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Merete Due Paarup

Alting starter med en drøm. En drøm om at ska-
be noget nyt. Men drømmen gør det ikke alene. 
Hvis en drøm skal blive til virkelighed, så kræver 
det ildsjæle, der knokler for at få det til at ske, 
hårdt arbejde, og en vis portion stædighed.

Vi har store drømme i Fynslundområdet 
- og vi lader det ikke bare blive ved drømmen. 

For 25 år blev drømmen om Fynslundhallen til vir-
kelighed og det fejres til september. Byparken er 
forvandlet fra kedelig græsplæne til oplevelses-
plads. Mar’k’antScenen og Mar’k’antfestivalen 
er skabt af ildsjæle til gavn og glæde for os alle. 
Troldhedestiens genetablering er tættere på end 
nogenside og banens 100 års jubilæum fejres med 
Trolde-Trail. Rideskolen har lige haft 40 års jubi-
læum. Forsamlingshuset trækker fulde huse med 
kendte navne, og sådan kunne vi blive ved - og det 
gør vi også!

Vi drømmer lige nu om udvidelse og ombygning af 
hallen og hele det grønne område omkring Fyns-
lundhallen og skolen - hvor vi ønsker at skabe ram-
merne for fremtidens bæredygtige landsbyfælles-
skab. Det er lige nu en drøm - som vi knokler for 
bliver til virkelighed.

Her i Fynslundområdet tør vi nemlig godt drømme, 
og vi er gjort af det stof, der gør drømme til vir-
kelighed. 

Vi kan. Vi vil. Vi tør ... og ikke mindst vi gør!

 VI KAN VI VIL VI TØR
OG VI GØR

Troldhedebanen
fylder 100 år

s. 29

Fynslundhallen fra 
idé til virkelighed

s. 18
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Fynslund
kan vil gør

Troldhedebanen
fylder 100 år

s. 29

Mar’k’ant Festival
forude - glæd dig!

s. 22

Frivillighedsfest
- tak for din hjælp

s. 21

Byparken 
åbner officielt

s. 26
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KIRKEN

Kære konfirmander. Hvad vil det sige at blive 
konfirmeret? At blive konfirmeret betyder at 
bekræfte det tilhørsforhold til Gud, som blev 
grundlagt i dåben. Hvem er det så, der siger ja 
i konfirmationen? Det er et dobbelt ja: Gud be-
kræfter og gentager dåbens ja. Gud bekræf-
ter over for jer, at han elsker jer, netop som I 
er. I konfirmander bekræfter dåben, og konfir-
mation er vel at mærke ikke en eksamen i tro.

I ethvert samfund er der love og regler, som 
skal overholdes, når mennesker skal leve 
sammen. Ingen steder er det tilladt at lyve el-
ler stjæle, og det er ikke tilladt at slå et men-
neske ihjel.

Der er så mange regler, at man kan komme 
til at overtræde en eller flere af dem uden at 
vide det. Hvad gør man så? Nogle regler er 
vigtigere end andre. Man må lære at stole 
på sin egen dømmekraft og samvittighed, 
men det kan være svært. Det kræver mod at 
stille sig uden for et fællesskab og modsige 
flertallet. Det er en øvelse livet igennem at 
lytte til samvittigheden, og det er sjældent 
kun sort eller hvidt.

Kristendommen er en del af jeres samvit-
tighed. Det handler også om frihed til at stå 
ved sig selv, ærligt og frimodigt. Det er ikke 
nødvendigvis noget, man er født med, men 
det kan læres. Øvelse gør mester.

Der er meget i livet, vi selv kan bestemme, 
men der er en hel del mere, vi ikke selv er 

herre over. Grib de muligheder, du får. Det 
eneste, vi med sikkerhed ved, er, at vi en 
dag skal dø. Det er værd at huske på, for 
det skærper vores sans for at få noget ud af 
de talenter og muligheder, vi får og skaber. 
Intet menneske er uden talenter i den ene el-
ler den anden retning. Og når det kommer til 
det talent at være menneske, er vi alle som 
udgangspunkt stillet lige. Hvad enten vi kan 
meget eller lidt, er vi lige meget værd i Guds 
øjne, og derfor bør vi også være lige meget 
værd i hinandens øjne.

Men det er ikke ligegyldigt, hvordan du for-
valter dine talenter. Livet er en gave, man ikke 
kan grave ned eller sætte på stand by uden at 
miste den. Livet skal leves. Den, der ikke har 
modet til også at tabe, spilder sine talenter.

Den gamle dronning Ingrids valsprog lød: 
”Du skal gøre dig umage”. Der er meget, vi 
ikke selv bestemmer, men det vi kan, er at 
gøre os umage. Der er ikke nogen, der får 
noget ud af, at du sløser med dine talenter 
og dit liv. Gør dig umage med at få det bed-
ste ud af dit liv. Du har fået nogle evner, og 
dem skal du bruge bedst muligt.

Men du må også ind imellem stoppe op, lægge 
mobilen væk, sænke skuldrene og øve dig i at 
være i stilheden og eftertænksomheden. Husk 
at blive ved med at tage dig tid til at lade tan-
kerne flyde og stille de store spørgsmål: Hvad er 
et menneske? Hvad er meningen med livet? Er 
jeg det rigtige sted i mit liv? Husk at undre dig.

Mind dig selv om, at ingen er perfekt, og at 
der ikke er noget, der er vigtigere i livet, end 
at engagere sig i sine medmennesker og at 
være sig selv. Livet er nogle gange godt og 
andre gange forfærdelig hårdt. Det er ikke 
altid, du kan gøre noget ved det. Det du 
kan gøre, er at insistere på, at der alligevel 
er noget at glæde sig over. Der er altid en 
sprække, hvor lyset kan komme ind.

Livet som voksen kan blive bedre af at forka-
ste nogle floskler: Tro det ikke, når de siger, at 
du har alle muligheder! I har alle nogle mulig-
heder, som I skal afprøve, men ikke alle mulig-
heder. I er begrænset af forskellige personlige 
og sociale rammer, som I gør klogt i at kende. 
For intet menneske står alle veje åbne. Derfor 
er det bedre også at glæde sig over begræns-
ningerne såvel som over mulighederne.

Livsmod opnås ikke ved at bilde sig ind, 
at man kan klare alt, men derimod ved at 
stå ved tilværelsens skrøbelighed. Du skal 
turde fejle. I livet og i skolen. Menneskelig 
styrke er ikke at efterstræbe usårlighed, 
men at acceptere sin sårbarhed.

Tillykke med den store dag! Frygt ikke og 
husk at du er døbt. 

Prædiken til konfirmationsgudstjenesterne 
2017, uddrag.

KONFIRMATION 
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KIRKEN

Vores faste organist flytter desværre til større 
stilling, så derfor søger vi en ny organist. 

Se stillingsopslaget på lejrskov-jordrupkirker.dk

LEJRSKOV OG 
JORDRUP KIRKER

- VAR DET NOGET FOR DIG? 

SØGER 
ORGANIST

UDENDØRS
FAMILIE
GUDSTJENESTE
Kom og vær med til gudstjeneste i den smukke 
have i skyggen af egetræet i præstegårdens have.

Søndag den 20. august kl. 10:30
Grillmad bagefter. Voksne 50 kr., børn gratis.

REFORMATIONSFEJRING 
I KOLDING PROVSTI
Øveaften 10. august kl. 19:00 – 20:30 i Si-
mon Peters Kirke, Islandsvej 12, Kolding.

Alle børnekorene og alle andre interesse-
rede børn og voksne synger sig vej gennem

Kolding fra kl. 16:15 og mødes på Axeltorv. 
Luther lagkage og alsang på Axeltorv kl. 17.

SOM DYBEST BRØND 
Jeppe Aakjærs digtning og kulturelle betydning 

Foredrag torsdag den 19. september kl. 
19:00 i konfirmandstuen.

Jeppe Aakjærs (1866-1930) forfatterskab 
er meget betydeligt for dansk litteratur og 
hans folkelige sange er elskede. Han forsva-
rede naturen og de svages ret. Han kæm-
pede mod den grådige økonomiske udnyt-

telse, han så i sin samtid. Aakjær virkede 
som debattør, forfatter og foredragsholder.
Johs. Nørregaard Frandsen er professor 
i litteratur- og kulturvidenskab ved SDU 
og leder af universitetets H.C. Andersen 
Center. Han er forfatter og skriver klum-
me om ’Liv i sproget’ i Kristeligt Dagblad. 
Kaffebord 40 kr. 
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KIRKEN

Koropstart	TO
RSD

AG
	den	17.	August		

Korene	øver	på	Fynslundskolen	i	M
usiklokalet:	

	

	

Syng, syng, syng…  
			-	vi	er	klar	til	mere	spirekor	og	børnekor	

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Spirekor	(0.-2.	klasse)	øver	torsdage	kl.	14:15-15:00		
Børnekor	(3.—6.	Klasse	+)	øver	torsdage	kl.	15:00-16:00	
	
Korene	holder	“Åbent	hus”	den	17/8	+	24/8		
kom	og	prøv	at	synge	i	kor	–	alle	er	velkomne!	
	
Fredag	den	25/8	deltager	vi	i	Kulturnatten	i	Kolding		
i	et	KæmpeKOR-arrangement	i	anledningen	af		
Reformationsfejringen	–	Luther	og	500	året	for	Reformationen.	
	
Tilmelding	
Send	en	e-mail	med	barnets	navn	+	klasse,	forældrekontakt	+	
telefonnummer	til	korledervikar	Helene	Eiler	Ernst	på	e-mail:	
kontakt@heleneernst.dk	SP
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Sognepræst: Niels Risbjerg Lai
tlf. 7555 8002 / 2129 8002. Mail: nrl@km.dk
Graver: Ejner Bæk Petersen, tlf. 7555 6317
Mail: graver@lejrskov-jordrupkirker.dk
Menighedsrådsformand: Asger B.M. Christensen
tlf. 2020 8169. Mail: asger@noerupgaard.dk
Kirkebil: Menighedsrådet refunderer udgifter til taxa til 
gudstjenester og kirkelige handlinger for ældre og gang-
besværede. 

LÆS MERE PÅ
Hjemmesiden: lejrskov-jordrupkirker.dk

TEKST
Niels Risbjerg Lai

LÆS MERE PÅ
lejrskovkirke.dk eller jordrupkirke.dk

KIRKELIGE HANDLINGER 
SIDEN SIDST:

KONTAKT

DÅB:
Marinus Grønbæk (Lejrskov)   5. mar.
Asger Barsøe Østergaard (Lejrskov)   18. mar.
Marcus Harper Adamsen (Jordrup)   26. mar.
Aksel Dahl Schelde (Lejrskov)   25. maj.
Frederik Sundahl Tønnesen (Lejrskov)  11. jun.
Malia Lykke Kiel Andreasen (Lejrskov)  17. jun. 
  

VIELSE:
Louise Dall Vig og Jens-Jacob Dall Vig (Lejrskov)  8. apr.
 
BEGRAVEDE ELLER BISATTE:
Anna Louise Bengt (Jordrup)   18. feb.
Betty Mølkjær Høst  (Lejrskov)   25. feb.
Poul Jensen (Jordrup)   21. mar.
Gerda Agnete Hansen (Lejrskov)  23. mar.
Esther Linnet Møller (Jordrup)  25. mar.
Janie Anke Nordbeck Elian (Jordrup, urnen nedsat)
Gunhild Kathrine Nielsen (Lejrskov)  9. maj.
Lydia Johannessen (Jordrup)   13. maj.

 OPBRUDSKULTUR 
Et signalement af Danmark under hastig forandring

Foredraget ved Mads Rykind-
Eriksen, forstander på Rødding 
Højskole, handler om de kolos-
sale forandringer Danmark har 
gennemgået de sidste 200 år. 
Om baggrunden herfor og hvad 
det betyder for vores hverdag. 
Traditioner, normer og værdier 
er ikke længere de samme. Unge 
har i dag flere valgmuligheder end 
nogensinde tidligere, og sammen-
hængskraften i vores samfund er 
kommet under pres, vores opfat-

telse af nationalstaten er under 
forandring, og familiestrukturen 
ændres radikalt. Det er kun nogle 
af konsekvenserne af opbruds-
kulturen. Foredraget forsøger at 
trække de lange linjer, så udviklin-
gen og dens konsekvenser bliver 
lettere at se.

Konfirmandstuen Lejrskov tors-
dag den 12. oktober kl 19:30. 
Kaffebord 40 kr.

