med til at gøre området 
til et attraktivt sted at bosætte sig. Og det er 

vigtigt for kirken at være synlig og til stede 
centralt i området, hvor mennesker mødes. 
Kirkens medejerskab til projektet giver bedre 
muligheder for afholdelse af større arran-
gementer, mindesammenkomster og ikke 
mindst kunne børnekoret holde til i en kom-
mende multisal. I foråret oplevede vi en stor 
opbakning ved genstart af kirkens børnekor. 
Her har det spillet en stor rolle for succesen, 
at koret har kunnet mødes uden at børnene 
skulle køres til og fra hver gang. 

Projektet kan opdyrke nye samarbejdsformer 
mellem kirken og andre lokale kræfter, når ju-
raen og økonomien først kommer på plads. Vi 
har taget hul på et uprøvet samarbejde uden 
fastlagte rammer, men ideen er god, så det 
må kunne lykkes.

BORGERMøDE
Den 31. maj 2016 klokken 19.30 afholdes et 
borgermøde i Fynslund hallen – hvor vi vil 
fremlægge udviklingsplanen – vores tanker 
og de næste skridt i vores fællesprojekt

FYNSLUND KULTUR – OG IDRæTSCENTER
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Udbygning af Fynslund Hallen:
På vestsiden mod fodboldbanerne etableres 
den nye multisal. Salen kobles på eksiste-
rende byggeri vha en glasgang, der både er 
fordelingsgang og en udvidelse af fællesa-
arealerne. For enden af glasgangen længst  
mod parkeringspladsen etableres det nye 
indgangsparti.

På modsatte side udnyttes hallens langside 
til at placere  tness øjen, der udover  tness 
indeholder spinningslokale og depotfacilite-
ter.

M2:
Multisal og fællesarealer: 383 m2
Fitness øj: 382 m2

Fynslund Kultur- og Idrætscenter
udbygning

 tness- øjen

multisalen

multisalen

hovedindgang

 tness- øjensekundær indgang
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Sælges: 

3 stk. meget høje 

fart-reducerende bump. 

Opsat ved skolen og er brugt 

med stor forsigtighed. Derfor 

er de stort set ikke slidt. 

Køber må selv nedtage og 

fjerne bumpene. 

Henvendelse Kolding Kommune

Brevkassen Alt for landboere:
Spørgsmål: I min lille by er der meget 

opfattende opgravninger. I sidste uge 
var det så voldsomt, at jeg ikke kunne 

finde hjem, så jeg var nødt til at bruge 
min GPS. Jeg endte først tilbage i 

Kolding, derefter i Veerst og til sidst i 
Esbjerg! Min kone blev pissesur. Hvad gør jeg?Mange hilsner Tilflytteren fra Kbh.
Svar: Kære Tilflytter fra Kbh.

Bliv hjemme! Det har lange udsigter! 
Hilsen Gertrud Gissenguld 

Sidste nyt 

fra videnskabens verden:

Nye studier viser, at kvin-

delige billister aldrig kører 

forkert – de undersøger 

bare forskellige alternativer! 

HØRT I BRUGSEN
BRUGSEN HOLDER UDSALG:

Store besparelser på fx

Hønsemøg – stort overskud fra 

påskens gyllespredning. 

Skilte med fartbegrænsninger – 

de er aldrig blevet brugt!

Store huller i vejen -

Overskud fra kloakeringsarbej-

det i og omkring Jordrup. 

SPAR OP TIL 50%

Tegnet og skrevet af: Charlotte Jørgensen



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

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



• 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
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INDHOLD OG INPUT: 

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

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:  Rasmus Warming
Telefon: 7684 3405 / rasmus@imageconsult.dk

REDAKTIONEN

Hans Elimar Sørensen,
redaktør

 Niels Risbjerg Lai
kirken

Rasmus Warming, 
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 MAJ 2016  //  FYNSLUND MAGASINET //  39 



