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AKTUELTKLUMMEN

Charlotte 

FriviLLigE iLdsjæLE ELLEr TordEN-
sKjoLds soLdATEr?
vi bor i et fantastisk område! Lige i hjer-
tet af jylland (synes vi selv), og med kort 
afstand til nærmeste metropol; Kolding. i 
forhold til vores områdes størrelse, så har 
vi altid gang i mange ting: Fynslundma-
gasinet, sportsfesten, julefrokost m.m. 
Altid i gang, altid på jagt efter nye store 
idéer. vi er også stolte af vore tiltag. 

jeg er også selv en del af pulsen i Fyns-
lundområdet. Når man bor i et lille om-
råde, så er det skønt, at man kan bidrage 
til sammenholdet og stemningen. 
ind i mellem kan jeg dog godt stop
pe op og tænke, om vi virkelig har så 
mange frivillige ildsjæle, eller om det er 
”Tordenskjolds soldater”, som altid går i 
front? vi efterlyser tit spejderledere, nye 
grupperødder, frivillige trænere, besty-
relsesmedlemmer osv. det går tit op, men 
ind imellem er vi nødt til at trække yderli-
gere på de samme mennesker. 

vi skal huske, at vi alle får glæde af vores 
høje grad af foretagsomhed og vores sto-
re udbud af ting, som alle kan få glæde af. 
Men vi skal også huske, at arbejdsbyrden 
skal fordeles. ingen kan alt, men alle kan 
noget! 

den pulserende rytme fra byer, der al-
drig sover. Udrykninger, menneskelarm, 
butikker med evige åbningstider… 

og nogen af os er til landsbyliv: At kun-
ne gå i rask trav i 2 minutter, og så er 
du ude, hvor fuglene synger, Brugsen 
lukker kl. 20 (de skal jo også holde fri), 
man hilser på naboen, og man bander 
sammen over dem, der kører for hurtigt 
igennem vorEs by! 

jeg er til Fynslundområdet. vi er må-
ske på kortet en landsby. Endda en lille 
landsby. i min verden er det verdens 
navle. der sker rigtig meget hele tiden. 

vi kommer hinanden ved, vi nægter at 
lade busruter dø, vi tropper op og hep-
per på Post danmark rundt, vi prøver 
virkelig at støtte vores Brugs, vi ar-
rangerer, vi musicerer, vi fester, og når 
nogen fester for meget, så skælder vi 
også lidt ud. 

Hvordan kan man sætte kun ét billede 
på vores område? Man kan forsøge. 
jeg har forsøgt, kun som amatør… Et 
billede, der gerne vil illustrere glæde, 
omsorg, farverige personer og initiativ. 
For vi kan så meget, og vi vil så meget. 
vi vil det bedste for vores område og 
for hinanden. 

NOGEN MENNESkER ER TIL STORBYER 
– jo større, jo bedre. 
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AKTUELT

Mange har sikkert stillet sig selv det spørgs-
mål, når de sidst på foråret og først på som-
meren har kørt gennem Lejrskov ad Lejrskov-
vej. For midt på strækningen er et mærkeligt 
fænomen begyndt at tage form. 
syv træer er tilsyneladende blevet vendt på 
hovedet med rødderne opad, måske i et for-
søg på at få dem til at vokse den anden vej? 
Eller er det mon et spøjst forsøg på at etablere 
en landsby af storkereder, eller er en gruppe 
asatroende i gang med at opføre en lokal kopi 
af det famøse stonehenge?

HELdigvis Er dET HELE MiNdrE drAMA-
TisK ENd soM så – og så ALLigEvEL LidT 
origiNALT. 
Bag den specielle skulptur står vognmand 
Bjarne jensen, og på spørgsmålet ”Hvad er 
meningen?” siger Bjarne: ”He.. det er mest 
sådan en gimmick for mig selv. jeg fik idéen 

oppe i Nordjylland da jeg så fænomenet før-
ste gang med et par træer stå på hovedet og 
tænkte, at det måtte vi kunne bruge til noget”, 
og fortsætter: ”jeg driver en vognmandsfor-
retning, hvor vi praktisk talt lever af at stå på 
hovedet for vores kunder. På den måde kan vi 
som en mindre uafhængig vognmandsforret-
ning gøre en forskel. At det så blev lidt mere 
besværligt og tidskrævende end forventet er 
en anden sag. Et var at finde træerne, få dem 
gravet op og fragtet hjem, men selve arbejdet 
med at få dem ”plantet” på hovedet var mere 
omstændeligt, og tog noget længere tid end 
vi havde regnet med. Heldigvis havde jeg et 
par flinke naboer, der gav en hånd med”

oM vogNMANdsForrETNiNgEN BjArNE 
jENsEN
vognmandsforretningen Bjarne jensen har 
specialiseret sig i transport af køl og frostva-

rer for dagligvaresektoren. det har været den 
røde tråd siden han for 35 år startede som 
selvstændig vognmand.

i dag har Bjarne jensen 5 vogne kørende, som 
kun kører i danmark. Alle biler kører 24 - 7 
hele ugen, året rundt. For et par år siden holdt 
fruen med vognmand Nytårsaften på en P. 
plads, ved Netto Køges lager med et læs kyl-
linger, der skulle leveres kl. 06.00 første nyt-
årsdag (chaufførerne stod ikke i kø for at få 
den tur). Men familien danmark skulle jo ikke 
mangle kyllinger. 

For at der også skal være tid til at trække vej-
ret indimellem, har han i dag et samarbejde 
med anden vognmand. samarbejdet består i, 
at de skiftes til hver især at styre lager og lo-
gistik den ene uge, og så tage sig af kontoret 
den efterfølgende uge. 

HVAD ER MENINGEN?
sYv TræEr Er TiLsYNELAdENdE BLEvET vENdT På HovEdET MEd røddErNE 
oPAd, MåsKE i ET Forsøg På AT Få dEM TiL AT voKsE dEN ANdEN vEj?
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ALT I BOkSE

ErvErv   i   FoKUs

det ka’ vi li FO
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I

           vi laver vinduer, porte, 
døre og hestebokse
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det var en travl formiddag for søren johan-
sen, dagen hvor vi havde aftalt at mødes i 
hans nye lokaler. snart sommerferie, men 
lige et salgsbesøg i Nordjylland og tilbuds-
givninger skulle nås og så var der lige vores 
snak om flytning og fremtiden. det blev en 
god snak over kaffe og rundstykker, kan det 
starte bedre?

Med flytningen fra Havkrogen i jordrup til 
Højtoften i Højrup er søren tilbage til den 
egn, hvor han som dreng mange gange be-
søgte sin mormor og morfar Kirstine og jør-
gen Lund på ”ErsTvANg” i Lejrskov. Lige-
ledes var ”stenvad Mølle dambrug” stedet, 
hvor søren tit besøgte sin onkel og moster, 
severin og Marie Bjerrisgaard, som var ejer 
af dambruget dengang.

søren købte i 2010 Hd boksen af Hans dam, 
et solidt firma med et godt produktdesign. 
gennem de seks år der er gået, er marke-
det fastholdt og udviklet. Firmaet har eget   
produktprogram som er videreudviklet. Ker-
neforretningsområdet er hestebokse.

det er dog ikke kun hestebokse, men også 
staldvinduer, stalddøre, staldporte, sky-
deporte, udebokse, løsdrift og tilbehør. 
går man ind på - www.hdboksen.dk - kan 
hele produktprogrammet ses. ”Med ud-
gangspunkt i kundens ønsker og behov, er 
det vores mål i samarbejde med kunder, at 
udvikle og levere top kvalitetsprodukter til 
den rigtige pris, ensartet udførelse i mar-
kedets absolut kraftigste stål profiler” for-
klarer søren.

Hd BoKsEN ANvENdEr AUTodEsK 
iNvENTor 3d CAd TiL ProdUKTKoN-
sTrUKTioN.

selv om konkurrencen de sidste fem år er 
blevet hårdere, har søren med en gennem-
ført omkostningsreduktion samt et målret-

tet salgsarbejde fastholdt markedet, bl.a. 
ved hvert år at have en stand på ”Hest og 
rytter” i Herning Messecenter. Her mødes 
hestefolket fra skandinavien og Europa. 
Hd Boksen har været med i Herning i 15 
år og været på markedet i 17 år. ”selvom 
resultaterne har været utilfredsstillende i 
de senere år har vi bevaret en sund og god 
forretning og en bred kundekreds - private, 
stutterier, rideskoler, dyrehospitaler, slots-
stalde, hestepensioner, avlsstalde samt 
skole- og uddannelsessteder. derudover 
samarbejder vi med virksomheder inden for 
halbyggeri”, fortæller søren. 

Hovedparten af kunder er her fra danmark, 
men også Norge har opdaget Hd boksens 
kvaliteter og design. der foregår nu et stort 
arbejde med at få indrettet sig i de nye 
lokaler, hvilket bliver gjort ind imellem der 
svejses på livet løs - døre, vinduer m.m. 
En ordre på 18 hestebokse til en kunde på 
skive egnen skal være færdig til tiden – og 
det bliver de. For tiden er vi 4 ansatte.

En formiddag i snak med søren er ved at 
være slut. søren kigger på uret, det er snart 
afgang til Nordjylland og der mangler lige 
en rundvisning i de nye lokaler.

søren johansen har et svendebrev in-
denfor metalindustrien suppleret med 
en videregående uddannelse som ma-
skintekniker. 

søren har 25 års joberfaring i forskel-
lige virksomheder rundt om i landet og 
har derigennem bl.a. rejst i hele verden. 

Er gift med Hanne Holm johansen der 
er lærer på Fynslundskolen. sammen 
har de to børn, Mette og ole som begge 
bor i København.

HD BOkSEN I NYE OMGIVELSER

vrinsk

vrinsk
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Fynslund Boldklubs fodboldafdeling har besluttet sig for at tilbyde Fod-
bold fitness for kvinder i det kommende indendørs program. Alle piger 
over 15 år kan - uanset fodbolderfaring, deltage i 1,5 times anderle-
des fitness, hvor der både kommer sved på panden og smil på læben. 
Man kan selv bestemme niveauet, så hvis man har lidt skavanker er 
der mulighed for at skrue op og ned for intensiteten så det passer til 
ens formåen. som nævnt i sidste nummer af magasinet kan man bruge 
inspiration fra mange sportsgrene og der bruges forskellige bolde og 

redskaber. Én eller flere instruktører skruer et program sammen, som 
man som deltager også kan komme med ønsker og ideer til. der bliver 
også plads til en uhøjtidelig snak og et godt grin, så man kan få læsset 
hele ugens bekymringer af sine skuldre og blive ladet op til weekenden 
med god energi for det bliver fredag aftner fra kl. 19.30-21. Man beta-
ler en flad 20’er pr. gang. Alt i alt bliver det en fleksibel og forhåbentlig 
spændende aktivitet for alle deltagere. se mere i FB folder og på bold-
klubbens hjemmeside.

så snart græsset grønnes og nettene er sat 
i fodboldmålene er der heldigvis stadigvæk 
masser af forventningsfulde fodboldspil-
lere der finder vej til FB for at snøre støvler-
ne. Hvad enten det er spillere der er med i 
deres 1. eller 50. sæson er der lige stor iver 
efter at være sammen med kammeraterne 
og få spillet lidt bold. Måske rækker det 
ikke til de helt store sportslige resultater, 
der finder vej til de landsdækkende avisers 
spalter. Men så er der så meget andet man 
kan frydes over og som nok er værd at dele 
med andre i vores mindst ligeså vigtige lo-
kale spalter i Fynslundmagasinet. 

HEr Er ET PAr AF oPLEvELsErNE i ForårET:
U14 piger (årg. 2002-2003) som efter nogle 
år i bunden af deres række, er blevet nr. 
3 i denne sæson. det er de selvfølgelig 
stolte af, men de og deres trænere kan 
være mindst ligeså stolte over at have fået 
stor ros fra en modstander for deres ”FAir 
PLAY”.  For Hovers træner Bo vernegren 
skrev til fodboldformanden efter de havde 
været i FB til kamp mod vores U14 piger: 
”i slutningen af kampen blev en af mine 

piger skadet, og måtte bæres fra banen, 
og var af denne grund ikke inde og sige tak 
for kampen. Efter jeres piger havde sunget 
deres sejressang, ja vi tabte, gik samtlige 
af jeres piger over til min skadede pige og 
sagde tak for kampen. det har jeg aldrig 
set før, ej heller selv gjort. det vil vi gøre 
fremover. Men det var en flot gestus, og 
Lulu, som hun hedder, blev faktisk over-
rasket og glad for det. jeg håber at du vil 
viderebringe denne tak til den kvindelige 
træner og til pigerne...”

