
FYNSLUND
HØJT  TIL HIMLEN OG BENENE PÅ JORDEN

VINTER 2018

EGHOLT  LEJRSKOV  KNUDSBØL  KIRSBØL  JORDRUP  FYNSLUND  FERUP  HØJRUP  UHRE  VRÅ



2  // JANUAR 2018 //  FYNSLUND MAGASINET

KLUMMEN
Af

: M
er

et
e 

Du
e 

Pa
ar

up

Merete Due Paarup

Robotter
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Helikopter Pilot
Et drømmejob!

s. 16Fynslundområdet = verdens bedste lokalsamfund. 
Det er både en vision og en ambition – og rigtig 
tit også virkelighed.

Der er masser af positive historier fra vores om-
råde. Nye tilflyttere, nye byggegrunde, nybyg-
geri skyder op, rekordudsolgt koncert med Tørfisk 
i forsamlingshuset, masser af glade børn i hal-
len, Troldhedesti under udvikling, ny Bypark med 
masser af aktiviteter, ny multibane ved hallen, 
ny Amfiscene, Markant festival, der rykker, glade 
smileyer i Brugsen, fuld galop på Rideskolen, store 
visioner om fremtidens hal.. og rigtig meget mere.

Ja, der er huller og bump på vejen og modvind 
på cykelstierne, lettere vigende børnetal, hunde-
lorte på fortorvet, uger med sur smiley i Brugsen 
og en motorvej, der truer i horisonten… og det 
skal vi selvfølgelig gøre noget ved!

Vi kan vælge at fokusere på alt det positive eller alt 
det negative. Hvis man klikker forbi på Facebook el-
ler kører forbi en tilfældig onsdag – er Fynslund om-
rådet så et sted man har lyst til at bo eller flytte til? 

Lad os hjælpe hinanden med at få alle de mange 
små, store, søde, sjove, seje historier frem i ly-
set og ud i verden – både online og i snakken 
over hækken eller over køledisken i Brugsen. For 
der ér mange gode historier – og mange af dem 
fortæller vi her i Fynslund Magasinet. Så tag et 
billede af Skærsøen i solskin, smilende børn på 
legepladsen, blomsterne i grøftekanten, hygge 
i haverne og lad os sammen vise verden og os 
selv, at det her er – og skal blive ved med at være 
VERDENS BEDSTE LOKALSAMFUND. 

 FOKUS PÅ DET 
POSITIVE
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KIRKEN

KATHRINE 
LILLEØR

BABY
SALME
SANG

SANGAFTEN

Foredrag med den kendte sognepræst, debattør, 
og tidligere medlem af Det Etiske Råd. 

Tirsdag den 23. januar kl. 19:30 i konfirmand-
stuen. Kathrine Lilleør er kendt for sine kloge, 
kontante og kærlige meninger.

Kom og hør hende holde en collage af et fore-
drag med overskrifter som: Sådan er det for 
mig; mænd og kvinder; mødre og døtre; fædre 
og sønner; kønnenes forskellighed - og tilgi-
velse. Kaffebord 50 kr. Arr. Lejrskov Jordrup 
menighedsråd.

Onsdag den 7. februar kl. 19:30 i konfirmandstuen.

Kom og syng! Fællessang fra Højskolesangbo-
gen. Ved Margit Eiler Ernst og Niels Risbjerg Lai

Ost og rødvin 50 kr./person.

Babysalmesang begynder igen tirs-
dag den 20. februar 2018 kl. 10:00 i 
Lejrskov Kirke. Babysalmesang er 
for babyer mellem 2 og 12 måneder 
og deres mor og/eller far. Vi mødes 
7 tirsdage i foråret. (20. feb., 27. feb., 
6. marts, 13. marts, 20. marts, 3. 
april, 17. april og 24. april.)

Vi er ca. 40 min. i kirken, og derefter 
går vi over i konfirmandstuen, hvor 
der er mulighed for at sludre over en 
kop kaffe/the, spise et stykke brød 
og give sit barn mad eller skifte ble.