DEN DANSKE SANG
PÅ NYE STÆRKE VINGER
Koncert i Lejrskov Kirke den 26. 
oktober kl. 19:30

Zenobia er fortolkere af den dan-
ske sang-, salme- og visetradi-
tion. Koncerterne er musikalske 
oplevelser bundet sammen af 
fortællinger om sangene fra den 
danske højskoletradition, fra vo-
res fælles folkemusikarv, fra vo-
res salmebøger, samt nye sange. 

Zenobia kommer til Lejrskov 
Kirke torsdag den 26. oktober kl. 
19:30. Glæd jer til at opleve tri-
oen skabe et intenst musikalsk 
rum mellem sig selv og publi-
kum. Deres optræden er både 
nærværende og underholdende. 
Billetter koster 50 kr. og købes 
ved indgangen.
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FYNSLUNDSKOLEN

6. årgang på Fynslundskolen star-
tede med at cykle ud til minkfarmen 
ved Lejrskov, der fortalte Peter Hind-
bo, om de ca. 22.000 mink han har på 
sin minkfarm.

De voksne mink spiser restaffald 
fra fisk. Der er også knogler, øjne, 
hud og alt hvad der kan være på et 
dyr i foderet.

I sommerhalvåret får Peter og hans 
ansatte foderet leveret hver dag. Om 
vinteren hver anden dag. Hvalpene 
der i mod kan jo ikke spise i starten, 
der får de mælk fra tæverne.
  
Peter fortalte os, at tæver (hunnerne) 
er i brunst i marts og bliver parret 
mindst to gange og højst tre gange. 
Det er blandt andet for, at kunne sor-
tere de syge hvalpe fra, men også 
for at kunne producere så mange 
hvalpe/pels som muligt på en sæson.

Tæverne begynder at føde i starten 
af maj. De kan max få 20 hvalpe. En 
tæve har kun 8-10 brystvorter, så de 

overskydende hvalpe bliver flyttet 
over til en anden tæve, der måske 
har slået sine egne hvalpe ihjel, hvis 
nogen af dens hvalpe er dødfødte el-
ler hvis  tæven ikke har født særlig 
mange hvalpe selv.

Vi fik lov til at tage nogle af hvalpene 
op. Da vi gik rundt med dem, fortalte 
Peter om de forskellige farver mink han 
har. Der er hvid, brun, safir, grå, silver 
og en blanding mellem hvid og sort.

Minkene bor i nogle små bure, hvor 
der max. kan være 2 voksne mink i 
et bur. Peter fortalte os, at i Kina kan 
de sagtens finde på at putte 7 mink 
i et bur, og hvis det blev opdaget at 
nogen havde gjort det, ville de miste 
hele deres minkfarm.

Der er et cementhegn rundt om far-
men og hen til den store lade. Nogen 
steder er der fælder. De er ikke far-
lige for minkene, men skal blot fange 
dem, hvis de stikker af.

Det kan være svært, at blive ved med at lave 
spændende madpakker! Madpakker der skal 
være sunde, fyldt med ”det rigtige” og som 
børnene har lyst til at spise. De lange skoledage 
medfører dog, at der skal mere mad til i løbet af 
dagen for mange af børnene.

Som forældre skal vi tænke på, at det skal være 
nemt, det skal være nemt at pakke ud, sundt og 
varieret, måske skal det kunne tages med i hån-
den på vej ud mm. 

Nedenfor er henvist til nogle forskellige hjem-
mesider, hvorfra man kan hente idéer og inspira-
tion. Hvis I finder siderne lidt uoverskuelige, så 
søg i søgefeltet på ”madpakker”. 

www.sundemadpakker.dk 
www.voresborn.dk
www.saeson-web.dk
www.valdemarsro.dk/temaer/madpakke-hits/
www.arla.dk/sog/madpakke

Hilsen Helle Gylnæs 
Sundhedskontaktlærer på Fynslundskolen

INSPIRATION 
TIL MADPAKKEN
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MANDAG
Begge 6. klasser arbejdede med trafik-
ken, altså hvordan man skal køre rigtigt, 
hvad de forskellige trafikskilte betyder, 
og hvad der skal være på en cykel mm.

Vi arbejdede på hjemmesiden www.
sikkertrafik.dk. På siden tog vi nogle 
små prøvetester om trafik.

Vi skulle også ”tjekke” om vores cyk-
ler levede op til de stramme krav. Om 
de havde det hele på, altså reflekser, 
lys, ringeklokke, bremser og lås. Der-
efter skulle vi ud og cykle én og én 
i Jordrup og vise, at vi kunne bruge 
noget af den teori, vi havde talt om. 
Helle og Karina lå på lur forskellige 
steder for at tjekke om vi kørte or-
dentligt. Vi cyklede fra skolen og hen 
til kirken og tilbage igen.

TIRSDAG
Besøg på minkfarm Begge 6. Klasser 
skulle cykle ud til Peter Hindbo ś mink-
farm ved Lejrskov. Peter fortalte lidt 
om ham selv og om mink. Vi fik lov til 
at holde minkenes hvalpe. Vi fik at vide, 
hvordan man pelser minkene. Peter 
Hindbo viste os rundt på minkfarmen.

ONSDAG
6.D skulle lave mad, fordi vi skulle 
have klassearrangement om aftenen. 
Vi lavede frikadeller, pastasalat, brød, 
kylling og gulerodskage. Nogle af pi-
gerne foldede fine servietter til bord-
pynt og vi dækkede borde i biblioteket.

6.e skulle arbejde med seksualun-
dervisning. Vi var inde på en hjem-
meside der hedder migogminkrop.dk. 
Vi så nogle små film om kærlighed, 
pubertet og noget om ens organer. Vi 
spillede også nogle forskellige spil.

Mandag d. 20. februar 2017, kunne Fynslundsko-
len og Børnehaven Spiren byde børnene velkom-
men tilbage efter en velfortjent vinterferie, til et 
nyt og spændende legeplads-område beliggende 
mellem skolens SFO og børnehaven.

Det nye legeplads-område byder på en bred vifte 
af udfordrende legemuligheder, der alle har det til 
fælles, at de udfordrer balance, motorik og koor-
dination på en sjov og legende måde. Her bliver 
labyrintsansen stimuleret i den store åleruse, 
koordination af hånd-øje og fod-øje bliver stimu-
leret på balancebomme og trædestolper, fysisk 
styrke og koordination trænes i arm-gangs-sta-
tivet og man kan mærke ’suset i maven’ på klat-
revæggen og rutchebanen. Skulle oplevelserne 
blive for overvældende, kan man lige snuppe sig 
et lille pusterum, i hængekøjen i klatretårnet.

Alle elementerne i legeplads-området er bundet 
sammen således, at banen kan gennemføres 
uden man nødvendigvis betræder underlaget. 
Den gode gamle leg ’jorden-er-giftig’, har på 
denne måde fået nyt liv på legepladsen på Fyns-
lundskolen og Børnehaven Spiren.

Legeplads-området er blevet taget rigtig godt 
og positivt imod af børnene i indskolingen og 
børnehaven. Det er ligeledes vores håb, at børn 
og barnlige sjæle fra lokalområdet benytter le-
geplads-området, når I har mulighed for det. Der 
er rigtig meget god leg (og træning) i vores nye 
legeplads-område – god fornøjelse!

Skole OL er konkurrencer i 5 forskel-
lige sportsgrene for 4. - 7. klasse:
Atletik
Bueskydning
eSport
Rosport
Svømning

Skole OL hylder de olympiske værdier, 
blandt andet venskab, samarbejde og 
fair play. Fælles for konkurrencerne 
er, at det er HELE klassen der konkur-
rerer sammen som et hold, uanset om 
de skal løbe, svømme eller ro.

4. klasserne på Fynslundskolen del-
tog i atletik, som foregik på Kolding 
Stadion. 31 elever deltog. De dystede 
i 60m. sprint, 400m. løb, længde-
spring, kast og stafet. Det var en god 
dag, hvor alle sprang, kastede og løb 
alt hvad remmer og tøj kunne holde. 
Stemningen og humøret var i top, alle 
råbte og heppede på hinanden. Borg-
mesteren var og skyde dagen i gang 
med en lille ”peptalk”. 

Man kan se alle resultaterne inde på 
www.skole-ol.dk 

FYNSLUNDSKOLEN
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FYNSLUNDSKOLEN

MAGNUS
Jeg skal på Realskolen. Det skal jeg, 
fordi mine søskende har gået på Re-
alskolen, men også fordi de har en 
sportsklasse, og jeg kan godt lide at 
dyrke sport.

Det gode ved Fynslundskolen er, at 
der ikke er langt fra lærer til elev, 
man kan nemt få hjælp.

Det er også dejligt, at der er så stort et 
udeområde på Fynslundskolen mod-
sat Realskolen, hvor der kun er meget 
lidt plads.

Jeg har været inde på Realskolen og 
set min nye klasse og lærer, for den 
21. maj holdt skolen et arrangement, 
hvor man havde mulighed for at hilse 
på hinanden.

MALTE
Efter jeg slutter på Fynslundskolen, 
skal jeg ind og gå på Sct. Michaels 
skole. Jeg har valgt at gå på Sct. Mi-
chaels skole, fordi jeg har en storesø-
ster, der går der og hun fortæller for 
det meste gode ting om skolen. Men 
jeg har også valgt den, fordi den ikke 
er så stor.

Jeg kommer til at savne Fynslund-
skolen, fordi der er gode udeområder 
og en stor fodboldbane. Men jeg 

kommer også til at savne Fynslund-
skolen, fordi jeg har nogle rigtigt 
gode venner og nogle rigtigt gode 
lærere. Der er kun 6 andre elever ud 
over mig, der skal ind og gå på Sct. 
Michaels skole.

JUSTIN
Jeg har valgt Brændkjærskolen, fordi 
der er en elitelinje til min sportsgren 
som er badminton. Det er en, der gi-
ver plads til både sporten og skole. 
Skolen ligger også tættere på bad-
mintonhallen end der hvor jeg bor. 
Jeg har også valgt Brændkjærskolen 
fordi min storesøster allerede går på 
skolen. Jeg har nu også andre venner 
fra badmintonklubben, som jeg kan 
være sammen med. Det gør hver-
dagen meget lettere for familien, at 
komme fra sted til sted. Jeg vil gerne 
udvikle min sport og komme godt 
igennem min skolegang.

Fynslundskolen er en meget god 
skole. Det jeg godt kan lide ved Fyns-
lundskolen er, at alle tager hensyn 
til alle. Jeg kommer nok til at savne 
Fynslundskolen, fordi der har jeg 
mine gode venner. Tak til alle lærere 
der har støttet meget igennem min 
skolegang her på Fynslundskolen.

2.D har i de timeløse fag arbejdet med er-
hvervskendskab. Vi har haft besøg af jordemor 
Tina Gran, som viste os en moderkage og lærte 
os at klippe navlestrenge over. Hun fortalte os, 
hvordan man tager uddannelsen og hvad man 
laver som jordemor.

Iben Davids har været og fortælle om, hvor spæn-
dende et præstejob kan være.

Pie fik lov til at prøve en præstekjole.
Heidi S. Jensen kom med kost og spand og for-
talte om, hvordan det er at passe ældre menne-
sker. Klassen blev sat i gang med at vaske gulve 
og pudse vinduer.

Aldrig har vi haft det så rent i klassen.
En tale-høre pædagog, hvad laver de? Det for-
talte Anja Simonsen levende om og eleverne ar-
bejdede med nogle af de materialer Anja bruger 
i sit arbejde.

Inden sommerferien havde vi besøg af Kaj Evers, 
som fortalte om gartnerfaget.

Levende undervisning af forældre med meget for-
skellige og spændende erhverv. 

Det har været lærerigt. Næste skoleår håber vi at 
høre om mange andre jobs.

Hilsen 2.D

ERHVERVS
KENDSKAB
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FYNSLUNDSKOLEN

3.D var på besøg hos Egholt Stalddørssalg 
og Hindbo Mink.

I forbindelse med Fynslundskolens  timeløse 
fag var 3.d på cykeltur. Alle eleverne havde 
forinden trænet deres cykelfærdigheder og 
genopfrisket færdselsreglerne. Cyklerne var 
tjekket, justeret og hjelmene spændt korrekt. 
Eleverne var nu klar til at trille ud i trafikken.