U16 drenge (årg. 2000-2001) havde en am-
bition om at fortsætte deres succes i 11 
mands-rækken efter oprykning fra ”drenge 
1” i efteråret til ”drenge mester” i foråret. 
Men som så ofte i denne aldersgruppe 
var der så meget frafald af spillere at man 
måtte trække holdet og eftertilmelde det i 
8 mands rækken. Her blev drengene nr. 1 i 
puljen og vandt herefter regionsfinalen su-
verænt med 7-2 over stilling iF. de kunne 
derfor hjemtage en stor flot pokal, som nu 
kan ses i Fynslundhallen.

TRILLE TROLLE 
– sjov bevægelse for de små og deres 
forældre! 

FYNsLUNd BoLdKLUB sAMLEr KræF-
TErNE oMKriNg dE ALLErYNgsTE 
BørN og dErEs ForæLdrE. 

Fodboldafdelingen er nu koblet på sam-
arbejdet mellem gymnastik og håndbold 
i aktiviteten TriLLE TroLLE. For i bund og 
grund er det for de mindste børn slet ikke 
afgørende om de er med til den ene eller 
anden sportsgren. Men alle børn vil gerne 
lege og bevæge sig. i stedet for at have 3 
forskellige tilbud til den samme gruppe 
børn er der et, hvor motorikken udvikles 
ved at få bevæget sig på mange måder 
med forskellige rekvisitter og bolde. At 
være sammen og lege med andre øver 
også de sociale evner. det giver en god 
basis for deres videre udvikling og det 
gør det lettere for børnene at fortsætte 
på næste trin, hvad enten det bliver til 
gymnastik, håndbold eller fodbold. Bold-
klubben håber at mange små deltagere 
sammen med deres forældre finder vej til 
Fynslundhallen, hvor de vinteren over til-
bydes masser af sjov og glad bevægelse. 
Læs mere i FB folderen og på 
www.fynslundboldklub.dk

NYT FrA FYNsLUNd BoLdKLUB 

LIDT FRA FB’S FODBOLDFORÅR
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FODBOLD FITNESS – NU MED I VINTERPROGRAMMET
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det er altid svært at vælge nogen ud. 
der er nemlig mange frivillige i FB som 
fortjener en stor tak og et skulderklap. 
rigtig mange gør rigtig meget for at FB 
kan tilbyde mange forskellige aktiviteter 
med indhold. Her er hvad der blev sagt 
ved kåringen under årets sportsfest.
i år faldt valgene på nogle, der ikke 
bruger den største del af tiden ved skri-
vebordet. Men har stor kontakt til de 
aktive medlemmer og samtidigt er FB’s 
ansigt udadtil.

årets leder kendetegnes ved et kæmpe 
engagement. Lidt gammeldags begreber 
som tjenstvillighed og loyalitet kan må-
ske forbindes ved personens alder, men 
helt sikkert med hans indstilling til klub-
ben. Han sætter sig ind i detaljerne for 
at løse opgaverne bedst muligt, selvom 
nogle opgaver kan virke uoverskuelige. 
Han sætter alle sejl til og kæmper for 
holdet. Han har selv været aktiv idræts-
udøver, men måtte indstille karrieren, 
da bentøjet ikke længere ville det. Men 
hovedet fejler heldigvis ingenting og han 
har også et stort klubhjerte. Han kan 
sætte sig ind i spillernes roller både på 
og udenfor banen, har et fantastisk godt 
humør der smitter og giver en positiv 
stemning på holdet. spillerne selv siger, 
han kender alle drengene, ved hvad de 

kan og ikke kan, giver dem udfordringer! 
ja, også til sig selv, nogen gange har 
han troet han var yngre end spillerne – 
omkring de 16 år. Han får samtidig pri-
sen for lang og tro trænergerning for 
spillere i alle aldre. Henning Tamberg har 
trænet mange forskellige hold igennem 
årene og senest her i foråret sprang han 
til i nødens stund, da vi manglede en se-
nior fodboldtræner.

årets talent er også i år et lille hold. Men 
i stedet for idrætsudøvere har vi valgt at 
hædre talenter blandt de unge træner-
spirer. FB er så heldig at have en god flok 
unge hjælpetrænere. som ikke kommer 
med den store erfaring – men til gen-
gæld med stor energi og mod på at lære 
og lære fra sig. Børnene ser op til dem 
og hjælperne går foran som det gode 
eksempel og viser de forskellige øvelser. 
de er utrolig hjælpsomme og åbne for 
at prøve nyt og hjælper velvilligt til på 
alle hold. det er 5 glade og dygtige unge 
mennesker fra håndboldafdelingen som 
er med til at inspirere andre unge i FB. 
de 5 friske hjælpetrænere som FB håber 
vil fortsætte i kommende sæson er: Emil 
Collatz, Lærke Landmark, Caroline jep-
sen, Christian vejen-jensen og  Mikkel 
Pallesen. 

der er opstart d. 5. september, hvor vi er klar med 
et helt nyt program. vi har valgt at skifte navn på 
2 af vores hold. spring-rytme 1 vil fremover hed-
de Minimix. spring-rytme 2 kommer til at hedde 
juniormix. det har vi gjort for at give vores træ-
nere flere muligheder for at planlægge holdene, 
så indholdet bliver mere varieret. 

vi har også sat en plan for at gøre holdene mere 
sikre. det vil sige, at der vil være større fokus på, 
at vores gymnaster vil få den rigtige hjælp fra 
instruktørerne, især når der tales om spring! vi 
vil holde et lokalt kursus, hvor der fortælles om 
og vises hvordan et sikkert spring skal forgå. En 
sikkerhed for vores trænere og hjælpetrænere så 
de gør det rigtigt og undgår skader, både for gym-
nasterne og for dem selv. Men også for at vise 
forældrene, at vi gør noget for at gøre det mere 
trygt. På f.eks. juniormix (fra 4. klasse og op) 
bliver der sat større fokus på spring. simon Mor-
tensen og Kenneth Nørhede vil instruere børnene 
i, hvordan spring både kan være sjovt og sikkert 
udføre. Med større sikkerhed får man også mere 
selvtillid.

vi glæder os til at byde gymnaster i alle aldre 
velkommen til et varieret og spændende tilbud af 
aktiviteter i sæsonen 2016-2017 og håber på stor 
tilslutning.

ÅRETS LEDER OG ÅRETS TALENT
2016 i FB OPTAkT TIL 

GYMNASTIk OG 
FITNESS SæSON
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FYNsLUNd        sKoLEN

Hvert år d. 29. april er dansens dag, hvor 
dansen bliver fejret i hele verden. også i 
danmark samler dansens dag al slags dans 
for at fejre kunstformen. 
 
dansens dag sætter spot på dansens univer-
selle evne til at krydse alle politiske, kultu-
relle og etniske grænser og forene folk i fred 
og venskab gennem et fælles sprog: dANs!

dansens dag er en brugerdrevet begivenhed. 
Alle kan være med. Foreninger, skoler, virk-
somheder og privatpersoner kan arrangere 
alt fra tre dansetrin efter frokost, en svingom i 
gågaden og til en festlig danseaften. 

3.klasserne var i efteråret 2015 med i et 
forløb, som var noget ud over det, man sæd-
vanligvis forbinder med almindeligt skole-
arbejde. som en del af et landsdækkende 
projekt kaldet ’Ta’ fat om dansen’, havde vi 
en professionel danser, Pavel, fra dansefyr-
tårn Trekanten til at undervise os i dans. i 8 
uger kom han 1½ time hver tirsdag og lavede 
mange forskellige øvelser med børnene, hvor 
der var fokus på kropsbevidsthed, kreativitet 

og socialt samspil. det var ikke traditionel 
danseundervisning, hvor man bliver under-
vist i bestemte trin.

Måske fordi 3. klasserne deltog i ovenstå-
ende forløb, var Fynslundskolen så heldig at 
blive udvalgt til at få besøg på dansens dag 
af danseteamet Brian degn og jon stage, 
som er professionelle dansere og har deres 
egen dansetrup. 

En hel dag dansede de forskellige årgange, 
fra 1. til 6. klasse, på skift i hallen. vi blev 
varmet godt op af instruktørerne og deref-
ter blev vi instrueret i den dans, der i år er 
udvalgt til årets dans. det var fantastisk, 
som de kunne få så mange børn (og nogle 
få voksne) til at danse og performe i løbet 
af relativ kort tid. vi dansede, vi grinede, 
vi svedte og vi var bare glade i låget efter 
halvanden times fuld skrue. 

”Livsglæden og lysten til at kaste sig ud i 
at danse gennemsyrer årets dans 2016.” se 
dansen på youtube.

Med en skoledag for indskolingen fra 
7.50 – 13.50 hver dag samt flere dage til 
kl. 14.50 for mellemtrinnet skal der noget 
ekstra mad og frugt til.

den forlængede skoledag kræver ekstra 
mad, for at børnene kan klare hele dagen 
på fornuftig vis i forhold til at kunne bidrage 
og deltage i såvel faglige som sociale akti-
viteter. også for at vi lærere sammen med 
børnene kan bevare den gode undervisning 
specielt sidst på dagen, hvor man kan løbe 
tør for energi skal der ekstra mad til.  så 
hermed er opfordringen sendt videre. 

Ud over en god madpakke med groft brød 
og grønt, kunne mellemmåltiderne bestå 
af noget hjemmebagt brød. På skolens 
brøddage har 5. og 6. årgang haft stor suc-
ces med at sælge følgende:
•	 Boller/brød
•	 Pølsehorn
•	 Pizzasnegle
•	 Knækbrød 
Eller blot et ekstra stykke frugt. En yo-
ghurt kan være svær at have med i hånden 
og det går ofte galt. 

Husk vi har koldtvandshaner så det er mu-
ligt at supplere med koldt vand hele sko-
ledagen.

Lærerne i indskolingen forsøger dagligt at 
huske børnene på, at få lidt ekstra med ud 
til pauserne specielt sidst på dagen. 

som mor til tre ved jeg godt, at madpakker 
kan være træls at stå med dag efter dag 
og nye idéer kan være kærkomne. Neden-
for er vedhæftet nogle link der kan give 
inspiration til madpakkerne:

www.sundemadpakker.dk
www.arla.dk/madpakke
www.saeson-web.dk/madpakker
www.voresborn.dk

ÅRETS DANS 2016
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de lange skoledage 
kRæVER MERE MAD
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FYNsLUNd        sKoLEN

Traditionen tro har 6. klasse inviteret lærere 
og skolepædagoger til morgenmad kl. 7.00 
på biblioteket. Her er dækket op med dug og 
servietter og masser af rundstykker m.m.

Kl. 7.50 går vi ud i klasserne og har under-
visning (eller noget lignende. i 3. klasse 
har vi spillebule) til kl. 9.00. ved ni-tiden 
begynder en øredøvende larm på gangene. 
6. klasse er sluppet løs og kommer rundt 
på gangene. de råber, hujer og kaster ka-
rameller. den klasse der får samlet flest 
karameller vinder 6. klasses aflagte kurve 
med bolde og andet godt grej, der kan bru-
ges i frikvartererne. For at få samlet mange 
karameller gælder det selvfølgelig om at 
have en taktik, som er følgende. jo mere 
godt man siger om 6. klasse og jo mere man 
falder på knæ for dem, jo flere karameller 
får man i turbanen. Andre lignende sleske 
taktikker virker fremragende.

der bliver selvfølgelig uddelt ens spande 
til hver klasse til opsamling af karameller. 

der kan ikke snydes ved at lægge tunge 
sten i bunden af spanden, det bliver skarpt 
kontrolleret. i år vandt 0. klasserne, de kan 
allerede taktikkerne.

Efter karamelseancen skal alle klasser ud 
på forskellige poster som 6. klasse har la-
vet til dagen, det tager et par timer. vi skal 
dyste i forskellige former for løb, stafetter, 
boldspil og meget andet sjovt.

Til sidst har vi selvfølgelig den totale yd-
mygelse af lærerteamet, som 6. klasse har 
ventet på længe. Lærerne mod 6. klasse i 
høvdingebold. vi forstår stadig ikke hvor-
for, vi ikke kan vinde, men som en lille gut 
i indskolingen så rigtig hentydede: ”i spiller 
dårligt med vilje, gør i ikke”.

Til allersidst mødes vi på biblioteket til fælles 
afslutning med sang m.m. 6. klasse havde la-
vet en video, hvor de kort ridser sjove episo-
der op fra året der gik, de gør godt og grundigt 
grin med lærerne på den gode måde.