Vi synger danske salmer og børne-
sange med fagter, danser og laver 
bevægelseslege, lytter til instru-
menter og tager barnet med ind i 
musikkens verden. 

TILMELDING
Helene Eiler Ernst. 
tlf.: 27 12 58 13.
kontakt@heleneernst.dk

Har du spørgsmål er du velkommen 
til at ringe på tlf.: 2072 2517.

Kom til spaghettigudstjeneste i Jordrup 
Kirke ons. d. 21. februar kl. 17:00. 

Børnekorene medvirker. Efter guds-
tjenesten spiser vi sammen i for-
samlingshuset. Aftensmaden er gratis 
for børn. 

Voksne pris: 50 kr. Af hensyn til maden 
modtages tilmeldinger gerne, men det 
er ingen betingelse for at være med. 

Tilmelding sker på e-mail nrl@km.dk 
eller på sms: 2129 8002. 
Alle er meget velkomne.  

S P A G H E T T I
GUDSTJENESTE
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TRE LØRDAGE MØDES VI KL. 10:30 – 
11:15 OG SYNGER SAMMEN:
Lørdag den 24. februar, lørdag den 24. 
marts og lørdag den 21. april i Lejr-
skov Kirke.

Vi vil synge børnenes sange, fars 
sange, mormors sange, gode klassi-
kere, nye hits, salmer og sange med 
bevægelser.

Fællessang har en stor herligheds-
værdi - man bliver glad af at synge! 

Vi slutter af med en bolle og en kop 
stå-kaffe.

Helene Eiler Ernst står for musikken. 

Helene kan kontaktes på e-mail:  
kontakt@heleneernst.dk eller på
tlf.: 2712 5813.

Kom som du er og tag familien med. 

FAMILIESKRÅL 
 FÆLLESSANG FOR HELE FAMILIEN

ALLE HAR ET LIV, 
DER ER VÆRD AT LEVE
Anders Kofoed Pedersen holder fore-
draget: ”Alle har et liv, der er værd at 
leve” 

Onsdag den 7. marts kl. 19:30 
i konfirmandstuen.

Det er for konfirmander, deres foræl-
dre og alle andre interesserede. 

Er jeg god nok? JA! Vil svaret være. 
Vi er alle lige, det tror Anders på. Kom 
og få et kærligt spark bagi. Boller med 
pålæg 40 kr. for voksne og gratis for 
teenagere.

Arr. Lejrskov Jordrup menighedsråd.

ORGANIST VED 
 LEJRSKOV & JORDRUP 

KIRKER
Menighedsrådet søger fortsat en ny organist. 
Se stillingsopslaget på lejrskov-jordrupkirker.dk

- Var det noget for dig?
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I det foregående år, fejrede vi 500 års jubi-
læet for reformationen, fordi den fik kæmpe-
store følger både for datidens og for nutidens 
mennesker.

Martin Luther forsøgte først at bidrage til en 
fornyelse af den store katolske kirke. Men 
det resulterede som bekendt i en splittelse 
og i skabelsen af de evangelisk-lutherske 
kirker. Det fik store konsekvenser for den 
romersk-katolske kirkes rolle i samfundet og 
for udviklingen i samfundets økonomiske og 
politiske magtbalance.

Vores folkekirke er evangelisk-luthersk, men re-
formationen har haft indflydelse på langt mere 
end kirken i Danmark og resten af Nordeuropa. 
Med fjernelsen af den romersk-katolske kirkes 
magt over samfundet og over ”sjælene” fik 
man også skabt samfund, hvor autoriteter ge-
nerelt kom til at spille en mindre rolle. 

Reformationens lighedstanker kom også 
til at spille ind på den måde, man senere 
valgte at indrette velfærdssamfundene i 
Nordeuropa på i løbet af 1900-tallet. Her fik 
man en række basale velfærdsgoder (gratis 
sygehusvæsen, skolegang, uddannelse mv.), 
som var en rettighed for alle. 