KALENDERFYNSLUNDSOMMER’16
MaJ
Søndag 1. kl. 10:30 Gudstjeneste, Jordrup Kirke
Onsdag 4. kl. 14:30 Gudstjeneste, Toftegården
Torsdag 5. kl. 10.30 Gudstjeneste, Kristi Himmelfartsdag, Lejr 
 skov Kirke
5. - 6. Kristi Himmelfartsdag + fridag, Fynslund 
 skolen
5. - 6. - 7. Fynslund Boldklub, SPORTSFEST, Fynslund  
 hallen
Søndag 8. kl. 10.30 Gudstjeneste, Jordrup Kirke
Søndag 8. kl. 15.00 Jordrup sangkor Morsdags koncert, 
 Koldinghus
Lørdag 14. kl. 12-16 Arbejdsdag på Jordrup & Omegns Rideklub    
 – med frivillighedsfest kl. 18 
Søndag 15. kl. 9 Gudstjeneste, Pinsedag, Jordrup Kirke. 
Søndag 15. kl. 10:30  Gudstjeneste, Pinsedag, Lejrskov Kirke
Mandag 16. kl. 10:30  Friluftsgudstjeneste, æblehaven bag Si 
 mon Peters Kirke, Kolding. Børnekor, kor og  
 band medvirker. Læsninger på flere sprog
Tirsdag 17. kl. 9:30 Fællessang ved Margit Ernst, Aktivitets 
 centeret, Toftegården
Tirsdag 17.  kl. 19 Fynslund Boldklub, Bestyrelses  
 møde, Fynslund Hallen
Torsdag 19. kl. 19 Menighedsrådsmøde, Lejrskov Præstegård
Fredag 20. kl 17  Biltræf, Lejrskov Ringriderforening og PK  
 Tech og Regnskab & Co, Ringriderpladsen
Søndag 22. kl. 10:30  Gudstjeneste, Jordrup Kirke
Søndag 22. kl. 14 Gudstjeneste, døvemenigheden, Lejrskov  
 Kirke
Mandag 23. kl. 19-21 Træning til Ringridning, Ringriderpladsen
Tirsdag 24. kl. 19-21 Bestyrelsesmøde, Fynslundskolen og bhk.
Torsdag 26. kl. 19–21  Koncert/udstillingsaften, Fynslundskolen
Torsdag 26. kl. 19-21 Træning til Ringridning, Ringriderpladsen
28. - 29.  Udvidet klubstævne i dressur og spring,  
 Jordrup & Omegns Rideklub 
Søndag 29. kl. 10:30  Gudstjeneste, Lejrskov Kirke
Mandag 30. kl. 19-21 Træning til Ringridning, Ringriderpladsen
Tirsdag   31. kl. 19.30  Borgermøde, Fynslundhallen. 
 Fremlæggelse af udviklingsplan for 
 Fynslund Kultur- og Idrætscenter.

JUNI
Onsdag 1. kl. 14:30 Gudstjeneste, Toftegården
Torsdag 2. kl. 19 Konfirmandindskrivning, Lejrskov Præste 
 gård 
Torsdag 2. kl. 19-21 Træning til Ringridning, Ringriderpladsen
3.-5. Ridelejr afvikles på JORK (dato   

 ændres måske)
Fredag 3.  Idrætsdag, Fynslundskolen og Børnehaven  
 Spiren
Fredag 3. kl. 18.30 60’erfest med Rocking Ghosts, 
 Forsamlingshuset
Lørdag 4. kl. 13 Ringridning, Ringriderpladsen i Lejrskov
Søndag 5. kl. 10:30  Gudstjeneste, Jordrup Kirke 
Mandag 6. kl. 17-19 Info-møde kommende børnehaveklasse,  
 Fynslundskolen
6. - 10.  6. klasse Bornholm, Fynslundskolen
Tirsdag 7. kl. 9:30 Fællessang ved Margit Ernst, Aktivitets 
 centeret, Toftegården
Torsdag 9. kl. 19 Møde i 4F, Fælles foreningsforum, 
 Fynslundhallen
Søndag 12. kl. 10:30  Gudstjeneste, Lejrskov Kirke
Tirsdag 14. kl. 9.30 Afslutning, Rørbæk Sø, Aktivitetscentret,  
 Toftegården
Tirsdag 14. kl. 19:00 Menighedsrådsmøde, Lejrskov Præstegård
Søndag 19. kl. 10:30  Friluftsgudstjeneste, Jordrup Kirke. 
 Spejderne medvirker og sælger boller 
Tirsdag 21. kl. 19-21 Bestyrelsesmøde, Fynslundskolen og 
 Børnehaven 
Søndag 26. kl. 9:00  Gudstjeneste, Lejrskov Kirke v. sognepræst  
 Lone Vesterdal
Mandag 27. kl. 19-21 Træning til Ringridning, Ringriderpladsen
Onsdag 29. kl. 14:30 Gudstjeneste, Toftegården
Torsdag 30. kl. 19-21 Træning til Ringridning, Ringriderpladsen

JULI
Søndag 3. kl. 10:30  Gudstjeneste, Jordrup Kirke
Mandag 4. kl. 19-21 Træning til Ringridning, Ringriderpladsen
Lørdag 9. kl. 13 Ringridning, Ringriderpladsen i Lejrskov. 
Søndag 10. kl. 9  Gudstjeneste, Lejrskov Kirke, sognepræst Elon  
 Jepsen
Søndag 17.  Se nabokirker
Søndag 24. Se nabokirker
Søndag 31. kl. 10:30  Gudstjeneste, Jordrup Kirke

aUGUST (FORELØBIG)
Søndag 7. kl. 9  Gudstjeneste, Lejrskov Kirke v. sognepræst  
 Michael Markussen
Onsdag 10. kl. 19 Fynslund Boldklub Bestyrelsesmøde, 
 Fynslundhallen
Søndag 14. kl. 9 Gudstjeneste, Jordrup Kirke v. sognepræst  
 Elon Jepsen