SIDSTE SkOLEDAG 
på Fynslundskolen
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På Toftegaarden i jordrup hænger 
nogle fine foderstationer, som 5.klas-
serne har bygget sammen med elever 
fra Hansenbergs tømrerafdeling.

det startede med en henvendelse fra 
plejehjemmet, som ønskede sig nogle 
nye foderstationer til gårdhaven, hvor 
de kunne fodre fuglene både med frø og 
rester af frugt. På den måde kunne bebo-
erne følge med i fuglenes gøren og laden.

Fuglenes adfærd og spisevaner blev 
studeret af 5. klasserne. de læste om 
fuglene og så film. der blev udvalgt 9 
fugle, som skulle beskrives nærmere. 
Eleverne udfærdigede efterfølgende 
plakater om hver enkel fugl.

dernæst gik eleverne i gang med at de-
signe en foderstation, som kunne tilgode-
se så mange af havens fugle som muligt 
samtidig med, at rotter og katte kunne 
holdes på afstand.

Tegningerne og overvejelser af materia-
ler blev sendt af sted til Hansenberg, hvor 
tømrer-eleverne gik i gang med renteg-
ning og forberedelse af materialer.

En dag først i maj tog 5. klasserne så på 
besøg på Hansenberg i tømrerafdelin-
gen. Først blev alle forsynet med sikker-
hedssko og fik en kort introduktion til da-
gens arbejde. Alle gik i gang og der blev 
arbejdet koncentreret og seriøst med 
opgaverne. ved dagens slutning kunne vi 
drage hjem med 8 flotte foderstationer. 
Hjemme på skolen fik foderstationerne 
en gang træbeskyttelse.

Afslutningen på dette projekt (som er 
den del af Krydsfelt syd) blev et besøg 
på Toftegaarden, hvor vi var inviteret til 
morgenkaffe. Her kunne vores elever for-
tælle beboerne om fuglene ud fra deres 
plakater og fremvise de flotte foderstati-
oner. det blev et meget hyggeligt besøg.Af
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som en del andre kom-
muner i danmark delta-
ger Kolding Kommunes 
skoler og dermed også 
Fynslundskolen og Bør-
nehaven spiren i det 
såkaldte projekt ”læ-
ringsledelse”. det er et 

projekt, der i sin grundtanke går ud på, -med 
baggrund i data genereret via spørgeske-
maer til elever, forældre, medarbejdere og 
ledelse, at man analyserer det indkomne 
materiale og derudfra iværksætter forskel-
lige indsatser, hvor der indikeres muligheder 
for forbedringer og kvalitetsløft. 

det kan eksempelvis dreje sig om elev/elev-
relationer, lærer/elevrelationer, fagligt ud-
bytte eller eksempelvis teamsamarbejdet, 
der foregår omkring klasserne. 

Før indsatserne iværksættes sætter man 
sig et mål for indsatsen, man beskriver den 
nuværende status og analyserer de fakto-
rer, der måske er med til at opretholde den 
nuværende tilstand. Med basis i denne un-
dersøgelse beskrives de indsatser, der skal 
foretages samt evaluering af, -altså hvilke 
tegn, der er på, at et mål opfyldes. slutteligt 
beskrives tidshorisonten for indsatsen. Me-
toden er grundig og systematisk.

i skoleåret 16/17 vil vi således på skoledelen 
beskæftige med begrebet ”professionelle læ-
ringsfællesskaber”, på lidt mere nudansk hand-
ler det om, at vi vil videreudvikle teamsamar-
bejdet, -herunder med stor fokus på netop at 
udvikle praksis på baggrund af data-informati-
oner. Herudover vil der i klasserne blive arbej-
det med forskellige større eller mindre indsat-
ser, der tager udgangspunkt i de besvarelser, 
der er lavet omkring den enkelte klasse.
Børnehaven er endnu ikke en del af lærings-
ledelsesprojektet, men arbejdet her påbe-
gyndes i dette efterår, -i øvrigt i lighed med 
de øvrige børnehaver i kommunen.

jeg finder projektet spændende, og jeg er 
af den klare opfattelse og erfaring, at en sy-
stematisk tilgang til håndtering af forskellige 
indsatsområder er fremmende for et godt 
resultat. Læringsledelsesprojektet er et godt 
supplement og videreudvikling af en praksis, 
som vi i både børnehave og skole har prakti-
seret i mange år.

Ps. Men heldigvis er det jo stadig sådan, at 
ikke alt i skolen kan måles og vejes.

LæRINGSLEDELSE
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i 3. klasse arbejdede vi sammen med vores 
venskabsklasse som er 6. klasse. vi arbejdede 
med personer, som har sat deres fodspor.

”At sætte fodspor” betyder, at man har opfun-
det, skrevet, bygget, designet, komponeret 
eller opdaget noget, som har betydning for 
mange mennesker i en længere periode.

Eleverne arbejdede parvis, en elev fra 3. klas-
se sammen med en elev fra 6. klasse. det er 
en god og udbytterig sammensætning. En stor 
elev og en knap så stor elev sammen, de kom-
plimenterer hinanden godt. 6. klasses eleven 
ved hvad det drejer sig om, når der arbejdes 
projektorienteret og de er gode til at få ”de 
små” til at yde noget. de små ser op til de 

store og de store synes det er skønt, at være 
de store og kloge. En perfekt symbiose. 

der blev bl.a. arbejdet med Harald Blåtand, 
dronning Margrethe den 1., Halfdan rasmus-
sen, Astrid Lindgren, Tyge Brahe, Christian 
den 4, Absalon, Thor Heyerdahl og flere andre.
På skolen skete der mange forskellige ting i 
løbet af ugen. 

Kim Mikkelsen fra Koldinghus kom og holdt 
oplæg om Norden i 1 ½ time som kickstart for 
alle klasser.

vi havde også besøg fra Norge. inge-Lise 
Ernst`s lillesøster Marianne, som bor i Norge, 
var tilfældigvis på visit i danmark. Hun kom 

forbi til morgensang og fortalte om Norge 
og så endda på norsk og iklædt flot national-
dragt.

Børnehaveklasselærer Anette sørensen for-
talte og viste billeder fra sin tur til Lapland.

Afslutningsvis blev forældre og bedsteforæl-
dre inviteret til et ”drop-in” arrangement. Her 
kunne de gå rundt på skolen og se de mange 
udstillinger, foredrag og film der blev lavet i 
løbet af ugen. Til sidst dansende og sang vi 
rundt om den flotte majstang, som elever 
havde lavet i løbet af eftermiddagen. igen en 
dejlig dag på Fynslundskolen.

I SkOLEÅRET 2015/16 VAR TEMAUGEN 
PÅ FYNSLUNDSkOLEN NORDEN 
BETEgNELsEN NordEN ANgivEr dE FEM NordisKE rigEr. dANMArK, FiNLANd, isLANd, NorgE og svErigE
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KirKEN

Hvert fjerde år er der valg til menighedsrå-
det i Lejrskov- jordrup og resten af landet, 
og det sker igen den 8. november. Altså 
lige om lidt. Her i Lejrskov- jordrup sogn 
har der igennem mange år været tradition 
for fredsvalg. Mon ikke det vil kunne lade 
sig gøre igen i år?
 
Man kunne tro at menighedsrådsarbejdet 
er kedeligt, støvet og uden betydning, men 
jeg kan hilse og sige at det er det slet ikke. 
Faktum er, at det faktisk er meget lærerigt. 
Man tilegner sig en del kompetencer, som 
man også kan bruge i sit professionelle vir-
ke og i mange andre sammenhænge – fx 
mødeledelse, økonomi og regnskab, admi-
nistration, kvalitetsstyring, projektledelse, 
bygningsvedligeholdelse mv. og så er det 
faktisk også hyggeligt!
 
Nu er min første 4-årig periode i menig-
hedsrådet ved at nå til vejs ende. det har 
været en stor fornøjelse at være med til 
at forme og udvikle sognelivet, kirkerne 

og de kulturelle arrangementer omkring 
de historiske bygninger sammen med et 
veloplagt og engageret råd. vi har i fæl-
lesskab forvaltet og været ansvarlige for 
et driftsbudget på 2,5 millioner, og dertil 
et anlægsbudget på op til én million krone-
rom året. vi er arbejdsgiver for de ansatte 
på kirkegårdene, kordegnen og organisten. 
desuden ved besættelse at præsteembe-
det er det menighedsrådet, der udvælger 
den kommende præst.
 
som medlem af menighedsrådet er man 
stillet nogle rigtig spændende opgaver i 
udsigt, hvor man kan være med til at udvik-
le sognet og sætte præg på de kirkelige in-
stitutioner. det helt store i den kommende 
periode bliver selvfølgelig fælles projektet 
om Fynslund Kultur- og idrætscenter.
 
den 13. september kl. 19:00 er der opstil-
lingsmøde i konfirmandstuen i Lejrskov-
præstegård. Kom med og hør mere.

Hjertestarter i  
lejrskov
Lejrskov jordrup menighedsråd har fået opsat 
en hjertestarter ved Lejrskov Kirke, så nu er der 
også en hjertestarter i Lejrskov. den hænger 
udendørs, på graverhuset i en grøn kasse, så 
der er adgang til den hele døgnet, hvis nogen 
skulle få brug for det. 

SOGNEUDFLUGT TIL AARHUS 
4. september

KoM MEd På EN sPæNdENdE UdFLUgT TiL 
dET NYE MoEsgAArd MUsEUM!
Først kører vi til gudstjeneste i Nørremarks-
kirken i vejle, og derefter kører vi til det flotte 
museum syd for Aarhus. Kl 9:15 er der afgang 
fra jordrup Kirke. det er også muligt at stige på 
bussen kl. 9:30 v. Lejrskov Kirke. Herfra kører 
vi til gudstjeneste i Nørremarkskirken i vejle kl. 
10:30. Undervejs spiser vi en sandwich i bus-
sen. På museet begynder vi med en times rund-
visning.  Herefter drikker vi kaffe. så er der ca. 
fem kvarter på egen hånd. Her kan man vælge 
mellem de faste udstillinger: ”Mennesker og 
Mosefund”, udstillinger om bronzealderen, 
jernalderen, slaget ved illerup ådal og om vikin-
getiden. ”Tæt på gladiatorerne” hedder årets 
store internationale særudstilling, som giver et 
indblik i de romerske gladiatorers liv i rom på 
Colosseum og i Pompeijs arena. Man kan også 
bogstavelig talt gå på museum. Museet er byg-
get ind i det skrånende landskab, så man kan 
gå direkte op på taget og nyde den flotte udsigt 
over Aarhusbugten til Mols Hoved, sletterhage, 
samsø og Tunø, hvis vejret er klart. Hjemkomst 
ca. 17:15 ved Lejrskov Kirke og 17:30 ved jor-
drup Kirke.

Pris 150 kr. pr. deltager. 
Tilmelding til Niels risbjerg Lai på nrl@km.dk 
eller tlf. 2129 8002, gerne sMs, senest 26. 
august. oplys også hvor du/i står på bussen.
Lejrskov jordrup menighedsråd.

SYYYYYYYNG I kOR
onsdag den 17. august slår Lejrskov/jordrup Kirker dørene op for spirekor og børnekor. 
Korene øver på Fynslundskolen - spirekor (0.-2. klasse) øver onsdage kl. 14:15-15:00 og 
børnekor (3.—6. klasse) øver onsdage kl. 15:00-16:00. Yderligere information deles ud 
til børnene ved skolestart i august, samt lægges på Forældreintra.
Korene dirigeres af Larisa volchenko og Helene Eiler Ernst. 
vi glæder os til en masse sang og musik.

Har du spørgsmål, kontakt korleder Helene Eiler Ernst på telefon:
 27 12 58 13 eller e-mail: kontakt@heleneernst.dk

menigHedsrådsvalget - skal du være med?
Af
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KirKEN

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

HøsTgUdsTjENEsTEr
Kom og vær med til at fejre høstgudstje-
neste den 18. september kl. 10:30 i jor-
drup Kirke og den 25. kl. 10:30 i Lejrskov 
Kirke. i jordrup medvirker børnekoret ved 
gudstjenesten og i Lejrskov medvirker 
spirekoret. Efter begge gudstjenester 
byder menighedsrådet på æblekage og 
kaffe i kirken. 

KArsTEN NissEN 
den 22. september kl. 19 kommer den tid-
ligere biskop over viborg stift og holder 
foredrag i Harte Kirkecenter: Kan kristne 
og muslimer leve sammen? Kaffe 25 kr. 
Arrangeret i samarbejde med Harte me-
nighedsråd. 