Vi startede dagen med at cykle ned til Eg-
holt Stalddørssalg, hvor Henrik Kjergaard 
Oldrup tog imod os. Han viste os først den 
lille gårdbutik og forklarede os, hvilke va-
rer man kunne købe. Der var både økologi-
ske varer, som de selv producerer og andre 
økologiske varer, som de skaffer udefra og 
sælger videre i butikken. Der var fåreskind 
og garn og spegepølser, flæskesteg, grillpøl-
ser, rabarber, øl, saft og kaffe. Der var rigtig 
mange spændende ting i butikken!

Derefter blev vi vist rundt ved alle dyrene 
af Henrik og hans tro følgesvend Frida - en 
Border Collie, der konstant løb rundt og hold 
orden på både dyr, børn og voksne.

Der var Gæs, der skræppede op og passede 
på deres gæslinger. Der var grise, som så me-

get anderledes ud, end dem vi kender. Nogle 
havde lang pels, andre leopardpletter! Nogle 
var brune, og de lyserøde brugte mudder-sol-
creme. De helt små grise var allerede ved at 
vende sig til, at der kom mange børn, der gav 
dem græs. Grisene var slet ikke bange.

Der var også en ko, der snart skulle kælve. 
Den fyldte næsten hele skuret, når den lå på 
maven, og tog sig en slapper. 

Fårene havde små sorte lam, som havde 
travlt med både at spise græs og drikke 
mælk hos deres mor. 

Hvor end vi gik, løb Frida frem og tilbage for 
at holde orden på tropperne. Bondemanden, 
han har altid travlt, det havde Frida også. 
Der var ikke tid til et lille hvil.

Vi spiste vores madpakker på græsset foran 
butikken og nød solen, inden vi cyklede vi-
dere til næste stop, som var Minkfarmen.

Peter Hindbo tog imod os, da vi nåede frem til 
Hindbo Mink. Da vi kom direkte fra et andet 
landbrug, skulle vi lige vaske hænder, før vi 
kunne få lov til at røre ved Peters dyr. Vi måtte 
nemlig holde en mink! Det var godt nok hvalpe, 

for de store ville sikkert bide, men det var al-
ligevel ret spændende. Nogle af dem småsov 
og andre kravlede rundt i vores hænder. 

Vi så, hvordan minkene boede, hvordan de 
fik mad og hvor deres toilet var. Nogle af 
dem havde legetøj, men de fleste af dem 
havde bare travlt med at passe deres små 
unger. 
Efter rundvisningen i staldene, så vi maski-
nen, der afliver minkene, vi så, hvor de blev 
flået og maskinen hvor skindene blev tromlet 
med savsmuld og til sidst så vi rummet, hvor 
skindene blev tørret. Det var faktisk spæn-
dende og fordi alle var så dygtige til at lytte, 
fik børnene et lille stykke skind, som de 
måtte tage med hjem. Det gjorde stor lykke!

Dagen var ved at være slut, så vi cyklede 
trætte hjemad efter en rigtig spændende og 
lærerig tur.

STOR TAK til Henrik og Peter fordi vi måtte 
besøge dem.

3.D PÅ CYKELTUR
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Nyhed!
HøstSelvKøkkenhave
Kom og høst hvad du mangler, 
smag på varen og betal blot i 
Gårdbutikken, hvad du har høstet 
og spist.

ÅbNiNgstider: 
Man.  12.00 - 17.00 
Fre.  15.00 - 17.00 
Lør.  12.00 - 16.00

v/Henrik Kjergaard Oldrup | Egholt Byvej 30, 6064 Jordrup | tlf: 27 85 05 85 | mail: henrikoldrup@hotmail.com | w: egholt-stalddoerssalg.dk

Så åbnede besøgslandbruget endeligt. Vi 
har allerede haft rigtig mange besøgende 
og flere skoleklasser og andre grupper har 
fået en guidet tur herude.

Entre ligger kun på 25,- kr pr person i alle 
aldre. En guidet tur kan også lade sig gøre 
til 50,- kr pr person, ved grupper på mini-
mum 10 og ved forudbestilling. Cafeen er nu 
også klar med kaffe, kage og lignende.

Stort udvalg af hjemmelavet saft, 
øl og vine

Lammeskind
stk. 450,- 2 stk. 800,- Økologisk 

fairtrade kaffe 250g. 75,-

B E S Ø G S L A N d b r U g

gÅrdbUtiK & CAFÉ
EGHOLt StaLddØrSSaLG

Køb din billet til en af vore mange smagsaftener eller som den 
perfekte gave til din bedste ven.

Vi afholder Bacon/Ølsmagningsaftener, Oksekød/rødvin/Portvin-
smagningsaftener, Hvidvin/Wellnessaftener i lokalerne i Egholt. 
Målsætningen er, med tiden, så vidt muligt kun at bruge egne 
produkter af fødevarer.

DEn pErfEKtE GavE!
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Dette forår hilser vi velkommen med  nye varer  - både brugs-
kunst, sko, delikatesser og tøj fra tøjmærket Soulmate.

Tøjet er fantastisk, og der er nyt hver måned. 
Foråret viser sig rigtig i farverne. Vi har det ene mærke, derfor 
har vi en stor udvidet kollektion. Tjek det ud på Soulmate.as
Vi er glade at kunne udvide vores kollektion af sneakeres fra 

Woden - de sejeste sko med korkbund og lækker kvalitet.
Vi forhandler nu puder, plaider, tæpper, strikkede karklude, og 

meget mere fra firmaet OYOY - et nyt dansk smart design. 
Endvidere har vi fået forhandling af delikatesser fra Chili Claus - 

kom og smag. Vi glæder os meget til dette eventyr.

Se også vores flotte Retroafdeling. Masser af teaktræsmøbler, 
et hav af spændene lamper, diverse lædersofaer, masser af 
skøre/Skæve ting. Altsammen nænsomt restaurerede. Den 
nylig renoverede lade bruger også af skønne oplæg - borde, 

bænke, sofaer med diverse lamper, sjove nips, skønne 
vaser og kerami. Sæt god tid af til at blive 

inspireret i vores over 500m2 store udstilling.

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
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”At rejse er at leve”. Sådan lyder det berømte 
citat - hvorvidt det passer eller ej, må være 
op til den enkelte, men jeg tog i min søgen på 
udsagnets sandhed, på en 3 måneders back-
packer-rejse til Asien med min meget gode 
veninde, Rikke. En tur jeg aldrig glemmer.

Det var i sommeren 2016 og vi var begge 
nyudklækkede studenter fra Kolding Gymna-
sium. Et halvt års tid arbejdede vi nærmest i 
døgndrift for at få råd til turen. For mig blev 
det et halvt år, med tre forskellige jobs, ufat-
teligt lidt fritid og over 60 timers arbejde nog-
le uger. Da kalenderen viste den 12. februar 
2017, drog vi to meget spændte piger mod 
Bangkok i Thailand. Vores første destination 
på turen. Og arbejdet - det var det hele værd.

Det eneste vi havde booket hjemmefra, var 
flybilletten fra København til Bangkok og de 
første to overnatninger i Bangkok. Derefter 
var vi efterladt til spontanitet og et væld af 
ideer om hvilke oplevelser vi ville møde. Og 
endnu sjovere – uden anelse om, hvornår vi 
ville rejse tilbage til Danmark igen.

Thailand bød på et væld at indtryk og ander-
ledes kulturer. Vi fandt hurtigt ud af, at vo-
res kost de næste 3 måneder primært ville 
indeholde ris, nudler, kylling og atter ris. Og 
usædvanligt var det ikke at spise en portion 
aftensmad til 20 kr pr næse inkl. en STOR 
cola. Bangkok er en stor by, og meget kaotisk, 
men også noget helt for sig. I byen Chaing 
Mai i det nordlige Thailand, 12 timer med 
bus fra Bangkok, passede vi både elefanter 
og handlede på markeder. Som modsætning 

dertil, oplevede vi på sydøerne i Thailand 
skønne strande og dygtige dykkerinstruktø-
rer, der inden længe havde gjort os mestre i, 
at dykke ned til 30 meter. En vild oplevelse, 
men også en smule skræmmende. Thailand er 
et land for alle, unge som gamle, og efter tre 
uger sluttede Thailand-eventyret også for os.

Efter Thailand var vores standarder for renhed 
og kvalitet, lagt en anelse lavt og vi glædede 
os til en lille uges tid i den fine storby Sin-
gapore, som blæste os fuldstændig omkuld. 
Man kunne vandre fra det travle finanskvar-
ter, til det rolige kunstneriske kvarter. Fra 
sprudlende Chinatown, til hyggelige Little 
India. Og alle steder var både menneskerne, 
maden og bygningerne forskellige. Singapore 
var fantastisk, mere er der ikke at sige.

Fra en storby til en anden, ankom vi til Viet-
nam, hvor vi blev mødt af et virvar af scoote-
re, biler, busser, flere scootere og sindssyge 
fodgængere. For at krydse vejen, var det med 
livet som indsats, hver gang. Vores tur i Viet-
nam stod på bustur hele vejen op igennem 
landet. Fra den sydlige by Ho Chi Minh til ho-
vedstaden Hanoi. Landet byder på fantastisk 
natur og kultur og det var de 24 mest ind-
tryksfulde dage på hele turen. På de godt tre 
uger vi tilbragte i Vietnam, oplevede vi bl.a. 
tunneller fra Vietnamkrigen og den popu-
lære flod Mekong Delta. Vietnam inviterede 
os også på canyoning (udendørs aktiviteter), 
en tur op gennem landet på motorcykel, trek-
kingtur i Sapas rismarker i gummistøvler og 
en kanotur mellem de kæmpe klipper i Halong 
Bay. Min absolut yndlingsby var Hoi An, også 

kaldet lanternernes by, hvor det mest specielle 
var at fejre min 21 års fødselsdag, flere tusinde 
kilometer væk fra familie og venner.

De første 2 måneder fløj forbi os og med kun 
5 uger tilbage, skulle solen for alvor nydes. 
Vi tilbragte de 2 af ugerne på Filippinerne. 
Filippinerne er i sandhed enestående. Filippi-
nerne består af flere end 7000 forskellige øer 
som byder på uendelige kridhvide strande, 
krystalklart vand, tyrkisblå laguner, 30 grader 
i gennemsnitstemperatur og kolde kokosnød-
der man kan slubre i sig.

De sidste 3 uger blev brugt på Bali, Nusa 
Lembongan og de kendte Gili-øer. Omend 
man er til natur-oplevelser, yoga-retreats el-
ler surfing, har Bali det hele. Grønne rismar-
ker, smilende buddhister og store surferbøl-
ger skaber rammerne om den ø, vi jo nok alle 
har hørt om. Tiden blev brugt på hyggelige 
stunder på de lækre cafeer, et besøg hos de 
lokale aber, en utrolig flot solopgang på top-
pen af den aktive vulkan Mount Batur, samt 
et par eventyrlige dyk med djævlerokker, hav-
skildpadder og hajer.

En helt uforglemmelig og alt for hurtigt over-
stået rejse er nu slut, og jeg er vendt tilbage 
til virkeligheden og hverdagen med rygsæk-
ken fyldt af minder, indtryk og oplevelser, jeg 
aldrig vil være foruden.

MIN BACKPACKER 
REJSE I ASIEN
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Håndbold sæsonen står for døren, og vi 
glæder os til at følge op på den kanongo-
de sæson, vi havde sidste efterår-vinter, 
så det kan kun blive rigtig godt at komme 
i gang igen.

Som omtalt andet steds i magasinet her, 
havde vi i foråret mere end 50 ungdoms-
spillere og 10 ledere afsted til overnat-
ningsstævner, og alle har været super 
glade og positive omkring turene, der 
skabte en masse sociale relationer hol-
dene imellem, hvilket kom til udtryk, når 
man bakkede hinanden op, før, under og 
efter kampene. Fantastisk og gåsehuds-
fremkaldende at opleve, at man kunne 
dele glæde, sejre og nederlag på tværs af 
holdene. Det er klart noget vi bestræber 
os på, skal gentages i den nye sæson.

Vi har samlet et stærkt felt af kompetente 
trænere til den nye sæson, dog har vi i skri-
vende stund et enkelt hold, der mangler, så 
kære læser kom gerne og tilbyd din hjælp.

Der er altid en munter og dejlig stemning 
i hallen, når der trænes og spilles hånd-

bold kampe, og vi garanterer, at der er 
plads til alle, der har lyst til at prøve at 
spille håndbold.