Luthers tanker fik også stor betydning for 
den politiske udvikling. Hans ideer gødede 
jorden for ligestilling og individualisme. Han 

talte for magtdeling mellem politik og reli-
gion. Den adskillelse var en forudsætning 
for demokratiet, som voksede frem mange 
år efter reformationen. Luther insisterede 
på, at mennesker er ligeværdige som skabt 
i Guds billede.

GRUNDTVIG SKRIVER I SALMEN 
”Kirken den er et gammelt hus”.
”Vi er Guds hus og kirke nu,
bygget af levende stene,
som under kors med ærlig hu
troen og dåben forene;”

Kirken består altså ikke primært af bygnin-
ger og ordinerede og andre ansatte, hvad 
enten de så har bispekåbe på eller præste-
kjole og præstekrave om halsen. Kirken er 
ikke først og fremmest en institution. For 
Grundtvig er kirken bygget af levende stene, 
nemlig alle de døbte, som tror i kraft af Guds 
Ord. Og her er han på linje med reformatoren 
Martin Luther. I sit opgør med den katolske 
kirke skrev Luther, at alt: … hvad der er krø-
bet ud af dåben, kan rose sig af allerede at 
være indviet til præst, biskop og pave. Man 
er ikke mere hellig i Guds øjne, fordi man er 
præst eller biskop. 

Præstens opgave er at forkynde evangeliet 
og forvalte sakramenterne, mens ansvaret 
for oplæring og kirkens ydre ordning er hele 
menighedens. Vi er fælles om at synge i kir-

ken, og gudstjenesterne indledes og afsluttes 
med en bøn af en lægmand, og præsten knæ-
ler på lige fod med alle andre ved nadveren.

I et demokrati er magten delt imellem os. I 
kirken giver vi afkald på magten. Som det 
siges i Fadervor: For dit er riget, magten og 
æren i evighed. Det befriende budskab er, at 
vi ikke skal bære alt selv, men at Gud bærer 
for os, så vi i frimodighed kan tage ansvar 
for vores næste.

Der er også en del demokrati og afstemninger 
i Folkekirken. Den er jo underlagt Folketinget 
og kirkeministeren, og hvert sogn styres af et 
menighedsråd. Menighedsrådene vælger så 
præster i sognet og biskop i stiftet.

Men en ting bliver ikke afgjort ved flertalsaf-
gørelse, nemlig Guds kærlighed. Sidst men-
nesker stemte om den, endte den på et kors! 
Men Gud vaklede ikke af den grund. Opstan-
delsen fortæller os, at Guds kærlighed står 
fast. Det er så vores opgave at stå fast ved 
det. Evangeliet som siger, at vi er lige gode 
for Gud. Gode nok til hans kærlighed. Og lige 
om opgaven med at række Guds kærlighed 
videre til vores næste.

REFORMATIONEN 500 ÅR

PAVEÆSELET, 1523

Protestanterne 
karrikerer paven 
som et æsel 
(paveæselet) 
i Rom, 1523

KARRIKATURTEGNING 
AF LUTHER, 1529
Den katolske kirke kritiserer  
Luther for at have alt for 
mange kasketter på: 

Han er: 
Doktor (veluddannet), 
Martin (munk), 
Luther (kætteren), 
Ekklesiast (den gejstlige), 
Sværmer 
(med sære religiøse ideer), 
Visitator
(den selvudnævnte kirkeleder). 
Barrabas ( forbryderen).
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Det er noget særligt at blive døbt, 
og det er værd at fejre. Vi holder 
familiegudstjeneste søndag den 
18. marts. 

Her inviterer vi specielt familier 
med børn, der er født i 2012 og der-
efter døbt og bor i Lejrskov Jordrup 
området. Fadderne og bedstefor-
ældre må også gerne være med. 