MiNiKoNFirMANdEr
Minikonfirmanderne begynder tirsdag 
den 27. september i konfirmandstuen. 
Minikonfirmand er et undervisningsforløb 
for alle børn, der går i 3. klasse og bor i 
Lejrskov – jordrup området. Eleverne i 3. 
klasse på Fynslundskolen og deres for-
ældre får nærmere information, inden vi 
begynder. Formålet med undervisningen 
er at gøre børnene fortrolige med kirken 
og den kristne børnelærdom. Undervisere 
er sognepræst Niels, organist Larisa og 
sognemedhjælper Margit. Undervisnin-
gen finder sted om tirsdagen i kirke og 
præstegård. Børnene køres i bus fra og 
til skolen, og det betales af kirken. Af-
slutningen er 1. søndag i Advent, hvor 
minikonfirmanderne opfører krybbespil i 
gudstjenesten.

”ALLE HAr ET Liv, dEr Er værd AT LEvE” 
Anders Kofoed Pedersen holder foredra-
get: ”Alle har et liv, der er værd at leve” 
onsdag den 28. september kl. 19. For kon-
firmander, deres forældre og alle andre 
interesserede. Et foredrag, der vil få både 
lattermusklerne og tårekanalerne i gang. 

Er jeg god nok? jA! vil svaret være. vi er 
alle lige, det tror Anders på. Kom og få et 
kærligt spark bagi, og det gør ikke noget, 
hvis du både griner og græder (se mere på 
travelape.dk) Konfirmandstuen, Lejrskov. 
Håndmad med øl/vand: 50 kr. for voksne 
og gratis for teenagere. Arr. Lejrskov jor-
drup menighedsråd.

reformationen har 500 års jubilæum i 
2017. derfor har vi arrangeret 3 aftener, 
som handler om reformatoren Martin Lu-
ther, hans samtid, værk og virke.
25. oktober kl. 19:30 i Bramdrup sogne-
gård fortæller sognepræsterne Lone ve-
sterdal og jette Langgaard og organist 
Heine skov jensen om Luthers salmer og 
hans Lille Katekismus.
24. november kl. 19:30 i konfirmandstuen 
i Lejrskov fortæller sognepræst Niels ris-
bjerg Lai om Luthers liv og steder. og om 
opgøret med den katolske Kirke, som bl.a. 
foregik med humor og bidende ironi på ka-
rikaturtegninger. 
den sidste aften i rækken ved sogne-
præst Elon jepsen finder sted i Harte den 
19. januar 2017. Pris 25 kr. pr. aften incl. 
kaffe/te og brød.
ruth østergaard Poulsen kommer den 26. 
oktober kl. 19:30 og holder foredrag i kon-
firmandstuen. Hun har været sognepræst 
i mange år, og de sidste 16 år har hun væ-
ret sygehuspræst på Aalborg sygehus. 
Hvad laver en sygehuspræst egentlig? 
det kan man nu høre nærmere om. En sy-
gehuspræst er præst for både patienter, 
pårørende og personale. At være syge-
huspræst er at arbejde i et felt, hvor man i 
høj grad møder mennesker i krise, sorg og 
fortvivlelse - men samtidig et arbejde, der 
er fyldt af liv, kærlighed og mening. 

Konfirmandstuen, Lejrskov. 25 kr. for kaf-
fe. Arr. Lejrskov jordrup menighedsråd.

døbte
Konrad skafte Christensen (jordrup)
Christoffer skyttergaard Philipsen (Lejrskov)

Konfirmerede jordrup Kirke 22. april
schmidt Fallesen
Andreas Thorning jørgensen
Emilia ross reymond jørgensen
simon Nyman Nielsen
jeppe Lykke Pallesen
sarina Kéke reinhart

Konfirmerede Lejrskov Kirke 24. april
josefine Pharao grøndal
sascha Hald Hvolbøl Knudsen
Emilie Landmark
Emilie Marie Bopp Thomsen

viede eller Kirkeligt velsignede 
Esther Hansen og Carl Frederik Hansen 
(jordrup)
Tina Teut sillesen og Henning sillesen 
(jordrup)
Kirsten Margrethe s Philipsen og Allan 
Philipsen (Lejrskov)
Marlene dall Mogensen og Frank dall 
Mogensen (Lejrskov)
Anita Frederiksen og Ulrik Achton 
Frederiksen (jordrup)

Begravede eller bisatte
Alfred Peder Holm Pedersen (jordrup)
grete Kristoffersen sørensen  (Lejrskov)
Pernille Louise Them Andersen (Lejrskov)

HVAD SkER DER?
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Når Fynslund Boldklubs støtteforening 
tirsdag den 13. september KL. 19.00 
starter sæsonens præmiewhist, er det 
igen med stor forventning fra de mange 
deltagere, som hvert år har været trofa-
ste hver anden tirsdag aften - efteråret 
og vinteren igennem.

det er Aktivitetscentret på Toftegården, 
der lægger lokale til, men traditionen 
tro gennem mange år er det Fynslund 
Boldklubs støtteforening, der står for 
aftenens præmiewhist. En aften med 
hygge og et godt socialt samvær, men 
også en aften hvor koncentrationen er i 
højsædet når der spilles og meldingerne 
– Nolo, solonolo, grand og Pas  - lyder 
fra bordene.

Man skal være medlem af Fynslund 
Boldklub eller støtteforeningen for at 
kunne deltage. det koster kr. 50,00 hver 
aften for at deltage. de kr. 25,00 går til 
gevinster og de andre kr. 25,00 går til at 
støtte ungdomsarbejdet i Fynslund Bold-
klub. Uanset om man vinder eller taber, 
kan man styrke sig med - øl - vand og 
kaffe med brød.

”der er plads til alle, der har lyst til at 
spille præmiewhist, men vi kan godt 
tænke os, at der er flere kvinder, der har 
lyst til at udfordre os mænd” siger for-
mand for støtteforeningen Henrik veng.
sTøTTEForENiNgEN støtter Fynslund 
Boldklubs ungdomsarbejde og lidt til...

Formanden Henrik veng der har været 
med i 19 år og heraf 18 år som formand, 
har sammen med den øvrige bestyrelse 
utrættelig arbejdet år ud og år ind for at 
skabe økonomisk grobund til ungdomsar-
bejdet i Fynslund Boldklub. det kan man 

grundet en god økonomi, som igennem 
årene er bygget op gennem utallige ar-
rangementer.

årets sportsfest i Kristi Himmelfartsfe-
rien er højdepunktet, hvor der samarbej-
des med Fynslund Boldklubs Festudvalg. 
sammen med fodboldafdelingen sælges 
der målaktier hvert år.

Alle udvalg i Fynslund Boldklub kan hvert 
år søge om midler til et eller andet til 
deres sport. Ligeledes støttes der med 
midler til diverse kurser. det nystartede 
musikudvalg Mar`k`ant er blevet støttet 
i deres opstart.

FAKTA
Præmiewhist spilles med fast makker i 8 
spil. derefter bytter man plads, så man 
spiller 24 spil i hver halvleg – i alt 48 spil. 
der er fire former for meldinger – Nolo, 
solonolo, grand og Pas. der er ingen jo-
kere og ingen trumf med. ved start bli-
ver der trukket lod om, hvilket bord man 
skal spille ved. i halvlegen bliver der igen 
trukket lod, så man får nye modstandere 
i anden halvleg.

BEsTYrELsEN
Formand Henrik veng
Næstformand Knud vejen-jensen
Kasserer Hans Nielsen
sekretær Bent Alexandrowicz
Menigt medlem Egon NielsenAf
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PRæMIEWHIST 
– man bliver bidt aF det

TRYGHEDS-
VI-PASSER-PÅ-
HINANDEN-DAG

KoM og sPiL TrYgHEd

Alle i området fra børn til seniorer, fra fami-
lier til foreninger inviteres i efteråret til at 
deltage i en aktiv, involverende dag i Fyns-
lundhallen, hvor vi via et ”orienteringsløb” på 
forskellige poster får viden og værktøjer til at 
forebygge ulykker og træde til, hvis noget går 
galt, fx:

•	Brand	i	hjemmet	-	forebyggelse	og	slukning
•	Nabohjælp	-	tyveri	/	tyverisikring	fif	og	
   fiduser
•	Sikkert	hjem	-	fra	medicin	til	ledninger					
    samt beredskabsplan
•	Trafiksikkerhed	-	fart	og	bremselængder
•	Trafiksikkerhed	-	børn	i	trafikken/reflekser	
    på mørke veje
•	Hjertestarter	-	hvor	er	de,	hvordan	bruges	de
•	Førstehjælpens	4	grundtrin,	forbrænding,	
    skoldning, ætsning samt forgiftning

dagen vil byde på flere forskellige indslag og 
vi serverer lidt godt til ganen.

det er 4F og en gruppe aktive medborgere, 
der arrangerer dagen med økonomisk støtte 
fra TrYg fonden. 

HoLd øjE MEd ANNoNCEriNg vEdr. 
dATo, TiLMELdiNg og FLErE iNFo.Af
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For 11. gang blænder vi op for veteranudstilling 
på Landbomuseet Kolding, Brødsgårdsvej 52, 
6000 Kolding. det sker i weekenden lørdag den 
13. og søndag den 14. august. åbningsti-derne 
er begge dage kl. 10.00 – 16.00. 

Brødsgård danner atter rammerne omkring årets 
veteranudstilling, hvor i har mulighed for at præ-
sentere jeres flotte, spændende og attraktive 
gamle traktorer, maskiner, biler, motorcykler og 
knallerter. de særdeles fine faciliteter, Brødsgård 
råder over, er helt ideelle til den form for udstil-
ling. der er helt perfekte P-forhold.

På gårdspladsen, som danner alle tiders arena for 
vores traditionsrige Kræmmermarked, kan der 
sælges både nye og brugte effekter, muligheder-
ne er mange. For yderligere oplysninger klik ind 
på vores hjemmeside, hvor du kan se standstør-
relser, pris m.m. eller kontakt os direkte.

Børnene er der også tænkt på, de kan bl.a. kom-
me en tur ud i området med hest og vogn, der 
er ingen tvivl om, at det er en oplevelse de vil 

nyde. derudover kan man lave sit eget sjippetov 
m.m

Landbrugets unikke samling består af 2500 
dele der er både istandsat og registreret, og 
rummer efterhånden så mange oplevelser fra 
landbrugets start og op til i dag, at det bestemt 
er et besøg værd. den fantastiske samling inde-
holder maskiner samt værktøj fra husholdning, 
landbrug og alle beslægtede erhverv.

Kom og oplev den stemning der er ved dette 
arrangement med mange muligheder for op-
levelser med mange forskellige aktiviteter og 
entreen koster kr. 50. Børn under 12 år er gratis.

Har du et veterankøretøj, er du velkommen til at 
udstille det. det er gratis. Tilmelding på 
www.landbomuseet.kolding.dk, på mail 
lk@landbomuseet eller tlf. 61339952

i skrivende stund er byggetilladel-
sen til den overdækkede scene på 
Amfi-teatret i færd med at blive 
nedfældet. Landzonetilladelsen 
er i hus og indsigelsesfristen på 4 
uger er overstået. det betyder, at 
når du læser dette, er byggeriet i 
gang.

For at koncentrere os fuldt ud 
om dette, har vi i MAr`K`ANT`s 
bestyrelse besluttet at udskyde 
Musikfestival`en til 2017. Men 
fest skal vi da have. vi skal både 
have rejsegilde og indvielse. disse 
datoer kan vi, i sagens natur endnu 
ikke fastsætte, men det vil natur-
ligvis blive annonceret.

står du og hopper af iver efter at 
hjælpe til med byggeriet, skal du 
vide at der er hårdt brug for dig.
ring til en fra bestyrelsen for in-
formation og koordinering.

NYT NYT!
For bl.a. at imødekomme Fynslund 
Boldklubs (vor ”moder-organisa-
tion”) ønske om musikalsk delta-
gelse ved diverse arrangementer, 
vil vi prøve at oprette et samspils-
hold med en ugentlig mødeaften. 
Tanken er at indøve et fælles re-
pertoire, så vi til enhver tid kan 
sammensætte en gruppe til at 
løse en given opgave, således det 
ikke er de samme hver gang. 

og så skal vi naturligvis hygge os 
med musikken og hinanden.

VETERANUDSTILLING OG kRæMMERMARkED
landbomuseet kolding Har 

Nyt Fra 

MAR`k`ANT
SCENEBYGGERI
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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



Tja, det kan man godt spørge sig selv om, når 
vi fra tid til anden ser opslag på Facebook el-
ler modtager sms’er fra Brugsen som starter 
med ”så kom den sure smiley tilbage” eller  
”øv, den sure smiley fortsætter” - sædvan-
ligvis efterfulgt af en - trods alt - optimistisk 
opfordring fra Louise om at ”dET  kan vi gøre 
bedre....”