Er man lidt i tvivl om håndbold er noget for 
en, ja så er det bare med at kigge forbi i 
hallen, for de første gange koster ”gratis”. 

Der er masser af kampe og stævner he-
nover sæsonen, som løber helt frem til 
udgangen af marts 2018.

Vi har fast træningsdag hver tirsdag, og 
trænings tiderne kan ses i FB folderen der 
netop er omdelt og også kan ses på www.
fynslundboldklub.dk .

Skulle man have spørgsmål til noget, så 
er man velkommen til at kontakte en af 
os i håndboldudvalget, så vil vi svare på 
bedste vis.

Med håbet om at se rigtig mange nye som 
”gamle” spillere, ser vi frem til at komme i 
gang med at kaste med den runde læder-
kugle så kom frisk.

HÅNDBOLD 
I FYNSLUND HALLEN

NÅR DU SKAL HAVE DET SJOVT MED VENNERNE

HÅNDBOLDUDVALGET
Brian Landmark 
Tlf.: 2521 2005

Tommy Christoffersen 
Tlf.: 2757 3588

Betina Glibstrup 
Tlf.: 2226 6285

Bettina Tamberg 
Tlf.: 2348 0914

SAMT SUPPLEANT 
Christian Damgaard 
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I sæsonen 2016/2017 var der 103 aktive spillere i FB håndbold.
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Fredag eftermiddag den 21. april drog vi 35 spil-
lere og 6 ledere fra FB afsted til Grænsecup i Bov.

Alle glædede sig og var spændte og forvent-
ningsfulde, og forventningerne om et par gode 
håndbolddage blev i den grad indfriet.

Ikke blot spillede vores 4 u 10 og u 12 hold nogle 
gode kampe, med u10 pigernes finale som kul-
minationen på en fantastisk weekend,men det 
at se 35 børn i alderen 8 til 13 år have et fælles-
skab, hvor de bakkede hinanden op både på og 
udenfor banen var givende for alle. Pigerne spil-
lede en flot finale som de dog tabte 5-2. Kampen 
blev endda live transmitteret på Facebook.

Efter at have været med på denne tur, forstår 
man jo slet ikke, at det til tider er svært at finde 
trænere til vores hold, for det er så givende, at 
være med til at opleve, hvordan børnene elsker 
spillet og fællesskabet.

Billedet er u 10 pigerne efter finalen, hvor de er 
klædt i deres vunde trøjer.

GRÆNSECUP

2017
Af

: T
om

m
y 

Hj
or

th
 C

hr
is

to
ff

er
se

n

Et af højdepunkterne ved sportsfe-
sten i Fynslund Boldklub er kåring af 
årets leder og årets talent. Formand 
Hans R. Andersen indledte hyldesten 
og rettede først en stor tak til festud-
valget og støtteforeningen for deres 
indsats og sagde derefter følgende:

”Vi har så meget talent, at vi i år har 
2 uddelinger til årets talent! Den før-
ste går til en fodboldspiller som trop-
per op på cykel i alt slags vejr, altid 
til tiden eller før tiden. Den anden går 
til en gymnastikpige der brænder for 
gymnastikken og elsker at lære nyt.  
Årets leder har været med i mange år. 
Mest i håndbold, men også i fodbold 
har hun taget træner tørnen”. 

Fodboldtræner Tue Collatz fik ordet 
og sagde bl.a. følgende om årets 
fodboldtalent Peter Straarup Jensen. 
”Det er en glad og smilende dreng og 
ikke mindst, en god holdkammerat. 
Han har udvist både ihærdighed og 
stor fremgang -både ved træning og 
kamp gennem hele sæsonen. Det er 
en fodboldspiller som tropper op på 
cykel i al slags vejr, altid til tiden eller 
før tiden. Han er også den, som bliver 
tilbage på fodboldbanen og øver, når 
alle de andre er taget hjem”!

Dernæst kom fmd. for Gymnastik- /
Fitnessudvalget Gitte Friis på sce-
nen og udtalte bl.a. følgende om 
årets gymnastiktalent Katrine Han-
sen: ”Det er en stille og rolig pige, 
altid klar til træning. Hun lytter når 
instruktørerne forklarer og er ikke 
bange for at spørge, hvis hun er i 
tvivl. Hun giver aldrig op på forhånd, 

er dygtig og kaster sig gerne ud i nye 
ting. Hun øver sig til hun kan det - 
også derhjemme. Hvorefter hun glad 
kommer og viser når hun har lært 
det. Hun brænder for gymnastikken. 
Selvom hun er på vej hjem fra skife-
rie, skal hun stadig med til opvisnin-
gen, på trods af at hun har sejlet hele 
natten og kørt hele morgenen! Ingen 
af instruktørerne har hørt hende sige 
”det kan jeg ikke finde ud af”, men 
tværtimod ”det har jeg ikke prøvet 
før – vil du lære mig det”. Hun er en 
god rollemodel for resten af holdet”!

Til slut var det Christina Collatz som 
på vegne af håndboldudvalget skulle 
kåre årets leder Annette Landmark. 
”Hun har igennem flere sæsoner væ-
ret træner i både fodbold og hånd-
bold. Hun er en engageret og hjælp-
som træner der går op i, at alle børn 
bliver udfordret og udvikler deres 
sportslige kompetencer. Senest har 
Annette i håndboldsæsonen træ-
net U10 og U12 drenge og deltaget i 
næsten alle kampe, samt trænet U8 
spillerne hver tirsdag. Hun har brugt 
hver eneste tirsdag i hallen og som af-
slutning på håndboldsæsonen har hun 
brugt 2 weekender med de 3 hold til 
overnatningsstævne. Annette er vel-
lidt blandt alle børn og de glæder sig 
til hendes træning hver gang”.

De 3 kårede fik masser af klapsalver af 
de mange festdeltagere i og udenfor 
festteltet denne skønne og lune lør-
dagsaften i Kristi Himmelfartsferien. 

ÅRETS LEDER 
OG TALENT 2017 
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ET PERSONLIGT TILBAGEBLIK
Den 28. september 1992 var den første dag, 
Fynslundhallen blev taget i brug. En dag vi alle 
havde ventet på. I øsende regnvejr kom en 
stor flok børn ovre fra skolen, skoledagen var 
slut og nu skulle de i hallen for første gang. De 
skulle have gymnastik og jeg må indrømme, 
jeg blev meget berørt af situationen, da de 
som de første med kæmpe smil og højlydt 
råben og latter trådte ind af indgangsdøren.

”Af med støvler og sko” var det første de fik 
at vide af den første halbestyrer Karen Borg. 
Af kom de og den dag i dag, står der stadig 
sko og støvler i forgangen.

SÅDAN BEGYNDTE DET
I firserne begyndte man at kunne se udvik-
lingen i området. Enten skulle der ske noget 
radikalt eller Jordrup ville med tiden sygne 
hen. Fynslund Boldklub der var Lunderskov 
Kommunes største idrætsklub med flergre-
nede idrætsmuligheder, bad dens støttefor-
ening om at undersøge mulighederne for en 
hal. Man brugte nemlig at køre de 12 km. til 
Lunderskov Hallen.

I 1985 blev der indkaldt til et borgermøde i 
Jordrup Forsamlingshus. Kommunens politi-
kere var indbudt og i et fyldt forsamlingshus, 
var der stor opbakning til en hal. Borgmester 
Bent Bechmann havde et svar til os, såfremt 
Lunderskov Kommune evt. ville gå med til en 
hal i Jordrup - ”Vis i kan stå sammen og få 
sat en indsamling i gang”. Som sagt så gjort, 
arbejdet var i gang.

Fynslund Boldklub, støtteforeningen og en 
”ny halbestyrelse” fik i efteråret 1986 orga-
niseret den første indsamling. En weekend 
der i den grad gav troen på, at en hal måske 
ikke var umulig at få op at stå: kr. 365.000,- 
ja det er rigtig nok. Et så stort beløb havde vi 
aldrig drømt om. Opbakningen var enorm. Så 
nu skulle der smedes og organiseres.

UTROLIG SPÆNDENDE ÅR VENTEDE
I januar måned 1987 skulle vi se, om den 
store opbakning ved indsamlingen nu også 
gjaldt alle foreninger og forsamlingshuse. 
Fynslund Boldklub besluttede at alle forenin-
ger og forsamlingshuse skulle inviteres til 
et møde, for evt. at lave et samlet organ til 
arbejde for en hal.

19 foreninger incl. de tre forsamlingshuse blev 
indbudt. Samtlige ville være med i arbejdet for 
en hal. ”Samarbejdsudvalget for Fynslundhal-
len” (SU) var født.  De næste år blev noget af 
det mest spændende, jeg har været med til i de 
mange år, jeg har været med indenfor idræts-
livet. Som formand for FB og SU skulle jeg ud-
over idrætslivet nu også være med til at lave 
– friluftsspil – byfester og det jeg rigtig godt 
kunne lide – PR. Skulle vi have folk til at komme 
langvejs fra, skulle der i den grad fortælles om 
– hvem, hvad, hvor Jordrup var beliggende. Jor-
drup skulle på Danmarkskortet.

ARBEJDET BLEV FORDELT
Arbejdet skulle nu tilrettelægges og det 
var ganske enkelt. En halbestyrelse skulle 
udelukkende komme med ideer – tegninger 
– ud at se på haller m.m. og med Installatør 
Henning Christiansen i spidsen blev halbe-
styrelsen stiftet.

Samarbejdsudvalget for Fynslundhallen (SU) 
skulle udelukkende koncentrere sig om at 
samle penge ind. Så enkelt var det og fik vi en 
hal så ville Jordrup overleve, det var vi sikre på. 
Sammenholdet var fantastisk.

Der blev satset på Byfester i den store stil, 
for så var troen også på at overskuddene vil-
le blive store. Og det blev de. Friluftspillene 
gjorde Jordrup kendt viden omkring – vi var 
i alle aviser – på forsiden af Jyllands Posten 
med farvefoto – TV syd sværmede om os – 
der blev kørt med streamers på vores biler. 
Jordrup Nedergård hvor friluftspillene blev 

spillet var et fantastisk sted. Der blev byg-
get bjerge på længerne – Tivoli i København 
”blev efterlignet” – rideskolens elever blev 
indianer til hest - og sådan kan jeg blive ved.

ARBEJDET GAV BONUS
Det unikke samarbejde med Lunderskov 
kommunes politikere og forvaltning på kryds 
og tværs, fortalte os ”at de holdt øje med 
os” på en god positiv måde.

Ved Fynslund Boldklubs 20 års jubilæum i 
Jordrup Forsamlingshus i 1990, fik vi overrakt 
Vejle Amtsråds kulturpris for arbejdet med og 
i et lokalsamfund + kr. 10.000,- det varmede.

Fynslundhallen står færdig i 1992. Første dag 
i brug som nævnt den 28. September. Den 23. 
oktober reception. Den 31. oktober den offi-
cielle indvielsesfest. En aften med spisning 
og musik af ”The Donkeys”. Den 1. november 
den sportslige indvielse hvor alle idræts-
grene blev vist. Senere i november blev vi 
beriget med håndbold med bl.a.  Morten Stig 
Christensen, Preben Elkjær (ja han spillede 
håndbold og brækkede en finger, pigerne 
stod i kø for at køre ham på skadestuen) og 
andre kendte fra guldalderen i fodbold og 
håndbold. En stor dag for Fynslundhallen. Der 
blev indsamlet knap 1 million kr. og Fynslund-
hallen kostede ca. 5 millioner kr. at bygge.

Alle stod sammen, der blev udstykket grun-
de, der blev solgt huse – ja, Jordrup overle-
vede og nu er næste store fase i gang – ud-
bygning af Fynslundhallen. Se artikel andet 
steds i bladet.

FYNSLUNDHALLENS 
BEGYNDELSE
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Årets Landsby 1997 

i Danmark.
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25 år er gået siden Fynslundhallen stod fær-
dig i september 1992. Opførelsen af hallen 
var en kulmination på mange års målret-
tet og vedholdende arbejde med at få en 
idrætshal til vores del af Lunderskov Kom-
mune.  Det lykkedes via penge vi selv sam-
lede ind via diverse aktiviteter og midler fra 
det daværende Vejle Amt.

Jubilæet vil vi fejre med alle i området lør-
dag den 30. september 2017. Hvor der vil 
være et arrangement i hallen for alle aldre.