Efter gudstjenesten samles vi i 
Lejrskov præstegård.

Dåbsjubilarerne får en gave, og 
menighedsrådet sørger for pizza 
til hele familien.

Lejrskov Jordrup kirkers børnekor 
medvirker ved gudstjenesten.

DÅBSJUBILÆUM
Lejrskov Kirkes døbefont Sognepræst: Niels Risbjerg Lai

tlf. 7555 8002 / 2129 8002. Mail: nrl@km.dk
Graver: Ejner Bæk Petersen, tlf. 7555 6317 / 2127 7022
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

KONTAKT

DÅB:
Sofie Lildholdt Mortensen (Jordrup)   24. sep.
Victoria Beck Lundsgaard (Lejrskov)   15. okt.
Victor Loui Havndrup Dittmann Bech (Lejrskov) 15. okt.
Valde Olsen Sandholt (Jordrup)   25. nov.
Lauge Johannes Holst (Jordrup)  26. nov.
Johannes Tang Holm (Lejrskov)  3. dec.

 
BEGRAVEDE ELLER BISATTE:
Helene Kirstine Pedersen (Lejrskov)   26. sep.
Anna Nielsine Andersen (Jordrup)   24. nov. 

Jordrup Kirkes døbefont

KIRKELIGE HANDLINGER 
SIDEN SIDST:



8  // JANUAR 2018 //  FYNSLUND MAGASINET

KIRKEN

G R AV S T E N 
KAN VÆLTE
Efter en tragisk ulykke, hvor en toårig 
dreng mistede livet på Vestre Kirke-
gård i København, er der kommet krav 
om at gravsten, der er højere end 60 
cm. over jorden, skal sikres mod at 
vælte. Efter ulykken er der kommet 
mere opmærksomhed på det sik-
kerhedsmæssige, så hverken dem, 
der kommer på kirkegården, eller de 
ansatte på kirkegården udsættes for 
faren ved, at en gravsten vælter.

Alle offentlige steder bør være sikre 
at færdes på, og det gælder også kir-
kegårde. Men sikkerheden omkring 
kirkegårdenes gravminder har nok 
været et overset område. Så over 
hele landet er man nu blevet mere 
opmærksom på, at større sten og 
monumenter, som står mere eller 
mindre frit, er tilstrækkeligt sikrede. 

På kirkegårdene i Lejrskov og Jor-
drup har vi været i gang med at se 
på gravstenene, og en del steder står 
stenene, så de let kan vælte. Med de 
mange kraftige regnskyl, som Dan-
mark er udsat for, skal man være 
mere opmærksom på, om jorden skri-
der under en stor gravsten.

Arbejdstilsynet har i forsommeren 
2017 afgivet påbud om sikring af 
usikre gravsten på kirkegårde. Det 
betyder, at gravsten med en højde 

på 60 cm og derover skal sikres så-
ledes, at et hvilket som helst punkt 
på stenen kan belastes med et fysisk 
træk på mindst 35 kg fra en vilkårlig 
retning, uden at gravstenen derved 
kommer i bevægelse.

Gravsten må ikke alene være støbt 
eller limet fast til et fundament eller 
en sokkelsten, men stenen skal for-
ankres til fundament eller sokkelsten 
ved hjælp af syrefaste stålbolte eller 
stålspyd. 

Når høje bevaringsværdige gravsten 
bliver stående, når gravstedet ikke 
længere er i brug, kommer sikringen 
til at ske på kirkens regning.

Men alle øvrige gravsten, der ikke står 
fast, skal sikres på gravstedsejerens 
regning. Det kan f.eks. ske ved, at man 
bestiller en stenhugger til at udføre 
den nødvendige fastgørelse, eller ved 
at man sørger for, at stenen ikke er hø-
jere end 60 cm. over jorden.