Man kan godt blive lidt tonedøv overfor denne 
skjulte trussel om, at hvis vi ikke ALLE begyn-
der at bakke op om Brugsen, kan vi risikere, at 
den lukker.

Hensigten med dette magasin er at gøre om-
verdenen opmærksom på hvor dejligt et om-
råde vi har i Fynslund. vi har gode forhold for 
blandt andet børnefamilier med børnehave, 
skole, aktiv idrætsforening, rideskole, spej-
dertrop m.m. 

det er alt sammen noget, som gerne skulle 
tiltrække yngre familier til at slå sig ned i 
området, så vi kan sikre vækst og udvikling, 
i stedet for stagnation, fald i huspriserne og 
landsbydød.

Men, hvis vi ikke har nogen som helst ind-
købsmuligheder, hvorfor så ikke hellere flytte 
til f.eks. vester Nebel eller Lunderskov, hvor 
der Er mulighed for indkøb af dagligvarer? 

derfor. vi HAr brug for at Brugsen består, og 
der skal så lidt til. 

Hvis blot hver hustand køber for 30 kroner 
mere om ugen, så kan Brugsen overleve som 
en sund forretning. det er da overkommeligt, 
og må være i alles interesse.
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Har vi overhovedet brug for Brugsen? 
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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. 

SMILEY REGNSkAB
uge 1-31:

18 stk. 1 stk. 12 stk.
3 gode tilbud som gælder august – september – oktober:

2016 skal være året hvor brug-
sen sKAL lave overskud. Tusind 
tak for jeres opbakning og lad 
den endelig fortsætte. 

HUsK på det er jeres brugs, og 
vi lytter til alle jeres forslag, så 
hold dem endelig ikke tilbage.

VI GENTAGER 
VORES SUCCES:
viNsMAgNiNg d. 15/9 FrA KL. 19

Kom til en hyggelig aften på brug-
sens lager.
Uddeler jesper fra super Brugsen 
gram kommer og fortæller og lader 
jer smage på 8 vine.
det er på et niveau, hvor alle kan 
være med. Undervejs vil der være 
tapas anretninger.

der er kun plads til 30 mennesker – 
først til mølle.
Pris pr. billet 150 kr. købes i brugsen. 

Coop frosne 
kartofler kun 

10 kr.

Coop ost min. 525g. med 
eller uden kommen kun 

30 kr.

 alt økologisk frugt 
og grønt 

-20%

skål
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i har måske lagt mærke til det, når i kører 
forbi på Fynslundvej ved Højrup. der er fældet 
træer og ryddet buske, så nu kan man se, hvad 
der ligger dernede i ”hullet” mellem stenvad 
og risbøge. store røde bygninger, hvor der 
tydeligvis foregår noget byggearbejde. Men 
hvad er det?

ForTidEN:
det er det tidligere Højrup Mejeri, der fra 1888 
producerede smør fra køer i lokalområdet .

overalt i landet skød andelsmejerier op fra 
starten af 1880’erne. da r. rasmussen flyt-
tede til Højrup i 1887, fremsatte han forslaget 
om et mejeri. Efterhånden vandt forslaget stor 
tilslutning, og i december samme år oprettedes 
et Andelsselskab på et møde på Hvilested Kro. 

det skal i øvrigt bemærkes at Lurpak-mærket 
var r. rasmussens idé!

Flere steder for placeringen af mejeriet blev 
overvejet. Man valgte beliggenheden på 
grund af åen, da vand var en vigtig betingelse 
for mejeriets drift. opførelsen kostede den 
nette sum af 28.000 kroner og driften påbe-
gyndtes d. 01. juli 1888, med 35 andelshavere, 
og med mælk fra i alt 492 køer. 

indtil mejeriet ophørte i 1971, har der kun væ-
ret 3 mejeribestyrere. Første års omsætning 
var 58.800 kr., og overskuddet var på 3569 
kroner. Bestyrerens løn var 1783 kr. om året – 
hvoraf han skulle betale løn til sin medhjælp. 
På billeder fra 1920’erne kan man se at der har 
været 3 mandlige, 2 kvindelige ansatte i me-
jeriet, plus en barnepige. Nogle af medarbej-
derne boede på mejeriet, andre i Højrup. 

Under Første verdenskrig begyndte man med 
osteproduktion. i 1924 rundende man for før-
ste gang 1 million kroner i omsætning!

Mejeriet fortsatte til 1971, hvor andelshaver-
ne vedtog en sammenslutning med  vEKoFA. 
Produktionen i Højrup ophørte d. 1. oktober. 
der var til slut 50 andelshavere og der blev i 
det seneste år indvejet ca. 3 mill. kilo mælk. 
da produktionen var på sit højeste i 1938, lå 
den på mellem 3 og 4 mill. kilo.

Efterfølgende har der været meget stille om-
kring mejeriet. i en periode var der en bør-
stenbinder på adressen. På et tidspunkt i slut 
1980’erne eller start 1990’erne blev der etab-
leret et rodzoneanlæg, der modtog spildevand 
fra Højrup. i dag benyttes anlægget ikke læn-
gere. Bygningerne har været handlet et par 
gange i løbet af de seneste 5 år.

NUTidEN:
i 2014 overtog Lars g jensen, 30 år, mejeriet. 
Lejligheden på førstesalen ud mod Fynslund-
vej, blev moderniseret af den tidligere ejer, og 
her kunne Lars umiddelbart flytte ind. senere 
er hans kæreste, saranda, 22 år, flyttet ind.
Lars kommer fra Kolding, og kendte ikke ret 
meget til området i forvejen. Han er dog væl-
dig glad for beliggenheden; tæt på Kolding, og 
omringet af dejlig natur og dyreliv, åen i bun-
den af haven, råvildt i haven, Harte skov tæt 
på, og så tager det ikke lang tid at komme til 
og fra Kolding. da ejendommen ligger i en lille 
fordybning, er der læ uanset hvor man befin-
der sig på grunden. Efter der er blevet ryddet 
ud i træer og buske, er der også blevet lyst 
omkring mejeriet.

Lars arbejder til daglig som produktionsan-
svarlig på ravns værktøjs- og Maskinfabrik 
A/s i Kolding. der er travlt på jobbet, hvilket 
betyder, at der lige for tiden ikke er så meget 
tid til overs til at renovere bygningerne, som 
han kunne tænke sig. Med venner og famili-
ens hjælp, er han gået i gang med at sætte 
den bagerste lejlighed i stand. Blandt andet 
har de lagt ca. 360 kvm tag.

i stueetagen, i mejeriet, skal der være et sort 
hobbyrum, med plads til at rode (fortsættes) 
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LIV I DET GAMLE MEJERI I HØJRUP

dEr Er Liv
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(fortsat) med motocross og motorcykler – 
egne og venners. Lars har kørt meget moto-
cross, men er p.t. sat ud af spil på grund af en 
knæskade.

der er som sagt to lejligheder ovenpå mejeri-
et. den bagerste havde 5 værelser, og her  bo-
ede medarbejderne i tidernes morgen. ifølge 
BBr er der 1150 kvm under tag. Hver lejlighed 
er på ca. 130 -150 kvm.  Mellem de to lejlig-
heder er der en tagterrasse. Under bagerste 
lejlighed er der en lav bygning. Her befandt 
sig et modningsrum til ost. rummet har stadig 
sine hylder, der nu er fyldt op med byggemate-
rialer. væggene er isoleret med kork og holder 
en stabil kølig temperatur, vinter og sommer.
renoveringen griber om sig, og der dukker 
hele tiden ny projekter og ideer op. og der er 
også dukket nye rum op, som Lars ikke vidste 
eksisterede, da han overtog bygningerne! Han 
fik kun en gammel tegning, som langt fra er 
opdateret med ændringer foretaget gennem 
årene. Et stort dampkar er skåret op og fjer-
net, og således er der hele tiden opgaver, der 
bliver mere omfattende end først beregnet.

Nogle af projekterne er mere presserende end 
andre. grundvandet står højt, og når man sid-
der på tagterrassen, tror man at det er åens 
klukken, man kan høre udenfor. Men lyden 

kommer fra den anden side af bygningen, hvor 
vandet pibler op ad jorden, og endnu værre: 
ud af muren. Endnu et projekt til listen.

der er dukket lidt af hvert op under renove-
ringen. Tidsskrifter – gennemtygget af mus, 
kasser, og en håndskrevet bog, hvor det er 
noteret hvor meget mælk, der er leveret til 
mejeriet.

der er stadig mange timers arbejde inden Lars 
og saranda kan læne sig tilbage og nyde natu-
ren udenfor mejeriet.

Når lejlighed nr. 2 er klar, skal den sikkert lejes 
ud. Nu er taget ordnet, så arbejdet indenfor 
kan påbegyndes. saranda håber på, at der bli-
ver en pause i renoveringen, når lejligheden er 
færdig. Men der dukker hele tiden nye ideer 
op i Lars’ hovede…..

TAK TiL:
Lars og saranda, Højrup.
Lunderskov og omegns Lokalarkiv
Kolding stadsarkiv.

BORGER- 
GRUPPEN

BorgEr grUPPEN

Borgergruppen får noget fra  hånden. 
På det sidste har Kolding Kommune 
leveret et nyt bænke/bordsæt til tor-
vet og samtidig er der udvidet med 
flisebelægning - der er blevet monte-
ret 4 stk brøndrør, der er fyldt op med 
muldjord, til senere beplantning.

Brøndrørene er sponsoreret af jor-
drup Borger-og Forsamlingshus samt 
XL Byg i Egtved.

Borgergruppen har ingen økonomi at 
arbejde med, derfor søger man efter 
sponsorer, der vil levere planter til 
brøndrørene - gerne noget lavt sted-
segrønt, men forårsløg har også stor 
interesse.

det er Borgergruppen der planter og 
vedligeholder fremover. vil man være 
med til at forskønne jordrup by, kan 
man kontakte vagn Toft 
tlf 2781 5793.

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

Hvad skal kirken tilbyde?
Stil op til dit lokale menighedsrådsvalg 2016

Dit lokale menighedsråd arbejder for at sikre de
bedste rammer for en levende og relevant
folkekirke i dit sogn. Vil du være en del af din
lokale kirkes ledelse? Så stil op til
menighedsrådsvalget 2016 og vær med til at give
noget godt videre. 

På et orienteringsmøde d. 13. september får du et
indblik i menighedsrådets rolle og opgaver. Du
får også viden om måden, vi organiserer vores

arbejde på, og gennemgået regler for opstilling til
menighedsrådsvalget. Orienteringsmødet er for
alle, uanset om du vil stille op eller ej.

FÅ DIT NAVN PÅ EN KANDIDATLISTE
For at kunne blive valgt skal dit navn stå på en
kandidatliste. Det er op til dig – og andre
kandidater – at få sammensat listerne. I praksis
foregår det samme aften på et opstillingsmøde i
forlængelse af orienteringsmødet.

L E J R S K O V   J O R D R U P   S O G N

Kom til orienteringsmøde tirsdag d. 13. september kl. 19:30 i Konfirmandstuen, Lejrskov Præstegård

VI GLÆDER OS TIL AT SE DIG
Menighedsrådet i Lejrskov Jordrup Sogn..

Læs mere på www.menighedsraadsvalg2016.dk



i Højrup holder man hvert år byfest. ja, mange 
ville nok mene, at gadefest er en mere ram-
mende betegnelse, når man ser på byens stør-
relse. ikke desto mindre kan byfesten i 2017 
fejre 40 års jubilæum. Man må sige at det er 
en tradition, der er kommet for at blive, og 
som tilflytterne har taget til sig. deltagerantal 
svinger fra år til år, men som regel er der god 
opbakning. 

Første byfest blev afholdt d.1. juli 1977, med 80 
deltagere. En mappe følger de skiftende arran-
gører, i starten var der også en bankbog. Hvert 
år sættes referat fra festen i mappen, med 
regnskab og kopier af invitation, sange osv. 
Tjansen som arrangør går på skift, som regel 
udpeges 2-3 par som arrangører, dog er der in-
gen tvang.

i starten tog hver familie selv en picnickurv 
med, og børnene fik pølser og snobrød. Festen 

blev holdt i telte, lader, garager, og stolene blev 
lejet i det hedengangne Ferup Forsamlingshus. 
Amerikansk Lotteri er et populært indslag, der 
har fået genvalg mange gange. i en række år 
optrådte børnene med sang eller skuespil for 
de voksne. i de senere år er der opstået en ny 
tradition. Man mødes om eftermiddagen til 
kagebord og kagekonkurrence, hvorefter man 
indtager de søde sager. Herefter har man be-
hov for at røre sig. det kan være en fælles gå-
tur rundt i byen, eller små festlege for store og 
små, inden man igen går til bordet og hygger 
resten af aftenen. 

i år afholdes byfesten efter sommerferien, d. 
10. september. vi håber på tørvejr, så vi kan 
komme udenfor til leg og hygge.
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HØJRUP BYFEST FOR 39. GANG

referat fra første gang:

Andet:

BaNG - kom til et brag        

     af en hyggelig byfest!