Vi har i dag en klassisk idrætshal der i 25 
år har været rammen om diverse aktiviteter. 
Badminton, håndbold, gymnastik, fodbold, 
skolefester, dagpleje hopla, julefrokoster – 

og meget meget mere. En af styrkerne i alle 
årene har været en central placering midt 
i vores lokalområde, sammen med skole, 
børnehave og SFO – boldklubben og senest 
Mar`K`ant - scenen.  Vi er der hvor folk er 
– og det summer af liv og aktivitet – alt sam-
men drevet af frivillige og ildsjæle.

Men vi oplever i disse år også at forenings-
livet er under forandring – de klassiske 
holdsport og idrætsformer udfordres af nye 
tendenser – mod mere individuelle og fleksi-
ble idrætsformer – fitness, løb, cykling mm. 
Vi oplever efterspørgsel på nye oplevelser – 
både indendørs og udendørs. Dette sætter 
krav til mere fleksible rammer – og rum – no-
get som vi skal kunne honorere i fremtiden.

Derfor har hallen i fællesskab med kirken 
igangsat et arbejde der har til formål at skabe 
et lokalt kraftcenter – for vores område.  Et 
kultur- og idrætscenter for os alle til fælles 
og individuel udfoldelse. Centeret skal inspi-
rere og skabe lyst til fællesskab. Vi tror på 
det gode liv i vores lokalsamfund og vi tror 
på at vi ved at udvikle os fortsat kan være 
et attraktivt og fantastisk sted at bo i fremti-
den. Men det kræver at vi selv sætter os i fø-
rersædet og samler alle gode kræfter i vores 
område – til et stærkt samarbejde på tværs 
af alle foreninger, institutioner og ildsjæle. 

Sammen er vi stærkere.

OG PÅ VEJ MOD FREMTIDENS FÆLLESSKAB 

FYNSLUNDHALLEN
FYLDER 25 ÅR
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VI SES

Her er der mulighed for at deltage i for-
skellige 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.

TILMELDING:
Helle Mørup
tlf. 25 53 11 22
helle@ugelog.dk

FEST FOR DE 
FRIVILLIGE

Har du hjulpet ½ time eller mere, er du velkommen til vores årlige

DEN 25. AUGUST KL. 17.30 VED FYNSLUNDHALLEN
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MAR’K’ANT SCENEN
Søndag d. 30. april blev Mar’k’ant scenen 
indviet med pomp og pragt. Omkring 400 
tilskuere overværede.

Borgmester Jørn Pedersen og byrådsmed-
lem Merete Due Pårup’s ”motorsavs-battle”, 
tillige med 3 timers musikalsk og teatralsk 
underholdning. Et fantastisk punktum på en 
lang og krævende byggeproces.

Scenen viste sig særdeles velegnet til - især 
- musikalske begivenheder. Således dannede 
den allerede d. 23.maj rammen om en storsti-
let Big Band koncert med Jazzband Kolding og 
Kolding Musikskoles Big Band i skøn forening. 
Senest indgik scenen i KFUM spejdernes Skt.
Hans-fest, som var særdeles velbesøgt.

MAR’K’ANT FESTIVAL 2017
Sæt et stort musikalsk kryds i kalenderen ud 
for datoen, lørdag d. 19. august 2017. Her af-
vikles nemlig den anden Mar’k’ant Festival 
– den første på den nye scene.

Den bliver et sandt overflødighedshorn af 
hovedsageligt lokalt funderede musikere.

Blandt mange skal vi se og høre: Kasper 
Nørhede, Madammerne, De Frigjorte, Ca-
roline Leth Nielsen, Rock Off, Stroker – og 
mange andre.

Forbered jer på en festlig og musikalsk dag i sel-
skab med familie og venner, naboer og bysbørn.

Og måske en enkelt ”fadbamse” til far og 
mor samt is og sodavand til ungerne.

SAMSPILSHOLD
Og så kære venner skal vi ha’ gang i vores 
Mar’k’ant Samspilshold, hvor vi sammen ud-
vikler og indøver et fælles repertoire, således 
at vi til enhver tid kan sammensætte en grup-
pe, der kan tilbyde musikalsk underholdning 
til F.B.’s arrangementer, så det ikke påhviler 
de samme hver gang. – Og så skal vi, til de 
grader, hygge os med musikken og hinanden.

Eneste krav – udover at besidde et mini-
mum af musikalitet – er at man er medlem 
af Mar’k’ant og kan afse – foreløbig - hver 
anden onsdag aften.  Første gang bliver ons-
dag d. 6. september fra kl. 19:00 til 21:30  i 
Fynslundskolens musiklokale. Mød bare op – 
gerne med eget instrument. 

Men vi har fået lov at disponere over skolens 
udstyr.

Er du endnu ikke medlem, kan du blive det 
ved at indbetale kr. 150,- på: Reg. Nr. 9735 
Kontonr.  2131374 - skriv FM efterfulgt af 
dit navn.

Mar’k’ant er et musikudvalg under Fyns-
lund Boldklubs paraply, på lige for med alle 
idrætsgrenene.

MAR’K’ANT
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Jordrup Spejderne arrangerede igen 
i år Sankt Hans aften, hvor der var 
ca. 150 borgere, der mødte op. Ar-
rangementet foregik ved Mar´K`ant 
scenen bag Fynslundhallen. Der var 
mulighed for at spise aftensmad i 
form af grillede pølser, kartoffelsalat 
og salat, hvilket mange benyttede 
sig af. Børnene havde mulighed for at 
riste skumfiduser over et lille bål, og 
da klokken var kl. 19.30 gik Rikke Ny-
mark Vejen- Jensen fra lokalområdet 
på scenen for at holde årets båltale. 

Rikkes tale var indbegrebet af et øn-
ske om, at vi fejrer lyset i os selv og 
mennesker omkring os.

”Glæden er noget vi selv skaber, 
det kommer ikke af sig selv. Vi ska-
ber selv vort liv og bestemmer selv 
hvad vi vil med det. Vi skal lære at 

acceptere og holde af os selv, som 
vi er og at være åbne overfor andre 
menneskers virkelighed, og ikke kun 
vores egen. Livet er en stor rejse, 
hvor udfordringer og modstand of-
test udspringer fra os selv. Vi kan 
have svært ved at se vores eget 
potentiale, fordi vi bliver blændet af 
andres udvikling og evner, og vi føler 
at vi skal leve op til forventninger fra 
samfundet eller os selv. Forventnin-
ger, som i sidste ende kan gøre os 
stressede og syge. Vi kan og skal 
ikke være gode til alt. Det er her, at 
vi har hinanden, også i lokalsamfun-
det, og hvor vi kan drage nytte af 
hinandens potentialer og talenter”.
 
Rikkes tale var fuld af visdom og in-
spiration og gav anledning til reflek-
sion og eftertænksomhed. Stor tak til 
hende for en meget smuk båltale.

SANKT HANS
PÅ MAR’K’ANT SCENEN
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En hel lokal øl - fremstillet til at markere Trold-
hedebanens 100 års jubilæum. Maltbyg fra 
Haragers mark over for Ferup station er grund-
laget for en helt ny øl som Trolden Bryghus i 
Kolding har fremstillet til markering af Troldhe-
debanens 100 års jubilæum.

I anledning af Troldhedebanens 100 års jubilæ-
um i 2017 har Trolden Bryghus i Kolding indgået 
et nyt samarbejde om en virkelig lokal produce-
ret øl: ”Ferup Markøl”!’

Der er nemlig indledt et samarbejde med gård-
ejer Per Grønbæk fra gården Sandholm i Vrå  
om avl af lokal maltbyg, og med Torsten ”Bryg-
mand” Reffstrup om dyrkning af lokal humle.

Den lokale maltbyg er fra Harager mark som ejes 
af Margit og Ejnar Ernst og  som skråner ned til 
den tidligere Ferup Station på Troldhedebanen. 
Maltbyggen er avlet af gården Sandholm og er 
af sorten Irina, og har haft sin vækst Ferups i 
frugtbare lerjord, lunt i læ af skoven.

Den lokale humle er den såkaldte 'Gyndbjerg Hum-
le', der dyrkes i Sdr. Bjert af Torsten ”Brygmand” 
Reffstrup, som mange kender fra Bjert Bryg.

Malten og humlen er brugt til dette helt særlige 
bryg, som brygmesteren har døbt: ”Ferup Markøl”.

Øllet er en pilsner af Classic-typen, men med 
en markant kraftigere humleprofil og en frugtig 
sødme fra Sandholms delikate byg. Der er tap-
pet ca.  600 flasker af denne Limited Edition fra 
Trolden Bryghus.

 Ferup Markøl vil kunne købes i Jordrup Brugs og 
på Haugaard.

Engang i fremtiden kan man desuden se frem til 
en single malt whisky produceret på selvsamme 
byg. Trolden Distillery har fremstillet et eksklu-
sivt fad på under 50 liter, som formentligt vil 
være 6-8 år undervejs, men så er der også noget 
at glæde sig til.

FERUP MARKØL 

Pe
r G

rø
nb

æ
k 



24  // AUGUST 2017 //  FYNSLUND MAGASINET

FYNSLUND 
K A L E N D E R  2 0 1 7
AUGUST
24/06 - 09/08  Sommerferie // Fynslundskolen

SØN 6. kl. 10:30  Gudstjeneste // Lejrskov Kirke

TORS 10 Skolestart 17/18 // Fynslundskolen og Spiren

LØR 12. kl. 9:30-12:00 Opstartsmøde for instruktører, hjælpere og   
 ledere gymnastisk/fitness // Fynslundhallen

SØN 13. kl 10:30 Gudstjeneste // Jordrup Kirke

MAN 14. kl. 19:30-21 FB: Bestyrelsesmøde // Fynslundhallen

TIRS 15. kl 9:30 Fællessang // Aktivitetscentret Toftegården

ONS 16. kl 09:00 Udflugt til Hornfabrikken i Bøvlingbjerg og   
 sandskulptur i Søndervig // Aktivitetscentret Toftegården

ONS 16. kl. 19:00  Menighedsrådsmøde // Konfirmandstuen Lejrskov

TORS 17. kl. 19.00  Fynslundhallen Bestyrelsesmøde // Fynslundhallen

LØR 19. Hele dagen FB: Mar’k’ant Musikfestival // Mar’k’antscenen

SØN 20. kl 10.00 Trolde-trail // Troldhedestien

SØN 20. kl. 10.30 Familiegudstjeneste, grillmad efter gudstjenesten  
 // Præstegårdshaven, Lejrskov Præstegård

TORS 24. kl. 15.00 Konfirmationsforberedelsen begynder 
 // Konfirmandstuen Lejrskov Præstegård

FRE 25. kl. 17.30-23.30 FB: Fest for de frivillige // Fynslundhallen

LØR 26. Hele dagen Sponsorspring Jordrup & Omegns Rideklub 
 // Jordrup & Omegns Rideklub

LØR 26. kl. 14-16 Jordrup Bypark indvies// Byparken v/bytoften

SØN 27. kl. 10.30 Gudstjeneste // Jordrup Kirke

TIRS 29. kl. 19-21 Bestyrelsesmøde - Skolen & Spiren // Fynslundskolen

ONS 30. kl. 14.30 Gudstjeneste m. nadver // Toftegården

TORS 31. kl. 18-21 Skolefest, Fynslundskolen // Fynslundhallen

SEPTEMBER
SØN 3. kl. 09:00 Gudstjeneste  // Lejrskov Kirke

TORS 7. kl. 19:30  Kortstart, Jordrup sangkor // Fynslundskolen

SØN 10. kl 10.30 Gudstjeneste // Jordrup Kirke

TIRS 12. kl. 09.30 Fællessang // Aktivitetscentret Toftegården

TIRS 12. kl. 19-21 Møde 4F - Fælles Foreningsforum i Fynslundområdet  
 // Fynslundhallen

LØR 16. Hele dagen D-stævne i dressur og spring // Jordrup & Omegns Rideklub

SØN 17. Åbent landbrug hos Asger Christensen // Nørupgård

SØN 17. kl 10.30 Høstgudstjeneste // Lejrskov Kirke

TIRS 19 kl. 19:00  Jeppe Aakjærs digtning og betydning 
 // Konfirmandstuen Lejrskov Præstegård

ONS 20. kl. 14:00 Hyggeeftermiddag med ældrevenlig musik 
 // Aktivitetscentret Toftegården
ONS 20. kl. 14:30  Gudstjeneste // Toftegården