Menighedsrådet har besluttet, at de 
usikre sten skal være sikret senest 
den 1. juli 2018. Hvor det er aktuelt, 
informeres ejeren med et brev.
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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

• 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

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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FONDEN FOR ENTREPRENØRSKAB
Dette projekt handler om innovation og entre-
prenørskab. Det går ud på at få nogle helt nye 
idéer, som kan skabe værdi for andre, og der-
efter forsøge at gøre idéerne til virkelighed.

Der er mange, der mener, at det er noget af 
det vigtigste at kunne i fremtiden, så vi kan 
blive ved med at forbedre verden og klare 
os godt.

IDA, EMIL OG MATHILDE L.
Edison er et projekt for 6. og 7. klasse. Hvert 
år er der et nyt emne. I år var det ”Vand på 
godt og ondt”. Vi skulle finde på en idé til, 
hvordan man kunne løse nogle problemer i 
forhold til vand. Vi valgte en idé med grund-
vandsbesparelse, hvor der er begrænsning 
på, hvor meget vand hvert hus må få.

Vi arbejdede med idéen i over en uge. Til 
sidst skulle vi ind på IBC i Kolding. Vi frem-
lagde vores idé for tre hold dommere. Bag-
efter talte de vores points sammen. Vi kom 
desværre ikke videre til landsfinalen.

JEPPE, PERNILLE OG CAROLINE
I vores gruppe har vi arbejdet med alger, der 
renser spildevand. Det sjoveste var at lave 
vores prototype, fordi så kom man lidt i gang 
i stedet for at sidde og skrive.

Onsdag, den 1. november, tog vi ind på IBC 
for at vise vores idé for tre dommere.

Vi fik 378 points ud af 450. Dommerne var 
meget tilfredse med vores fremlæggelse, 
det var dér vi fik den højeste karakter, nemlig 
10 ud af 10.

LAURA, GUSTAV OG LÆRKE
Vi har arbejdet med vores idé, som skal spare 
på grundvand. Vi skulle lave en fremlæg-
gelse, som skulle vises på IBC i Kolding foran 
tre dommere.

Vores idé var, at vi ville lave regnvand til 
drikkevand ved hjælp af rør, vandtanke og et 
filter-system.

Vi synes, det har været rigtig sjovt at arbejde 
sammen og at udvikle idéen.

MALOU, SOFIE OG FELIX
Selve projektet var meget sjovt at arbejde 
med. Vi havde alle i gruppen nogenlunde 
samme idé. Det var en lille maskine, som 
kunne få folk til at spare på vandet, altså et 
vandbesparelsessystem.

Vi har haft en sjov og god tid med Edison. 
Det var rigtig fedt at arbejde sammen og vi-
dereudvikle idéen. Det var også fedt, at alle 
lærerne på skolen havde så meget respekt 
for projektet.

Det var spændende at fremlægge foran tre 
dommere og så få spørgsmål.

Samlet har det bare været mega sjovt!

EDISON-PROJEKT 
VAND PÅ GODT OG ONDT
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Fredag i uge 45 og 46 havde vi besøg af 
Sanne og Frederik fra Kolding ungdoms-
skole. 

DE UNDERVISTE OS I 
AT PROGRAMMERE ROBOTTER
Pigerne så en PowerPoint, om hvad folk bru-
ger deres robotter til. Bagefter programme-
rede vi vores robotter til at køre i nogle baner 

vi selv havde lavet med tape på gulvet. I min 
gruppe fik vi en udfordring, hvor vi skulle kaste 
en klods over på en tårn, så det væltede. Man-
ge af pigerne havde lavet nogen svære baner.

Drengene så også en PowerPoint. Mange af 
drengene lavede kamprobotter. Vi var 3 hold, 
der lavede en racerbane. Både drengene og 
pigerne skulle prøve selv 3 gange, hvis vi ikke 

fandt ud af det, så skulle vi spørge en ven. 
Hvis vennen ikke kunne hjælpe, så måtte vi 
spørge Sanne eller Frederik. Men det var kun, 
hvis det var strengt nødvendigt. Vi syntes 
alle det var spændene og sjovt at lege med, 
det var frustrerende, når robotten ikke gjorde 
det, man ville have den til, altså havde pro-
grammeret den til.