Hvad skal kirken tilbyde?
Stil op til dit lokale menighedsrådsvalg 2016

Dit lokale menighedsråd arbejder for at sikre de
bedste rammer for en levende og relevant
folkekirke i dit sogn. Vil du være en del af din
lokale kirkes ledelse? Så stil op til
menighedsrådsvalget 2016 og vær med til at give
noget godt videre. 

På et orienteringsmøde d. 13. september får du et
indblik i menighedsrådets rolle og opgaver. Du
får også viden om måden, vi organiserer vores

arbejde på, og gennemgået regler for opstilling til
menighedsrådsvalget. Orienteringsmødet er for
alle, uanset om du vil stille op eller ej.

FÅ DIT NAVN PÅ EN KANDIDATLISTE
For at kunne blive valgt skal dit navn stå på en
kandidatliste. Det er op til dig – og andre
kandidater – at få sammensat listerne. I praksis
foregår det samme aften på et opstillingsmøde i
forlængelse af orienteringsmødet.

L E J R S K O V   J O R D R U P   S O G N

Kom til orienteringsmøde tirsdag d. 13. september kl. 19:30 i Konfirmandstuen, Lejrskov Præstegård

VI GLÆDER OS TIL AT SE DIG
Menighedsrådet i Lejrskov Jordrup Sogn..

Læs mere på www.menighedsraadsvalg2016.dk

o



23 KFUM-spejdere  i alderen fra 11 til 17 år + 
yngste på 1 år med 4 ledere fra jordrup har 
været i Norge i Bø på sommerlejr, og det har 
givet dem store oplevelser med hjem. 

KFUM-spejderne har selv taget ansvar for at 
tjene penge til at tage af sted på sommerlejr. 
det har de blandt andet gjort ved at sælge 
lodsedler og ved at sælge juletræer op til jul. 

“det er virkelig fedt, at vi selv har tjent pen-
gene. det giver selvtillid”, siger signe. 

de unge KFUM-spejdere har også været med 
til at planlægge sommerlejrens aktiviteter. En 
af lejrens helt store oplevelser var vandring op 
af gausta toppen, som er sydnorges højeste 
punkt. Forberedelserne har bl.a. været træ-
ning i de kuperede områder ved Nybjerg Mølle 
samt ved Ferup sø.

det har været vildt fedt at få så stor en inter-
national oplevelse. det er en anden måde at 
se verden på, end når man bare er på ferie 
med familien. ” fedeste vandretur til gausta 

toppen”, fortæller jose 16 år. ”Man får nogle 
gode udfordringer og hyggelige badeture, me-
ner Femme 17 år og Katrine på 14 år.

dette kan kun lade sig gøre pga. frivillige 
kræfter, der vil være en del af spejderlivet i 
jordrup. vi står lige nu og mangler 2 ekstra 
ledere, som vil være en del af vores forening. 

UNGE kFUM-SPEJDERE 
PÅ SOMMERLEJR I UDLANDET 

Kontakt gerne Thomas Hedetoft på 
thedetoft@gmail.com eller 25 48 93 29.

soMMErLEjr
Af

: T
ho

m
as

 H
ed

et
of

t

24  // AUgUsT 2016 //  FYNsLUNd MAgAsiNET





sommer, sol og strand  betyder også Fanø, 
fart og fornøjelse. i hvert fald når det gælder 
søren, for han elsker at køre Blokart (vind-
vogn) på den fine, brede strand på Fanø. og 
der må gerne være fart på, så en god vesten-
vind er velkommen. 

det er efterhånden mange år siden søren 
startede med at køre Blokart. det startede 
med en prøvetur på stranden, og han blev bidt 
at det med det samme. året efter i 2007 var 
han på en rejse til Australien hvor den første 
Blokart blev købt med hjem. søren har sejlet 
joller og kølbåde på Kolding fjord fra 10 års 

alderen og frem til han blev 18 år. Al fritid om 
sommeren gik med sejlsport og kapsejlads 
rund om i landets sejlklubber.

søren har deltaget flere gange i open dM 
på rømø, som arrangeres af dansk Blokart 
forening. i 2015 var danmark vært for open 
EM på rømø med 80 startende Blokart fra 
12 lande. rømø og Fanø er Europas bedste og 
længste strande til at køre Blokart på. i 2012 
var han til EM i Holland hvor han opnåede en 
4 plads. i 2017 afholdes der EM i Barcelona.
Blokart race er for alle og der køres enten i 
standard eller performance klasse. Alle delta-

gere bliver vejet og inddelt i vægtklasser in-
den start. Løbet er på tid og den der kører flest 
omgange vinder heatet. Banen er en trekants-
bane hvor mange af reglerne fra sejlsport er 
overført.

Blokart vindvognen er udviklet og produceres 
på New Zealand, som er en af verdens største 
sejlsports nationer, hvor hastighedsrekorden 
på 93 km/t også er sat.

Alle kan lære at køre blokart, stor som lille. det 
er ikke svært og er man bare 7-8 år er man klar. 

BLOkART PÅ FANØ

viNd i sEjLENE
Af

: H
an

ne
 H

ol
m

 j
oh

an
se

n

           der kan komme rigtig 
meget fart på - wohuu!
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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

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



PULSEN OP OG VæGTEN NED?
start i uge 36
FB’s friske instruktører sammensætter en god træning for hele 
kroppen, med fokus på ryg, mave, baller og ben! Her er det ikke 
kun musikken og humøret der er ”høj” – det er dU også når timen 
er slut! 

Tilmelding fra onsdag den 24. august kl. 19.00  
(”først til mølle” – princip)

se den nye FB folder med mange godE TiLBUd på den kommende sæsons spændende aktiviteter i 
Fynslundhallen, eller besøg vores hjemmeside på: www. fynslundboldklub.dk

For ALLE FrA 0-110 år:

”SPILOP OG SPIS MED”
Leg i hallen, hygge, god musik og dejlig mad i Fynslundhallen.
Tirsdag den 15. november kl. 17 – 20.

TILMELDING:
Helle Mørup:   tlf. 25531122, helle@ugelog.dk
steffen Bo Mortensen:  tlf. 29935346, steffenbo@gmail.com

ER DU LIGE DEN VI MANGLER 
I GYMNASTIk OG FITNESS?
vi søger en voksen træner der med leg og indlevelse, kan introdu-
cere gymnastikkens mange sjove udfordringer for vores puslinge-
hold om onsdagen kl. 16.00-17.00. 

du får til gengæld: tilbud om kurser, gode ”kollegaer”, frivilligfest, 
trænertrøje og masser af sjove og indholdsrige oplevelser i Fyns-
lundhallen!

Har du lyst til at bruge en time om ugen sammen med en flok 
herlige børnehavebørn i alderen 3 til 5 år, skal du ikke holde dig 
tilbage, men kontakte Mette Toft dam, tlf. 20187071 eller én af 
de andre i udvalget.

INVITATION
i Fynslund Boldklub er vi taknemmelige for, alle de som hjælper.

HAr dU HjULPET ½ TiME ELLEr MErE,
er du velkommen til vores årlige

FEsT For dE FriviLLigE,
som afholdes den 26. august kl. 17.30 ved Fynslundhallen.

Her er der mulighed for at deltage i forskellige sportslige aktiviteter 
udendørs eller indendørs, alt efter vejret.

Når vi har svedt lidt, er grillen blevet varm og jan er klar til at kræse for 
os med grillmad og tilhørende drikkevarer.

Alt dette er ganske gratis, men du er nødt til at melde til  senest 
den 16. august af hensyn til indkøb.

søges

KoM TiL iNdoor CYCLiNg i FB
ses vi?



jordrup Borger & Forsamlingshus fylder i år 
85 år, men er i dag både ved godt helbred og 
fuld af aktivitet. 

der er styr på økonomien, og i løbet af de 
seneste år har huset gennemgået noget af 
en foryngelseskur, der omfatter ombygning 
af toiletter, total istandsættelse af alle sale, 
modernisering af køkkenet, renovering af klo-
aksystem m.m. 

Alt dette kan kun lade sig gøre gennem et 
stærkt personligt engagement og frivillig ar-
bejdskraft, og her er forsamlingshusets be-
styrelse gået foran. Formand for bestyrelsen 
Karen Margrethe Christensen udtaler: ”det 
kan godt være, at selve idéen om forsamlings-
huse er gammel. Men sådan et hus er en del af 
den danske kultur, og vi i bestyrelsen synes at 
det fortjener at blive holdt i god stand, og så i 
øvrigt at blive brugt!”

sidste år blev huset udlejet 55 gange til pri-
vate fester og arrangementer, og der blev 
afholdt 10 planlagte arrangementer, som for-
samlingshuset selv stod som arrangør af.

HvAd MEd FrEMTidEN?
Fremtiden er som, bekendt svær at spå om, 
men Karen Margrethe har selvfølgelig nogle 
ønsker for fremtiden: ”jeg håber, at vi kan 
holde fast i den gode økonomi og den frivillige 
arbejdskraft, så vi kan fortsætte med at passe 
godt på huset og bevare det som det er. 

Men jeg kunne også godt ønske mig, at vi be-
gyndte at få lidt yngre kræfter ind i bestyrel-
sen. den nuværende bestyrelse er alle fra 50+ 
og opefter, og det sætter selvfølgelig sit præg 
på de aktiviteter vi gennemfører.” slutter Ka-
ren Margrethe. 

FAKTA
det nuværende jordrup Borger & Forsam-
lingshus blev bygget i 1931, men forsamlings-
husets historie går længere tilbage. 

det første jordrup øvelses- og forsamlingshus 
opførtes i 1882, og var en naturlig konsekvens 
af den folkelige bevægelse, som løb henover 
landet fra midten af det 19. århundrede. Be-
hovet for lokaler/bygninger, hvor man kunne 
samles for at drøfte offentlige anliggender 
satte gang i opførelsen af forsamlingshuse 
over hele landet, og således også i jordrup.

i 1910 beslutter man så at opføre en tilbyg-
ning, som skal rumme en mindre sal og køk-
ken. Men allerede i 1927 begynder man igen 
med jævne mellemrum at diskutere ombyg-
ning eller opførelse af et helt nyt hus. På gene-
ralforsamlingen den 14. februar 1930 beslut-
ter man så endeligt at bygge et nyt hus.

det nye hus tages i brug ved en kombineret 
indvielses- og høstfest den 9. oktober 1931, 
og det er så det hus, som i år kan fejre sin 85 
års fødselsdag.

Huset har undervejs stået model til flere ting. 
det har i en kort periode oplevet besættelse 
af de tyske besættelsestropper under 2. ver-
denskrig, noget som vistnok tærede en del 
på huset. Mindre voldsomt har det helt sik-
kert været i tiden fra september 1954 op til 
indvielsen af Fynslundskolen i 1961, hvor den 
daværende Lejrskov-jordrup kommune lejede 
den lille sal til undervisning.

Kilde: Egnsbogen 1997 for Lejrskov og jordrup 
sogne

MEN STADIG I GOD STAND 
OG FULD AF AkTIVITET

PLANLAGTE 
AkTIVITETER 
FOR RESTEN 
AF 2016
Bestyrelsen har planlagt følgende 
arrangementer for resten af 2016

22. sep. reklamebanko           
9. okt. Fejring af husets 85 år 
 – med sønderjysk kaffebord
28.okt. Festaften med Bjørn & okay 
27. nov. juletræsfest
8. dec. julebanko

dertil kommer de mange gange huset 
er lejet ud til private fester og arran-
gementer, men det er stadig muligt at 
finde plads til enkelte nye. 
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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

Fra Fynslundvej mod Harte skov bugter der 
sig en lille vej kaldet ”stenvad”. den er op-
kaldt efter møllen der lå i det første sving. Fra 
vejen går en lille grusvej ned til en lille P-plads 
lige før bommen og info-tavlen. i dag er alle 
spor efter møllen desværre slettet, de sidste 
murbrokker røg i 2005, og hvis man hiver lidt i 
ukrudtet, kan man finde bunkerne af murbrok-
ker og møllesten. 