TORS 21. kl 19.00 Menighedsrådsmøde // Konfirmandstuen Lejrskov

SØN 24. kl 10:30 Høstgudstjeneste // Jordrup Kirke

TIRS 26. kl 19-21 Bestyrelsesmøde - Skolen & Spiren // Fynslundskolen

TORS 28. kl. 19-21.30 Høstbanko // Jordrup Forsamlingshus

LØR 30. Hele dagen Elevstævne i dressur og spring 
 // Jordrup & Omegns Rideklub

LØR 30. 25 års jubilæumsfest  // Fynslundhallen

OKTOBER
TIRS 3. kl. 19:30-21  FB: Bestyrelsesmøde // Fynslundhallen

FRE 6. kl 16-17:30 Fredagssmagning // LokalBrugsen Jordrup

TIRS 10. kl. 19:00 Bestyrelsesmøde // Fynslundhallen

ONS 11. kl 14:00 Ingrid viser lysbilleder og fortæller fra tur til Frankrig
 // Aktivitetscentret Toftegården

FRE 13. Skolernes Motionsdag // Fynslundskolen

16. - 20. Efterårsferie // Fynslundskolen

ONS 25. kl. 9:30 Modeshow v. Shop 47 // Aktivitetscentret Toftegården

FRE 27. kl 18:30-01 Halloweenfest m. The Rocking Ghosts  
 // Jordrup Forsamlingshus

TIRS 31. kl. 19-21  Bestyrelsesmøde - Skolen & Spiren // Fynslundskolen
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NOVEMBER (foreløbig)
TIRS 14. kl. 19-21 4F møde – Fælles foreningsforum // Fynslundhallen

ONS 15. 15.30-19.30 FB: Spil op og spis med // Fynslundhallen

LØR 18. Hele dagen Julestævne m. kåring af klub- og elevmestre
  // Jordrup & Omegns Rideklub

TIRS 21. kl. 19-21 Bestyrelsesmøde - Skolen & Spiren // Fynslundskolen

ONS 22. kl. 19.30-21 FB: Bestyrelsesmøde // Fynslundhallen

LØR 25. kl. 14-16 Julemarked  // Aktivitetscentret Toftegården

DECEMBER (foreløbig)
FRE 1. Juleklippedag // Fynslundskolen

LØR 2. kl. 17:30-02 FB: Julefrokost // Fynslundhallen

SØN 3. kl. 13:30 Juletræsfest // Jordrup Forsamlingshus

TIRS 5. kl. 12:00 Julefrokost // Aktivitetscentret Toftegården

TORS 7. kl. 19-21:30 Julebanko // Jordrup Forsamlingshus

TORS 7. kl. 19:00 FB: Bestyrelsesmøde // Fynslundhallen

TIRS 12. kl. 19-21 Bestyrelsesmøde - Skolen & Spiren // Fynslundskolen

21. DEC - 3. JAN Juleferie  // Fynslundskolen

FASTE AKTIVITETER
Tirsdage:
kl. 08.30  Gymnastik // Aktivitetscentret Toftegården 

Kl. 09.30   Kaffe, fællessang & hygge 
 // Aktivitetscentret Toftegården

Onsdage:
Kl. 9:00  Hobby og kreativiteter // Aktivitetscentret Toftegården 
Kl 13.30-16.30   Kortspil // Aktivitetscentret Toftegården 
Kl. 13.30   Gåture // Aktivitetscentret Toftegården 

Torsdage:
Kl. 9:00.12:00  IT Café i vinterhalvåret // Aktivitetscentret Toftegården 
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Har du sat kryds i kalenderen lørdag den 26. 
August kl. 14 – 16.00?

Jordrup Bypark der har været tre år under-
vejs, skal selvfølgelig indvies med maner. To 
timer med hygge, underholdning, grill pølser, 
fadøl, vand, kaffe og kager.

Indvielsen starter med Borgmester Jørn Pe-
dersen og Merete Due Paarup der officielt 
vil indvie Jordrup Bypark. Og nej ikke med 
motorsave, selv om vi har set de også me-
strer den kunst. Ligeledes vil Birgitte Kragh 
være åbningstaler.

Et unikt stykke arbejde der startede for ca. 
tre år siden, da fem par entusiastiske for-
ældre fik ideen til en legeplads. Ja det var 
egentlig ideen, det kun skulle være en lege-
plads.

EN BYPARK BLEV FØDT
Det blev brat ændret ved et møde med 
Kolding kommunes Landskabsarkitekt Rita 

Larsen og Signe Moos fra landskabsarkitek-
terne Moos + Lofft.

På et split sekund blev arbejdsgruppen i den 
grad begejstret, over alle de ideer der blev 
tryllet frem. 

Herefter gik det hurtigt – møder - ideer – teg-
ninger – flere møder og så kunne det gå i gang.

Beplantning, sandkasse, ”Jordruphytten”, 
”Tarzanbane” – det gik hurtigt. Beplantnin-
gen stod anlægsfirmaet Kjeld Larsen og Søn 
A/S - for. Alt træarbejde blev udført af ele-
ver fra Hansenberg, der med sjæl og ildhu i 
den grad gik op i arbejdet. Kvalitets arbejde 
var det gennemgående og man kan i dag ved 
selvsyn se det flotte arbejde.

En bålplads med grill er der også blevet 
plads til og her kan man hygge sig med mu-
sik fra den lille scene eller bare få en snak i 
hyggelig samvær.

DE SIDSTE TING PÅ PLADS 
Senest i august vil der blive etableret en – 
fugleredegynge – et flot klatrestativ – to 
bænke ved bålpladsen og et flot affaldssta-
tiv. Det hele på plads inden indvielsen. 

ØKONOMI
At få en så flot Bypark op at stå kan ikke lade 
sig gøre uden penge. Men med stor velvilje 
fra Kolding kommunes Landsbypulje har det 
kunnet lade sig gøre. Tyve aktive medlem-
mer der her i Kontaktforum rummer de 20 
landsbyer i Kolding kommune samt diverse 
udvalg, har gjort det muligt, at vi i dag kan 
stå med en utrolig flot Bypark til glæde for 
børn og voksne i Jordrup. Fynske Bank har 
bistået med et flot beløb til legeredskaber. 
En stor tak til alle.

Arbejdsgruppen består af – Anja Vester-
holm – Vivi Frydensberg – Hanne Hald – Ja-
kob Hviid og Søren Vejen-Jensen.
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JORDRUP BYPARK 
 INDVIES DEN 26. AUGUST

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

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

Fonden for Fynske Bank finder projektet 
Byparken i Jordrup rigtig spændende og 
ønsker at støtte dette kulturelle tiltag, som 
er med til at skabe udvikling i det lokale 
samfund og skabe glæde hos byen borger.  
Derfor har Fonden For Fynske Bank doneret 
penge til legeredskaber så projektet kan 
færdiggøres. 

 STØTTE TIL
 BYPARKEN
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Tlf.: 42442040 - www.alleføddersven.dk

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

din lokale fodpleJer

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
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Nu er det tid til at fejre Troldhedebanens 100 
års jubilæums med en løbe- og vandretur på 
Troldhedestien – også på dele af den nye, 
forlængede natursti som er på vej.

Kom og vær med til at trampe dele af den nye 
Troldhedesti fra Jordrup til  Ferup til Jordrup i 
gang den 20. august 2017. 

Troldhedegruppen har igennem nogle år arbej-
det for at forbinde de to stykker eksisterende 
Troldhedesti med en ny natursti fra Ferup til 
Jordrup og Hundsholt. Når den er etableret vil 
den nye strækning give Troldhedestien en to-
tal længde på ca. 21 kilometer og dermed give 
endnu flere adgang til naturen – og gøre stien 
til en af regionens længste. 

Det er glædeligt, at Kolding Kommune har 
nu også meldt sig på banen. Byrådet ser den 
nye sti som et plus for hele kommunen, og er 
gået aktivt ind i arbejdet for at realisere det 
ambitiøse projekt. Ikke dermed sagt at alt er 
på plads eller at stien er snart en realitet – 
der er lang vejs endnu. De sidste lodsejeraf-
taler skal stadig sikres – og så skal der fin-
des en hel del penge. Men vi har aldrig følte 
os så optimistiske, som vi gør nu.

EN HISTORISK DAG
Danmarks længste private jernbane blev 
indviet den 25. august 1917 og i august 2017 
fejres 100 års jubilæet. 

Jubilæet er en enestående anledning til 
at markere at Troldhedesti-projektet ryk-

ker frem, og at vi fra lokalområdet i bak-
ker op om planerne, og forhåbentligt snart 
kan etablere en trampesti langs hele den 
nye rute. 

Derfor arrangerer Troldhedegruppen, i sam-
arbejde med Per Grønbæk og Kristina Extre-
me Running, en række løb og gåture omkring 
Kolding og på Troldhedestien – inklusiv dele 
af det nye stykke – for allerførste gang den 
20. august.

Én dag, to koordinerede aktiviteter
To forskellige men koordinerede motionsak-
tiviteter planlægges på samme dag, søndag 
den 20. August.

1.   Løbe/vandreture fa 4 stationer på 17,14, 
10 eller 7 km. Alle børn og voksne inviteres 
til at trampe eller løbe  langs dele af den 
planlagte nye rute. Det er gratis at deltage.

Man kan selv vælge, om traveturen  skal 
være en hyggetur, hvor man tager sig god 
tid til at nyde dagen og opleve de gamle 
stationer og ikke mindst den flotte natur 
undervejs, eller man vil give den gas og se 
hvor hurtigt distancen kan tilbagelægges. 
Fra Jordrup vil der være officiel tidtagning. 
Distancerne ser sådan ud:
• Jordrup 17 km
• Korsvang 14 km 
• Ferup 10 km 
• Dybvadbro 7 km

2.   50 km trailløb, marathon og halvmaraton
Trailløb, marathon og halvmarathon, samt 5 
og 10 km ruter er rettet mod seriøse trail-
løbere fra hele Danmark og udlandet. Disse 
ture er med betaling og med løbe nr.  chip-
tidtagning .  Per Grønbæk samarbejder med 
Kristina ExtremeRunning om ruterne på 
Troldhedestien. Således tilbydes der ved 
samme arrangement ruter, der indledes på 
stierne i Koldings flotte ådale og går ind på 
Troldhedestien på de sidste 10-15 km. Se 
mere på https://www.koldinginmotion.com/
ultra-run 

VIL DU VÆRE MED?
Vi håber så mange som muligt vil være med 
til at  fejre Trolhedebanens 100 års jubilæ-
um. Alle er velkomne  til at motionere den 
20. August, og der er også behov for frivil-
lige til at hjælpe med noget af det praktiske 
på dagen.

Hvis du vil være med – på den ene eller den 
anden måde – så hold øje med de sociale me-
dier (f.x. https://www.facebook.com/groups/
troldhedestien eller https://www.facebook.
com/groups/FYNSLUND) og opslagstavler.

FRIVILLIGE BEDES KONTAKTE 
Per Grønbæk (telefon 2030 0120), 
Birgitte Høy Jepsen (telefon 3028 7199)
Terry Dunne (telefon 2232 6996).

TROLDHEDEBANEN 
FEJRER 100 ÅRS JUBILÆUM
VÆR MED TIL AT FEJRE DET MED  TROLDE-TRAIL 2017 
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En gang om året – i september - mødes golfspillere fra Fynslund til 
”Fynslund Cup”. Ca. 70 kvinder og mænd dyster om at blive Fyns-
lundmestre. Og to pokaler! Plus adskillige præmier fra lokale gav-
milde sponsorer. Der spilles i to rækker, så chancen for at vinde er 
store. Det unikke golf-handicapsystem medfører, at de gode spillere 
med lavt handicap kan dyste på lige fod mod knapt så gode spillere 
med højt handicap. Faktisk viser resultaterne ved Fynslund Cup, at 
den ene rækkevinder ofte er en nybegynder.

HVEM ER MED? 
Fynslund Cup er for golfspillere, som har tilknytning til Fynslund-om-
rådet, dvs. bor i området eller er født eller opvokset her.  Der er ingen 
aldersbegrænsning eller krav om et bestemt klubmedlemskab.  De 
fleste deltagere er medlem af Vejen Golfklub i Læborg. Det er også 
på denne bane Fynslund Cup’en afvikles.