ROBOTTER
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FYNSLUNDSKOLEN

FORDYBELSESDAG
I  N O V E M B E R
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Hvor kan man se en skoleinspektør 
spille på gryder med opvaskebørster?

Til indvielsen af det nye skolekøkken 
på Fynslundskolen selvfølgelig.

Fredag den 17. november var vi godt 
190 børn og 20 voksne i skolekøkke-
net til indvielse, saftevand og boller 

som 6. klasserne havde bagt. Kan 
man det, uden at der bliver kaos, vil 
nogen nok spørge. Ja, på Fynslund-
skolen kan man i hvert fald godt.  Det 
gik fuldstændig uproblematisk. Bør-
nene gik pænt ind i køen og satte sig 
derefter ned og hyggede sig med det 
udleverede. 

Dette skoleår er der brydning på programmet. 5 
dobbeltlektioner på alle årgange bliver det til med 
en ekstern træner fra KIF Brydning. Der bliver gået 
til den med krum hals og nakke, bogstavelig talt.

Opvarmningsøvelserne kan være barske at se på, 
men de styrker især nakken, som er en vigtig del 
i brydning. Derudover bliver der trænet balance, 
styrke og selvfølgelig teknik.

Tom fra KIF Brydning har fuldstændig styr på alle 
detaljer og vi er fuldstændig trygge og i gode 
hænder.

Tom skal til DM i Herning den 21. april og skolen 
(5. klasserne) planlægger at tage til Herning og 
heppe ham til titlen som danmarksmester i bryd-
ning vægtklasse 60 kg.

FYNSLUNDSKOLEN
EN IDRÆTSSKOLE

SKOLEKØKKEN
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ÅBNINGSTIDER: 
Man.   12.00 - 17.00 
Fre.   15.00 - 17.00 
Lør.   12.00 - 16.00
Dec. + Søn. 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

Stort udvalg af hjemmelavet saft, 
øl og vine

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

fairtrade kaffe 250g. 75,-

Her har du mulighed for finde
de nødvendige julegodter

Kom til hyggelig Julestue i Gårdbutik-
ken. Her kan du få næsten alt til julen.
I Butikken kan der købes Juletræer, 
pyntegrønt, julegaver, julepynt, 
gavekurve, flæskesteg, julemedister, 
krydderier, øl/vin, kaffe og meget 

meget andet. Man kan også bestille 
juleand, gås eller kalkun men husk at 
være ude i lidt god tid. 

I Cafeen kan der købes hjemmelavede 
æbleskiver, hjemmebagte småkager 
samt varme og kolde drikke.
Vi glæder os til at tage imod jer alle.

HYGGELIG JULESTUE
Besøgslandbruget er selvfølgelig også åbent, så man kan komme rundt og ønske alle dyrene en Glædelig Jul.

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

Stort udvalg af det lækreste 
sennep og krydderi

Frilandsgris*
Slagtet og finparteret pr. kg. 50,-
*Ingen kastration og halekupering

GÅRDBUTIK & CAFÉ
EGHOLT STALDDØRSSALG
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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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På toppen af Fynslundvej ligger ejendommen 
”Grønhøj”. Her bor Bo Guldborg Isaksen, som 
er helikopter pilot, med sin familie. Nysger-
righeden for at vide hvad en pilot i en gul he-
likopter laver, har længe vakt min interesse. 
Så vi aftalte et besøg en formiddag, men det 
blev til gengæld det længste interview, jeg 
har lavet, så spændende var det at høre Bo 
fortælle om sit liv som helikopter pilot.