Første gang møllen omtales er i 1597. den 
tilhørte kongen, under ”Koldinghus rytterdi-
strikt”. Efter krigene i 1660, var møllen ned-
brændt, men kom op at køre igen. den fik vand 
fra vester Nebel å og dons å, og blev brugt af 
bønderne fra Ejstrup, Højrup, vrå, Harte, Påby 
og raadvad. i 1767 blev møllen privateje, og 
prisen var 2017 rigsdaler og 66 skilling. den 
omtales som en ”overfaldsmølle med uind-

skrænket ret til vandets afbenyttelse”, der i 
1838 kunne formale 4000 tønder korn til mel 
og gryn. 

i optegnelser kan man desuden læse, at der 
gennem årene var stampemølle, samt slibe-
mølle. i slutningen af 1880’erne erstattedes 
stampemøllen af et savværk, og møllen kørte 
i døgndrift, med 3-4 mand ansat. i 1906 blev 
der indrettet fiskedamme. i slutningen af 
1800-tallet var der en del debat omkring ør-
redfiskeri. Tilhængere ville opføre ørredtrap-
per, og lodsejerne langs vester Nebel å skulle  
betale for dem. Lodsejerne – også ejeren af 
stenvad Mølle – var imod, og indrykkede en 
bekendtgørelse i avisen, der forbød fiskeri. i 
1890 var Møllen igen i aviserne, dog af en helt 
anden årsag: En lokal bonde havde drukket 
tæt på Hvilested Kro, på vej hjem fra Kolding. 

da han kørte derfra på sin vogn, er hestene 
blevet skræmt. Han blev fundet næste mor-
gen; vognen var blevet slynget mod et træ, og 
bonden faldet af og slået ihjel. Man kunne i 
starten ikke udelukke en forbrydelse, sagen 
blev dog lukket, da der ikke var vidner.

Under 1. verdenskrig producerede møllen 
især gryn, der solgtes i det meste af jylland 
og Fyn. i 1920 blev Harteværket imidlertid op-
ført, og vester Nebel og dons å er ledt om. 
derved ophørte mølleriet. Ejeren fik en stor 
erstatning på 150.000 kroner. Herefter blev 
møllen kun brugt til den tilhørende gård, samt 
lidt til savskæreri frem til 2. verdenskrig.

i 2005 dukker stenvad Mølle så igen op i de 
lokale medier. Haderslev skovdistrikt, nu Na-
turstyrelsen, køber møllen og (fortsættes...)Af
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(forsat...) 4,5 hektar jord, hvor der tidligere 
var dambrug. Lodsejeren solgte også jord til 
anlæggelsen af den private stenvad Put and 
Take sø for enden af grusvejen, ved bunden 
af Harte skov. skovdistriktet betalte 250.000 
for arealet, yderligere 100.000 kr er brugt til 
nedrivning af ruinen. Kolding Kommune har 
støttet med 125.000 kr.

den stærkt forfaldne mølle skulle rives ned og 
der skulle indrettes p-pladser, picnic-område, 
bålsted og bålhytte. Møllesten skulle bruges 
som borde, kampesten til bænke. der skulle 
bygges terrasser ved åen. Museet på Kolding-
hus ville opsætte plancher, med oplysninger 
om møllens historie, til glæde for bl.a. spej-
dere og skoleelever. i august 2005 kunne man 
læse at arbejdet skred frem, der manglede 
småting før man kunne indvie stedet. Men der 

stoppede det åbenbart. i dag er møllestenene 
tilgroet, ingen bænke og borde. Kun info-
tavlen ved bommen, der fortæller, at har man 
fisketegn må man fiske gratis i åen, på stykket 
mellem de to broer. En skam, for projektet ville 
passe godt i helheden sammen med natursti-
erne til Harte skov, Landbomuseet, Ferup sø 
og Troldhedestien.

Kilder: 
Kolding Folkeblad 21.7.1890 og 19.7.1896.
jydske vestkysten 8.3.2005 og 14.8.2005
”vandmøller og andre vandkraftudnyttelser i 
vejle Amt” (1952), Kolding stadsarkiv.

(but it ain’t over until the fat lady sings. så un-
dertegnede har tænkt sig at forfølge sagen, 
når Kolding Kommune og Naturstyrelsens 
medarbejdere kommer tilbage fra ferie!)



Engdal Bed & Breakfast ligger lidt gemt inde 
bag hække og træer. Når man kører ind til ste-
det åbenbarer der sig et lille paradis med den 
smukkeste parklignende have.
Chalina Lynggaard står for gæsternes ve og 
vel. Hun får hjælp fra sin mand Peter Bone-
feld, der er opvokset på stedet.  ved siden af 
B&B driver de også en minkfarm. det er Pe-
ters domæne.

Engdal Bed & Breakfast startede med bon-
degårdsferie tilbage i 1971 og gæster har be-
søgt stedet lige siden. dengang var det Peter 
Bonefelds forældre, der drev det, og det gjor-
de de helt indtil 2005, hvor Chalina og Peter 
overtog det og gennemførte en omfattende 
renovering. 

i den ene gårdlænge har de indrettet ”Hotel-
let” med seks dobbeltværelser og et fælles 
køkken. værelserne har høj standard med 
eget bad og opholdsareal – og så kan man 
bo i det rosa, det lilla eller det turkis værelse. 
som gæst kan man også sidde i udestuen og 

nyde lyden af springvand, omgivet af et væld 
af smukke planter og blomster.

de har en del håndværkere boende i hverda-
gene året rundt, bl.a. har to tyske tagmalere 
de sidste 5-6 år været faste beboere mandag 
til torsdag i længere perioder 
i sommerperioden og i weekenderne kommer 
feriegæsterne. Norge, sverige, Holland, Bel-
gien, Tyskland, Polen og Frankrig er repræsen-
teret i gæstebogen. Men der er selvfølgelig 
flest danskere i værelserne.
Legoland er et stort trækplaster. Men folk har 
mange forskellige formål med deres ophold, 
fx har de haft besøg af fire gutter, der var på 
danmarksturné på deres gamle veteranknal-
lerter. En tilbagevendende hundeudstilling i 
vejen trækker også faste gæster til hvert år.

de har indrettet en gildesal i hotellet, kaldet 
riddersalen – med krystallysekrone og fine 
gamle møbler, der er en riddersal værdig. Her 
kan overnattende gæster opholde sig. Men de 
lejer også det hele ud til privatfester – der kan 

sidde 40-50 gæster i riddersalen. i foråret var 
den lejet ud til et par konfirmationer.

Haven er stedets perle -  det er den smukke-
ste lille park med to store søer omkranset af 
stauder, slyngplanter, roser og store træer. 
gæsterne må bruge haven og kan slå sig ned 
på små terrasser i anlægget – og kigger de 
ned i søen, kan de se store guldfisk og karper. 
Chalina og Peter arbejder altid - men de nyder 
også selv deres sted – hver dag byder på en 
gåtur rundt om søerne i følgeskab af deres tre 
hunde, katten og kalkunerne. i søen svømmer 
et andepar med vejen rundt. den sjældne is-
fugl yngler i deres have. Et lille stykke paradis 
i Fynslundområdet.

ENGDAL BED & BREAkFAST 
En lille perle i Egholt
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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

Jordrup Autoværksted
Hovedgaden 31A · 6064 Jordrup · 7555 6420

Vi henter og bringer gerne din bil



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



Nicolai Carstensen er 19 år, han bor i Lejrskov. 
går i 2.g på Munkensdam gymnasium og er 
noget af et matematik geni.

Nicolai havde kvalificeret sig til den internatio-
nale Matematikolympiade (iMo) i Hong Kong, 
som blev afholdt d. 9.-16. juli 2016. der var 
deltagere fra over 100 lande fra 5 kontinenter. 
Hvert land måtte sende seks deltagere.

i danmark kvalificerer man sig til iMo ved at 
deltage i den gymnasiale matematikkonkur-
rence georg Mohr-Konkurrencen:
http://www.georgmohr.dk/

”Formålet med georg Mohr-Konkurrencen er 
at stimulere interessen for matematik ved at 
udfordre de dygtigste elever med opgaver der 
i sværhedsgrad ligger ud over det de møder i 
den daglige undervisning. desuden fungerer 
konkurrencen som et led i udvælgelsen af 
deltagere til iMo, den internationale Mate-
matikolympiade.” 

Kvalifikationen er opnået ved deltagelse gen-
nem følgende runder: 1. runde, 10. november 
2015 (alle gymnasieelever kan deltage). 2. 
runde, 12. januar 2016 (742 elever deltog). 

vinderseminar, 5.-8. marts 2016 (30 elever 
deltog). Nordisk Matematikkonkurrence 
(NMC), 2.-5. april (18 danske elever deltog, 85 
deltog i alt). Nicolai Carstensen blev bedste 
dansker til NMC og nr. 6 i Norden.

Nicolai har gået på Fynslundskolen 0.-7. 
klasse 2003-2011. Herefter Kolding realskole 
8.-9. klasse. gik på efterskole i 10. klasse på 
rejsby Europæiske Efterskole og startede på 
Munkensdam gymnasium i 2014.

Nicolai har altid interesseret sig for matema-
tik, og i 8. klasse, da han deltog i en af Talent-
CampdK’s camps for talentfulde matematik-
elever, blev interessen skærpet yderligere. i 
løbet af 8. og 9. klasse deltog Nicolai i fem 
camps i alt, og efterfølgende har han selv del-
taget på flere camps som undervisningsassi-
stent, ligesom han er mentor for nogle af de 
nuværende talentcampelever. Underviserne 
på TalentCampdK har inspireret Nicolai til 
at forfølge sin interesse og har hjulpet ham 
igennem utallige opgaver.

Han blev nr. 493 ud af 602 deltager, og er godt 
tilfreds med resultatet.
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i maj var Nicolai Carstensen (th) i oslo for at 
overvære overrækkelsen af den prestigefyld-
te matematikpris Abelprisen til matematiker 
Andrew Wiles (tv).

MATEMATIkOLYMPIADE
Lokalt geni til

sEjT gåET!
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BYPARkEN I 
JORDRUP
der bliver liv i Byparken i August/
september med elever fra Hansen-
berg, der vil bygge hytte, tarzanbane 
og indkranse sandkassen.

glæd dig til en unik oplevelse

LoKAL PErLE
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Mounted games er en hestsport i vækst og 
vi er også med lokalt. Mounted games er he-
stesportens Formel 1 - med fest, farver og 
fuld fart. det er en stafet, hvor man rider for-
skellige baner fx slalum, der har fokus på ha-
stighed eller andre der har fokus på at præ-
cision, hvor man skal ramme bold i spand, 
samle flag op - alt foregår i hurtig galop.

LoKAL sTjErNE
vi har en lokal Mounted games rykker der 
er på landsholdet. det er Maja due Paarup, 
der er 17 år og bor i Uhre. Til daglig går hun 
i gymnasiet og passer sine 3 ponyer Lover, 
Zeros og Lukas. Hun har netop været til vM 
i par og kom på 5 pladsen og i næste uge 
tager hun til Wales til vM individuel.

ridEsKoLEN ridEr MEd
rideskolen rider også med på sporten og 
har ved flere lejligheder trænet i Mounted 
games - der er en hurtig version af Pony-
games. 

LoKALE sTævNEr
der bliver jævnligt holdt stævner på pladsen 
i Uhre omkring imageConsult - og det er en 
meget puplikumsvenlig sport. 

Næste stævne holdes midt i september og 
alle er velkomne til at kigge forbi og heppe 
med. Hold øje med opslag på Facebook og 
i Brugsen.

MOUTEDGAMES ER FEST, 
FARVER OG FULD FART
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da Harald roed jensen gik på pension, mente 
sønnerne søren og Kim at han i hvert fald ikke 
skulle gå og kede sig. de købte derfor to plæ-
neklippere til ham. det blev starten på jEro-
so, der holder til i Højrup. i dag er det fire år 
siden starten gik og omsætningen nærmer sig 
de 10 millioner med 15 ansatte. En eventyrlig 
historie der bliver fortalt en dag med næsten 
hele familien samlet på Højtoften i Højrup, 
hvor det gode humør og humoren hele tiden 
var i højsædet.

Familien med farmand Harald roed jensen, 
sønnerne søren og Kim og barnebarnet Camilla 
der ”sidder” på finanserne, er i deres es mel-
lem alle maskinerne, som helt tydeligt er deres 
store stolthed. og det er let at forstå, når man 
sidder midt i en skinnende maskinpark.

der har altid været en svaghed for gamle ma-
skiner især traktorer. det var da også en john 
deere 1435 plæneklipper, der var den første 
maskine i firmaet.

det er fire år siden jEroso blev startet i 
stubdrup. i oktober 2015 flyttedes der til den 
nuværende adresse. 

der blev startet på et nulpunkt med deres 
egne hobbyting og derpå gik det bare der ud 
ad. Alle tjente penge gik til investeringer. i 
2013 – 14 steg omsætningen med 600 % og 
videre i 2014 – 15 med 100% og det ser ud til 
at fortsætte i samme tempo her i 2016.
det var pasningen af områderne hos L M 
Wind Power i Lunderskov, der gav den gode 
start. Herefter eskalerede det kraftigt udeluk-
kende ved mund til mund metoden. Har aldrig 

brugt at reklamere, ud over facebook og så 
bruger de altid lokale håndværkere.