HVORFOR? 
Pokaldysten er årets top for Fynslund-golferne.  Her mødes spillere, 
som har fælles baggrund og tilhørsforhold. De er sammen om en 
sport, der på en og samme tid er krævende og let. Hvor resultatet af 
et golfslag kan aflæses med det samme. Reaktionerne fra medspil-
lere kommer også straks. Både når det er et ”fantastisk slag” eller et 
”neejj..- slag”. Det sidste ved spilleren godt, men han/hun skal også 
være klar til lidt godmodigt drilleri. Højt humør er nemlig i højsædet, 
når der spilles Fynslund Cup.

Den gode tone fortsætter, når vi efter 4½ timers spil slutter af i klub-
bens cafe. Her nydes en god menu, mens snakken går lystigt. Både 
om livet i Jordrup/Fynslund og naturligvis alle de ”nær ved og næ-
sten-putt”, man lige har haft ude på banen. 

Dagen sluttes af med pokal- og præmieoverrækkelse, samt en pas-
sende hyldest.  

VIL DU VÆRE MED?
Er du allerede golfspiller – nybegynder eller erfaren – så tøv ikke med 
at slutte dig til Fynslund Golferne. Næste pokaldyst er lørdag, den 2. 
september.  Kontakt denne artikels forfatter, hvis du ikke har været 
med før. 

Er du endnu ikke golfspiller, ja så kan det varmt anbefales, at du be-
gynder med et golfprøvemedlemskab i en golfklub. Vejen Golfklub 
kan anbefales, da du her kan møde næsten alle de andre Fynslund-
golfere.  Flere af dem er endda mentorer, som vejleder nye medlem-
mer. På gensyn!

HALL OF FAME
Pokaldysten har været afviklet i 10 år. Vinderne får selvsagt en po-
kal, hvori deres navn indgraveres. De hidtidige vindere kan du se i 
”Hall of Fame” her:

næh, men mange fra Fynslund spiller golf

SPILLES DER GOLF
I FYNSLUND?
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FYNSLUND GOLFS “HALL OF FAME”
2007: Hans Nautrup og Alf Rasmussen
2008: Leo Nielsen og Alf Rasmussen
2009: Thomas Buus og Henning Christiansen
2010: Grete Qvist Andersen og Anna Marie Jensen
2011: Vagn Høj Nielsen og Betty Christensen
2012: Rene Rasmussen og Bjarne Tamberg
2013: Robin Rasmussen og Bjarne Tamberg 
2014: Peder Sørensen og Gitte Høst 
2015: Vagn Høj Nielsen og Stefan Krebs Jensen
2016: Kim Svensson og Erik Dam
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Vi har i Fynslund-området valgt at lave vores 
egen lokale mødregruppe.

Flere af os, er også i de gængse mødregrupper 
som arrangeres af sundhedsplejersken, men 
hvor man som oftest er i gruppe med mange fra 
Lunderskov. (Hvilket også er vældig hyggeligt😲)
Men vi har savnet at se andre forældre og ba-
byer i lokalområdet.

Udover at mødes til hygge, morgenmad og baby-
snak, er tanken også, at det er en indgangsvin-
kel til at få nye bekendtskaber i sit lokalområde. 
Specielt hvis man ikke er fra området, og får det 
første barn, er det dejligt at lære andre mødre at 
kende, som man kan hilse på i Brugsen, som kan 
fortælle om områdets dagplejere og hvad der er 
godt at gå til i Fynslundhallen.

PT. ER VI 13 MØDRE I GRUPPEN.
Vi mødes en formiddag hver 3.-4. uge, og skiftes 
til at holde det. Det er planen at gruppen skal 
køre kontinuerligt, for som bekendt varer en bar-
sel ikke for evigt og for nogen af os synger den 
på sidste vers.

Derfor håber vi at gruppen vil blive ført videre af 
kommende forældre på barsel.

Er du gravid eller på barsel og har lyst til at være 
med, skal man melde sig ind i facebookgruppen 
”Fynslund og Jordrups lokale mødregruppe”.

MØDREGRUPPE
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En ny indretning og anvendelse af Troldhe-
destien ved Kolding skal skabe fællesskaber 
og styrke inklusionen. Realdania og Kolding 
Kommune står bag projektet.

De kommende år vil Troldhedestien med støt-
te fra Realdania og Kolding Kommune blive 
udbygget med nye mødesteder og aktiviteter 
på den knap 10 km lange strækning fra Fyns-
vej til Dybvadbro Station. Den gamle jernba-
nestrækning skal være et attraktivt tilbud til 
alle borgere – også bevægelseshæmmede, 
svagtseende, psykisk sårbare og socialt ud-
satte, der ikke bruger området særligt meget 
i dag. Målet er, at mødet i det fri skal skabe 
nye fællesskaber mellem borgere med vidt 
forskellige forudsætninger.

Projektet bliver gennemført i respekt for 
den eksisterende natur og ønsket om møde-
steder, hvor man kan slappe af og hygge sig 
sammen, vil blive opfyldt på en diskret måde.

Visionerne indebærer bl.a., at Dybvadbro 
Station udbygges med forskellige frilufts-
aktiviteter, madpakkehus, shelters, osv. Ved 
Bramdrupdam Dam anlægges opholdsrum, 
som indbyder til leg og bevægelse, mens 
der ved området omkring Skovløberhuset 
skabes mødesteder med udsigt ud over det 

smukke landskab. Alle tre steder kommer 
der offentlige toiletter, adgang til vand, 
overdækninger, cykelpumper, m.m.
Formidling og historiefortælling styrkes på 
hele strækningen, og der dannes et tvær-
gående fællesskab, som skal understøtte 
aktiviteter og fællesskaber. Endelig skal 
adgangsforholdene forbedres, så det bliver 
lettere for gangbesværede og kørestolsbru-
gere at få del i oplevelserne.

BRUGERNE DESIGNER RUM FOR ALLE
Troldhedestien bliver allerede brugt af bor-
gere med særlige behov, men kun i begræn-
set omfang. For at blive klogere på, hvad der 
skal til for også at gøre området attraktivt 
for disse grupper, har beboere, brugere og 
medarbejdere fra Nordhøj, Bramdrupdam 
Bofællesskaber, Vækststedet, Marielund og 
Overmarksgården deltaget i en designpro-
ces for at udvikle et bæredygtig projekt. 

Også naboer, lokalråd og en række forenin-
ger – spejdere, motionsløbere, mountainbi-
kere, ryttere, osv. – har været involveret i 
arbejdet, da målet er at skabe bedre rammer 
for alle.

I foråret blev der i samarbejde med Kolding 
designskole lavet interviews med såkaldte 

”superbrugere” af stien og områderne, og i 
slut juni og start august afholdes workshops 
på de tre stationer for at konkretisere øn-
skerne til stederne yderligere.

Herefter ventes de første konkrete bud på 
nye faciliteter at være klar til september. 

30 MIO. KR. TIL ØGET RUMMELIGHED
Samlet er der tale om en projekt til 30 mio. 
kr., som kommer til at strække sig over en 
årrække. I første omgang har Realdania 
skænket fire mio. kr. til første fase. Kolding 
Kommune bidrager med samme beløb, mens 
der skal søges om støtte for yderligere mid-
ler fra andre fonde. Senerne tager parterne 
stilling til de to efterfølgende faser. 

KONTAKT OG INFORMATION
Johanne Methmann Tarpgaard 
Projektkoordinator
mobil: 23 36 81 47
johta@kolding.dk

Mads M. Kyed 
Projektleder
mobil: 21 36 48 41
maky@kolding.dk 

TROLDHEDESTIEN 
SKAL SKABE NYE FÆLLESSKABER

LIDT OM TROLDHEDESTIEN
Troldhedestien er en natursti på en del af den 
tidligere jernbanestrækning, der forbandt Kol-
ding og Troldhede i Midtjylland. Privatbanen var 
i drift i årene 1917-1968 og blev især brugt til at 
fragte brunkul fra Midtjylland til østkysten.

I KoldingWiki kan du læse mere om Troldhe-
debanens historie. På OplevKolding kan du få 
inspiration til oplevelser og aktiviteter langs 
Troldhedestien. I starten af august vil der lige-
ledes blive lavet en hjemmeside under kolding.
dk, hvor man kan følge projektet.
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Lars: +45 2525 7160 . Henry: +45 2525 7158
Bravida . Fabriksvej 7-9 . 6000 Kolding
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Vi har rigtig mange foreninger, grupper og 
enkeltpersoner i Fynslunds-området, der 
yder en kæmpe frivillig indsats. De store 
foreninger og ildsjælene kender vi efterhån-
den, eller i hvert fald har vi hørt tale om dem, 
eller stødt på dem, i hallen, i børnehaven, til 
Sportsfesten eller på gaden.

Men der er mange grupper og personer, der 
tager sig af vigtige opgaver i lokalsamfun-
det, uden at vi er klar over at det faktisk ud-
føres ulønnet, og i fritiden.

Vandværker, forældrebestyrelser, flaghejs-
ning, brugsforening, forsamlingshuse, græs-
slåning osv.

Vi hører måske kun om dem, når de efterly-
ser flere hænder, eller hvis der er noget der 
ikke fungerer som det plejer: Der er brud på 
en vandledning, bænken ved Skærsø er øde-
lagt, TV signalet er forsvundet, eller ukrudt 
står højt ved Markant Scenen. Så fyldes 
Facebook straks med spørgsmål, frustra-
tioner og ”gode råd”. Måske fordi vi tror at 
det er opgaver, der løses af kommunen, el-
ler virksomheder. Men i virkeligheden er der 
borgere, der enten må tage fri fra arbejde, 
eller bruge deres fritid, for at løse opgaver 
for naboerne. 

I de kommende udgaver af Fynslundmaga-
sinet, vil vi løbende hylde alle de store og 
små, kendte og ukendte frivillige personer 
og foreninger. Korte introduktioner med 
navn, funktion, formål og foto. Så genkender 
og anerkender vi måske hinanden bedre - og 
det hjælper på forståelsen af, hvor vigtige 
disse personer er for Fynslunds eksistens. 
”Hvad nu hvis de ikke fandtes?” 

Hvem ved, måske får flere lyst til at byde ind 
på opgaver.

Da vi ikke kender alle foreninger og frivillige i 
området, opfordrer vi til, at I gør lidt reklame 
for jer selv. Vi lægger en skabelon ind på 
hjemmesiden, som I kan udfylde og sende 
ind til Redaktionen. Husk foto. 

Vi skal have jer alle med, ikke bare etablerede 
foreninger med bestyrelser og vedtægter, vi vil 
høre om jer ALLE, uanset om I arrangerer banko, 
er besøgsven, redder forladte kattekillinger, er 
medlem af skolens forældrebestyrelse, revide-
rer foreningsregnskaber, trafikgrupper, udvalg 
under boldklubben, borgergrupper/-foreninger, 
mødre-grupper, slår græs på offentlige area-
ler….Kort sagt: alle der gør noget for fælles-
skabet, som er ulønnet, og som ellers ikke ville 
blive taget hånd om.

Hvis I har problemer med skabelonen, må I 
også bare bruge punkterne som stikord, og 
sende en email med billede(r), informationer 
samt et telefonnummer til Fynlundmagasinets 
Redaktion. Så hjælper vi med at få det skruet 
sammen. Vi glæder os til at høre fra jer.

I første omgang skal vi hilse på foreningen 
bag Hytten Granly.

HVAD HAR I GANG I?!?
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FORENINGENS FORMÅL
At drive spejderhytten Granly, til fordel for KFUM spejderarbejdet 
i Jordrup. Vedligeholde hytten og udenoms-arealet, samt udleje til 
andre gæster. 

Støtte Jordrup Spejdernes Grupperåd med praktiske opgaver, og 
evt. økonomisk støtte til udflugter og udstyr.
      
 
FAKTA OG NØGLETAL
Foreningen blev grundlagt i 2002. Hytten var tidligere ejet af FDF 
Spejdere, og er på ca. 134 m2, grunden ca. 4400m2.

Hytten har 20 sovepladser, og der kan dækkes op til ca 30 perso-

ner. Hytten ligger i Jordrup skov, og på grunden er der bl.a. en sø, 
2 shelters, stor grill og svævebane. Ca. en gang om året er der en 
forårsrengøringsdag, hvor spejderne og deres forældre hjælper til. 
Hytten udlejes også til private fester og til f.eks. børnefødselsdage.

Mere information og udlejning: se www.123hjemmeside.dk/Jordrup

HVAD VIL DET BETYDE FOR FYNSLUND, HVIS I IKKE VAR 
HER?
Hvis ikke der er en bestyrelse til at drive hytten, har spejderne ikke 
et tilholdssted. Alternativt skulle spejderne selv stå for leje og drift 
af hytten. Nu er arbejdet fordelt ud på to foreninger og dermed flere 
hænder. Hvis foreningen nedlægges, og/eller hvis spejderforeningen 
nedlægges, skal grunden føres tilbage til sit oprindelige udseende.

… I FORENINGEN 

GRANLY?

Jens Lund,
Kasserer

Thomas Hedetoft,
Formand

Per Hedetoft,
Menigt medlem

Tommy Eriksen,
Udlejning

Heidi Andersen,
Menigt medlem
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Kongsbjerg 27 · 6640 Lunderskov · Tlf. 75 58 66 06 
Mail: post@boges-bilservice.dk · www.boges-bilservice.dkBøge´s Bilservice

Dit værksted 
er nu også et 
RudeCenter

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.



VI ØNSKER ALLE KUNDER 
EN RIGTIG GOD SOMMER!

Hvis du ønsker at handle på Coop’s 
hjemmeside, så kom endelig ind i 

din LokalBrugs for at bestille varen.
Det gavner butikkens omsætning 

– og du sparer fragten!

Pssst..
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Sommersæsonen er nu i fuld gang. 
Åbningsdagen den 6. maj var med 
4 glade kreaturer, der virkelig dan-
sede og andre gode og interessante 
oplevelser såsom affaldssortering, 
kig på skadedyr, maling af mel og 
bagning af pandekager, lærdom om 
bier og smagsprøver på honning. En 
fin og velbesøgt dag.

Nu er museet åbent hver onsdag og 
lørdag fra 14 til 17, mens den skønne 
natur er åben døgnet rundt. Der er 
en dejlig sti på skrænten langs med 
og højt over åen fra Brødsgårdsvej 
– nærmest over for Jensgård. Og 
der er en sti ned til åen og hen til fi-
skesøen ved den nedrevne Stenvad 
mølle. Og der er bord-bænkesæt til 
at nyde sine forfriskninger ved. 

10. juni er der Høslætdag på engen. 
I år deltager Danmarks Naturfred-

ningsforening og Høslætlauget i 
fællesskab i kunsten og arbejdet 
at slå græs med le fra kl. 14. Alle 
er velkomne som tilskuere og til at 
bage snobrød.

 Den 12. -13. august finder det store 
årlige Veterantræf og Kræmmer-
marked sted. Tilmelding og bestil-
ling af stadeplads på hjemmesiden 
eller på Søren Borgs telefon: 6133 
9952. Da der er en ny lejer af stue-
huset, har Museet fået mulighed for 
at få opfyldt et længe næret ønske: 
at få en smedje. Den en under op-
bygning og indretning – et stort 
spændende arbejde.

God sommer og på gensyn.

SOMMER PÅ 
LANDBOMUSEET 

KOLDING 
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I Hartes kirkebog med navne og data på døde fra 1870 
har jeg fundet en spændende notits om, at Christen Han-
sen var dekoreret med Sankt Helena medaljen. Om ham 
har vi nu fundet ud af, at han var født i 1790 i Lindknud 
sogn i området Okslund. Han deltog i Napoleonskrige-
ne – vi havde jo valgt Napoleons side – i 1813, 1814 og 
1815.

Derefter gifter han sig med Margrethe Schelde Chri-
stensen i Lejrskov og de får 3 drenge: Peder født 1832, 
Jens født 1834 og Hans fødsel ukendt. Med dem flytter 
de i 1842 til Harte, de får et godt skudsmål og de to af 
drengene kommer i Harte skole (den mindste senere).

 I 1857 beslutter kejser Napoleon d. 3., at også danske 
soldater, der deltog i hans bedstefars krig, skulle dekore-
res med Sankt Helena medaljen. Den havde ellers været 
forbeholdt franske soldater. I 1858 ansøger Christen om 
medaljen og får den. I 1870 dør han på Paaby Mark som 
aftægtsmand, og 1881 dør hans kone Margrethe på fat-
tiggården.

 Sådan en lille historie stiller så mange spørgsmål. Hvor-
for dør Margrethe på fattiggården? Hvor en de tre søn-
ner blevet af? Er der nogen i Lejrskov, der har viden og 
oplysninger, hører jeg gerne på telefon på 4086 7971. 
Mange jeg har talt med er overrasket over, at der var en 
medalje at få. Museet på Koldinghus har to eksemplarer 
liggende i sin samling.

SLÆGTSFORSKERE 
OG ANDRE INTERESSEREDE 

I LEJRSKOV SOGN
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BRØDSGAARD
SOMMERAKTIVITETER
FOR HELE FAMILIEN
Ta’ en tur til Brødsgaard med 
dine børn og børnebørn! 

Hyggedag med madkurv - 
Overnatning i shelter - Leg 
i tumleskoven - Naturople-
velser i stisystemer - Besøg i 
museet m.v.

ÅBNINGSTIDER
I SELVE MUSEET
Onsdage og lørdage fra 
kl. 14.00 - 17.00. 
 
Priser og anden info findes på 
www.landbomuseet.dk

Brødsgardsvej 52, 6000 Kolding ∙ Tlf. 61 33 99 52

Landbomuseet Kolding
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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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Akupunktur Klinik Kolding
Hospitalsgade 4, Lokale 10, 6000 Kolding

Tlf: (0045) 26151350

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

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

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

Mave-tarm sygdom, Nerve smerter, Piskesmæld, Ryg smerter, 
Skulder problemer, Smerter m.m
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JORDRUP ER FYLDT MED HESTEGLA-
DE BØRN – UNGE OG VOKSNE. 
Det vrimler med heste på JORK – Jordrup 
og omegns Rideskole – hvor der er en utrolig 
aktivitet året igennem. En respekteret ride-
skole der ligger centralt for alle.

Mounted Games som flere gange om året bli-
ver afholdt på marken bag Fa. Image Consult. 
DM er flere gange gået til Maja Due Paarup. 

Tag ud og få et spændende kig når der ar-
rangeres løb - det fanger en med det sam-
me, Lejrskov Ringriderforening der er helt 
unik med over 90 år bagen. 

Stemning, god hygge og spænding er der altid 
kombineret med flot ridning på Lejrskov Ring-
riderplads. Bak op den traditionsrige forening.

Er man til ponyer og ponykuske, så findes 
det skam også. Tag en tur til Billund Trav-
bane den 28. Juli. Her afvikles det Nordiske 
Mesterskab for ponykuske. Her er det er vo-
res lokale -13 årige Cecilie Germann Jensen 
- der repræsenterer Danmark med hingsten 
”Tysse”. Har du ikke oplevet ponytrav før, er 
chancen der den – 28. juli. Det er spænden-
de og hyggeligt.

DET VRIMLER MED 
HESTE INTERESSEREDE 
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STILLINGSANNONCE
SJOV OG UDFORDRENE JOB ØNSKES BESAT

Vi mangler et par ledere der kan overtage 
spejderarbejdet i Jordrup. Mulighed for at få 
holdet:  0. + 1. klasse eller 2.+ 3. klasse. Da 
vores nuværende leder har søgt nye ud-
fordringer mangler vi derfor nye ledere.

Krav: Lyst, Vilje og tålmodig

Løn: ulønnet, men det giver en masse gode 
timer sammen med børn og du får et par 
gode spejder kollegaer.

Vi lærer dig hvad du skal vide, 
hvis du har lysten. 

Spøg til side. Vores gruppe mangler leder da 
der er nogen der stopper pga. nye interesser.  
For at køre videre skal vi derfor bruge nye 
ledere til gruppen.  Vi har ca. 40 børn fra 0. 
klasse til 2.G og laver det spejderarbejde 
som vi selv føler er det rigtige. 

Kontakt: Thomas Hedetoft
tif.: 25 48 93 29
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MAR’K’ANT 
FESTIVAL 2017
DEN 19. AUGUST  KL. 13.00 – TIL CA. MIDNAT

Vi er ved at være klar til at holde vores første festival på den nye scene. 
Vi glæder os helt vildt. Konceptet bliver det samme som på vores første 
festival i 2015 bare på en ny og endnu federe scene. Oplev bl.a.: 

Der er bestilt solskin og kolde fadbamser og vi glæder os vildt til en skøn dag.

ROCK OFF (ROCK) ∙ ALL IN (ROCK) ∙ KASPER NØRHEDE 
(SANG OG GUITAR) ∙ MADAMMERNE (DANSK TOP) 
CAROLINE LETH (SOLO) ∙ LIFE WIRE (ACDC ROCK) 
STROKER (HÅRD ROCK) ∙ DE FRIGJORTE (HÅRD ROCK)

VELMØDT TIL EN FANTASTISK DAG 
PÅ EN FANTASTISK SCENE
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Vi gør din verden grønnere

Vi TilByder Bl.a.:
• alt i gravearbejde

• Græsslåning store arealer

• Fliselægning

• Brakklipning af marker samt
 indhegninger o.l.

• Stor maskinpark, som også kan
 lejes med eller 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 løses...

KonTaKT:
Søren roed Jensen  Tlf. 23 32 09 88

Kim roed Jensen  Tlf. 23 39 22 18

Camilla roed Jensen Tlf. 51 51 21 93

ingen opgave er for stor og ingen for lille,
vi udfører både for private og erhverv.

ring for et uforpligtende tilbud.

Udlejning af alle maskiner både med og uden fører.

Vi har mange års erfaring oger specialister indenfor industri-ventilation, proces og filtrering
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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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SPØRGSMÅL 1 X 2

Hvilket år blev Jordrup
Årets Landsby? 1992 1995 1997

Hvornår afholdes Jordrups 
festival Mar’k’ant? 08/07/2017 29/07/2017 19/08/2017

Hvor mange indbyggere 
har Jordrup? 773 632 562

Hvilket kendt band optrådte 
i forsamlingshuset i april? Kandis Bjørn og Okay Hansi Hinterseer

Hvilket år kørte skinnebusserne sin 
sidste tur på Troldhedestien? 1968 1984 1973

Hvor lå den første skole i Fynslund 
området? Ferup Knudsbøl Vrå

Hvornår spilles der krolf 
i Fynslundhallen?

Hver torsdag
kl.18:30 

Hver tirsdag 
kl. 19:00 

Hver onsdag 
kl. 19:00

Hvilken form har Skærsø? Trapez Rund Oval

Jakob Knudsen, en præst 
og forfatter, har boet i Lejrskov. 
Hvilken salme har han skrevet?

Nu falmer skoven 
trindt om land

Se, nu stiger solen 
af havets skød I østen stiger solen op

Hvad hedder sangen skrevet om 
Jordrup, i 1997 i Egnsbogen? Jordrupsangen Vi har hjemme i Jordrup Jordrup sikken liden ro

Hvor i områder kan du 
bl.a. sove i shelter? Ved Fynslundskolen Ved Ferup sø Ved Skærsø

Hvor mange ulve er dokumenteret 
fundet i løbet af de sidste 10 år i 

Fynslund området?
5 2 0

Hvad kaldes man, hvis man 
kommer fra Jordrup? En Jordrupaner En Jordrupgenser En Jordboer

FYNSLUNDQUIZZEN

Korrekt svar: 2, 2, 2, 1, 1, 2, x, 2, x,1,  x, 2, 1

VI LEVER VORES DAGLIGE LIV HER I FYNSLUND OMRÅDET, MEN DET STORE SPØRGSMÅL ER, HVOR MEGET VED VI 
EGENTLIGT OM DET? TEST DIG SELV OG DIN FAMILIE I DEN STORE FYNSLUND QUIZ.

hmm..
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INDHOLD OG INPUT: 

Hvis du har input/ forslag til det næste maga-
sin, der udkommer 1. november 2017, bedes det 
være os i hænde senest den 1. oktober 2017.

KONTAKT:

Redaktør vikar: Merete Due Paarup
Telefon: 7684 3405
Mail: mdp@imageconsult.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.
Henvendelse: Hans E. Sørensen 
tlf. 2073 6860 – mail: hans.hannelis@live.dk

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,
annonce ansvarlig

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

Rasmus Warming, 
layout

 Niels Risbjerg Lai,
kirken

Søren Pedersen,
4F

Vibeke Bundgaard, 
4F

Sofie Hedetoft, 
rapporter

Josephine Gosvig,
rapporter

?
Hvad kan DU gøre for 
fynslund magasinet?
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 FYNSLUND
DET ER HER DET SKER
 FYNSLUND
DET ER HER DET SKER