Harald, søren og Kim har alle tre arbejdet med 
industri ventilation i 20 år. i dag er det så –
græsslåning på små og store arealer, alt i gra-
vearbejde, anlægsarbejder, flisebelægning, 
vejhøvl til afretning af grusveje – endvidere 
industrimontage, ventilation og høj vacuum 
samt industristøvsugning. om vinteren salt-
ning og snerydning.

som handymænd har alt som udgangspunkt 
interesse. Er der forespørgsel på bestemte 
opgaver eller maskiner, så investerer de 
gerne, så opgaverne kan løses. den store ma-
skinpark kan lejes med og uden fører. 

JEROSO - en Fantastisk Historie

LoKALT

•	 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 interesse. 

er der forespørgsel på bestemte opgaver eller 
maskiner, så investerer vi gerne så opgaverne 
kan udføres.

bergsmindevej 1  |  6064 jordrup
jeroso@bergsmindevej.dk  |  +45 23 32 09 88
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Tilbydes: 

Biler i Tomgang!

Rundt omkring i Jordrup, bl.a. ved Brugsen og ved 

skolen, står der ofte biler i tomgang. Vi vil gerne 

tilbyde, at man kan låne disse biler: køre en lille tur, 

aflevere børn, træne sin kørsel m.m. 

Så nedsætter vi chancen for tyveri… 

Skriv dig på listen i Brugsen!

Brevkassen: ”Alt for landboere”:
Spørgsmål: Jeg har købt en ½ gris ved et stalddørssalg. Nu er jeg bare 

i tvivl? Hvor er baconen? Vi havde en klar forventning om store 

mængder røget bacon. Men vi kan simpelthen ikke finde den!

Mange hilsner Tilflytteren fra Kbh.Svar: Kære Tilflytter fra Kbh.

Baconen er i Brugsen. Køledisken oppe ved mælken! 

Hilsen Gertrud Gissenguld 

BRUGSEN HOLDER UDSALG:
Store besparelser på fx 

Grillpølser – Vejret bliver snart til grill, eleverne

 starter i skole igen. 

Cykelryttere – Vi har et bredt udvalg af cykelryttere fra 

PostNord Danmark Rundt. De kunne ikke finde vej. 

Solcreme – Vi har stadig tuber fra sidste år!

SPAR OP TIL 50%

HØRT I BRUGSEN

Sidste nyt fra videnskabens verden:
Hvis man giver en mand en fisk, så har han mad til den dag. Lær ham at fiske, og han er væk hele weekenden. 

Nu går vi snart efteråret i møde, og derfor vil der være rig mulighed for 
at koble sig på stille syslers aktiviteter. 
i hallen er der en hækle/strikkeklub i gang. Hvis du har lyst til at lave 
hyggelig håndarbejde med andre, så kan du møde ligesindede i hallen 
ca. en gang om måneden. Man kan holde sig opdateret mht datoen på 
jordrupsiden på Facebook. 

Kunst og klatværk er Fynslundområdets kunstneriske åre. vi mødes ind 
imellem, hvor vi tegner og maler. Alle kan hygge sig, alle kan følge med, 
og alle kan lære lidt af hinanden. Hvis du ønsker at deltage, så søg 
på Kunst og Klatværk på Facebook. Her kan du høre mere, samt finde 
datoer og andet godt. 

STILLE SYSLER er meget stille
MEN dET Er dEr EN grUNd TiL - dET HAr værET soMMErFEriE!
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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



CYKELLøBET

fart på
Et festligt indslag i PostNord Danmark Rundt
da PostNord danmark rundt feltet fredag den 29. juli passerede igennem jordrup, kunne vi med Brugsen som omdrejningspunkt tage godt imod 
rytterne på årets kongeetape. det lunefulde sommervejr præsenterede sig for sin pæne side, og Louise havde sørget for, at der var tændt op i 
grillen. rigtigt mange havde samlet sig ved Brugsens parkeringsplads, og kunne i et kort glimt indsnuse lidt Tour de France stemning med ledsa-
ger karavane og helikopter dækning. Af
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CYKELLøBET
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• Levering af sand og grus
• Reparation af privatvej med stenudlægger
• Flytning af maskiner på 18 tons blokvogn
• Kørsel med 20 ton/m kran, trægrab og jordskovl
• Tilbud gives, rabat ved større leverancer

JENS H. PEDERSEN & SØN
Vognmandsforretning Aps

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

post@jenshpedersen.dk ∙ www.jenshpedersen.dk

SE HER!

JENS H. PEDERSEN & SØN
Vognmandsforretning ApS

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

Baskærvej 31, 6040 Egtved
+45 75555 1944
+45 2068 1944
post@jenshpedersen.dk
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iNdHoLd og iNPUT: 

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

Birte Højsager, 
layout

Merete Due Paarup,
boss

Hanne Holm Johansen, 
skolen

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 ; )

Heidi C. Andersen
4F

Charlotte Jørgensen,
4F

Mette Speedsberg Pedersen,
fotograf

Søren Pedersen
4F

Vibeke Bundgaard, 
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KALENDERFYNSLUNDEFTERÅR’16
AUGUST
søndag 7. kl. 9  gudstjeneste, Lejrskov Kirke v. sognepræst  
 Michael Markussen
Mandag 8. kl. 8 skolestart, Fynslundskolen
Tirsdag 11. Menighedsrådsmød
onsdag 10. kl. 19 Bestyrelsesmøde, Fynslund Boldklub,  
 Fynslundhallen
Weekenden 13.-14.  veteranudstilling m.m. Brødsgård 
 Munseum
søndag 14. kl. 9 gudstjeneste, jordrup Kirke v. sognepræst  
 Elon jepsen
Tirsdag 16.  kl. 19-21 Bestyrelsesmøde Fynslundhallen, 
 Fynslundhallen
Tirsdag 16.   spejderopstart for alle, granly,   
 Nyvang 28, 6640 Lunderskov
Tirsdag 16. kl.15-17   Madpakkedag, LokalBrugsen jordrup
onsdag 17.  Korstart. Heldagstur til ærø, 
 Aktivitetscentret, Toftegården. 
Torsdag 18.  Konfirmationsforberedelsen begynder,  
 Lejrskov Præstegård
Fredag 19. kl. 17- 21 Biltræf på ringriderpladsen i Lejrskov 
søndag 21. kl. 10.30  gudstjeneste, Lejrskov Kirke
Tirsdag 23. kl. 19 Bestyrelsesmøde Fynslundskolen og   
 Børnehaven spiren, Fynslundskolen
Torsdag 25. kl. 18- 21 skolefest, Fynslundhallen
Fredag 26. kl.17- 23.30 Fynslund Boldklub: FEsT For dE 
 FriviLLigE, Fynslundhallen
søndag 28. kl. 10.30  gudstjeneste, jordrup Kirke
Tirsdag 30.  Fynslund Boldklub, Håndbold opstart,  
 Fynslundhallen
onsdag 31. kl. 14:30 gudstjeneste m. nadver, Toftegården
onsdag 31. kl. 19-20 Fynslund Boldklub, Badminton – salg af  
 motionsbaner, Fynslundhallen

SEPTEMBER
Torsdag 1. kl. 19-21 Møde i 4F, Fælles Foreningsforum i 
 Fynslundområdet, Fynslundhallen
søndag 4. Hele dagen   sogneudflugt  
Mandag 5.  Fynslund Boldklub sæsonstart for   
 indendørs sportsaktiviteter
Tirsdag 6. kl. 19 Menighedsrådsmøde. opstart præmie 
 whist på Toftegården, derefter hver anden  
 tirsdag.
onsdag 7. kl. 19-22 opstart af Kreative kvinder, Fynslundhallen.  
 derefter hver anden onsdag
Lørdag 10  Højrup Byfest på ”Elmegården”, 
 risbøge 13, Højrup
søndag 11. kl. 10-11 gudstjeneste, Lejrskov Kirke
Mandag 12. kl. 14 Foredrag: Historien om det sønderjyske  
 kaffebord, Aktivitetscentret Toftegården
Tirsdag 13. kl. 19 orienterings- og opstillingsmøde til menig-
 hedsrådsvalget, konfirmandstuen, Lejrskov
Torsdag 15.  kl. 19 vinsmagning, LokalBrugsen jordrup
Lørdag 17. Hele dagen   Fynslund golf Cup – vejen golfklub
søndag 18. kl. 10.30-11.30 Høstgudstjeneste, børnekoret 
 medvirke, jordrup Kirke
Tirsdag 20. kl. 19-21  Bestyrelsesmøde, Fynslundskolen og  
 Børnehaven spiren
Torsdag 22. kl. 19 reklamebanko, jordrup Forsamlingshus
Lør/søn 24.-25. Hele dagen Udvidet klubstævne i dressur og  
 spring – jordrup & omegns rideklub 

søndag 25. kl. 10.30-11.30  Høstgudstjeneste, Lejrskov Kirke,  
 spirekoret medvirker
Mandag 28. kl. 14.30-15.30  gudstjeneste, Aktivitetscentret  
 Toftegården
Mandag 28. kl 19-20 Foredrag ved Anders Kofoed Pedersen,  
 Lejrskov Præstegård

OkTOBER
Lørdag 1. Hele dagen Elevstævne, 2. afdeling af elevmesterskabet i  
 dressur og spring, jorK
søndag 2. kl. 9:00  gudstjeneste, jordrup Kirke, sognepræst 
 Michael Markussen
Torsdag 6. kl. 19.30-21 Fynslund Boldklub, Bestyrelsesmøde, 
 Fynslundhallen
søndag 9. kl. 14.30     Forsamlingshuset fejrer sin 85 års fødselsdag.  
 åbent hus, jordrup Forsamlingshus  
søndag 9.  Forældre/barn badminton stævne, 
 Fynslundhallen
søndag 9. kl. 10:30  gudstjeneste, Lejrskov Kirke
Tirsdag 11.kl. 19-21 Fynslundhallen, Bestyrelsesmøde, 
 Fynslundhallen
Tirsdag 11. kl. 9:30 Fællessang, aktivitetscentret, Toftegården
Fredag 14.  Fynslundskolen, Motionsdag
søndag 16. kl. 10:30  gudstjeneste, jordrup Kirke.
Uge 42 (15. - 23.)  Fynslundskolen, Efterårsferie  
søndag 23. kl. 10:30  gudstjeneste, Lejrskov Kirke
Tirsdag 25. kl. 19-21 Bestyrelsesmøde, Fynslundskolen og 
 Børnehaven spiren
Tirsdag 25. kl. 19:30 Luther og reformationen. Luthers salmer. 
 Lone vesterdal og jette Langgaard, 
 sognepræster, Bramdrup sognegård
onsdag 26. kl. 9.30 Modeshow v. shop47, Aktivitetscentret 
 Toftegården
onsdag 26. kl. 14:30 gudstjeneste m. nadver, Toftegården
onsdag 26. kl. 19:30  ruth østergaard Poulsen, sygehuspræst, 
 Aalborg. ”Når livet gør ondt.”
Torsdag 27. kl. 16-17.30 smag på Brugsen, LokalBrugsen jordrup
Fredag 28.  Fynslund Boldklub, indendørs fodbold – 
 opstart, Fynslundhallen
Fredag 28. kl. 18 Bjørn og okay Halloweenfest, 
 jordrup Forsamlingshus
søndag 30. kl. 10:30  gudstjeneste, jordrup Kirke, 
 Børnekoret medvirker.

NOVEMBER (FORELØBIG)
Lørdag 19. julestævne – Elev- og klubmestre 2016 i 
 dressur og spring kåres, jorK
FASTE AkTIVITETER
Tirsdage:
Kl. 8.30-9.30 gymnastik, Aktivitetscentret Toftegården
Kl. 09.30 Kaffe, fællessang og hygge. Aktivitetscentret  
 Toftegården. Margit Ernst kommer følgende  
 tirsdage og spiller til fællessang: 9/8, 13/9,  
 11/10, 15/11, 13/12
onsdage:
Kl. 9 Hygge, hobby og andre kreativiteter, 
 Aktivitetscentret Toftegården
Kl. 13.30 gåture, Aktivitetscentret Toftegården
Kl. 10-11.30 iT Café for alle, Aktivitetscentret   
 Toftegården