VEJEN TIL DRØMMEJOBBET
Bo er opvokset i Haderslev, hvor han gik i 
gymnasiet. Efter det var han et år i Austra-
lien som landbrugsmedhjælper. Derefter blev 
det til en uddannelse som reserveofficer i 
flyvevåbnet. Herefter uddannede han sig til 
fysioterapeut, som han arbejdede med i et år.

Men det var drømmen om at flyve helikop-
ter der trak. Tog derfor til USA i 2002 for at 
lære at flyve helikopter. Havde her i uddan-
nelses perioden 150 flyvetimer. Det første 
år som flyveelev. Det andet år arbejdede 
han som instruktør.

Bo har en sjov historie fra tiden i USA, idet 
han lærte en astronaut at flyve helikopter. 
Astronauten havde været tre gange i rum-
met og fløjet næsten alt der kunne flyves, 
men ikke helikopter. At flyve helikopter var 
det sværeste han havde prøvet.

Det første job efter USA blev på Grønland 
hos AIR ALPHA, hvor han fløj passager, fragt- 
og turistflyvning m.m. De mest spændende 
ture var dog med forskere, der skulle ind på 
indlandsisen. Det blev til halvandet år, hvor 
han sammen med sin kone Tina boede i Ilu-
lissat. Tina var i den periode sygeplejerske. 
”En fantastisk og uforglemmelig tid” som Bo 
udtrykker det. Udover at bo i en fantastisk 
natur, blev det til mange ture på hundeslæde 
med deres egne hunde.

NORDSØEN KALDTE
I 2006 blev han tilbudt job på Nordsøen med 
at flyve oliearbejdere fra Esbjerg til offshore 
platformene. Et job der varede til 2010, hvor-
efter jobbet på en akutlægehelikopter blev 
starten til det, som Bo laver i dag.

Starten gik i Ringsted med Falck som opera-
tør, i øvrigt sponsoreret af Trygfonden og Bo 
var den pilot, der fløj en tur med den første 
danske akutlægehelikopter.

PERMANENT I 2014
Folketinget besluttede 2013 at de fem Regio-
ner skulle have en Akutlægehelikopter. Den 1. 
oktober 2014 blev starten med tre akutlæge-
helikoptere i Danmark med basis i – Ringsted, 
Skive og Billund - en realitet. Bo fik basis i Bil-
lund og det er også hans arbejdsplads i dag an-
sat ved Norsk Luftambulanse A/S, der er ope-
ratør på de tre akutlægehelikoptere i Danmark.

Der er en fast arbejdsrytme året igennem. 
Der arbejdes en uge af 7 dage med døgnvagt 
alle dagene. Herefter er der to uger fri.

Den faste helikopter besætning består af 
en pilot, en paramediciner og en anæstesi 
læge. Piloten har det totale ansvar for he-
likopteren, flyvning, landing og sikkerhed 
generelt og ikke mindst i vejrmæssige ugun-
stige situationer. Patienten er udelukkende 
lægens ansvar. Bo er dog behjælpelig ved 
ulykker, da han som uddannet fysioterapeut 
har en almen viden om anatomi og fysiologi.

Der er 3 -4 udrykninger i døgnet til ulykker og 
sygdomme, herunder blodpropper i hjertet 
og hovedet.

Fra alarmen går er helikopteren i luften på 
under 4 – 5 minutter. De fleste patienter bli-
ver fløjet til Rigshospitalet, Skejby og Oden-
se Universitetshospital.

HVERDAGEN PÅ ARBEJDET
”Tre personer der arbejder og lever sammen 
i syv døgn år ud og år ind må da give nogle 
gnidninger?”

”Nej” svarer Bo, ”hverdagen skal fungere 
uanset hvad og det gør den og det kan kun 
ske ved, at der en åbenhed overfor hinanden, 
da vi er bundet til basen i en uge”

”Hvordan med mad?” ”Der bliver lavet en 
ugeplan, og vi køber mad to gange om ugen. 
Vi kokkerer selv”

”Er der ikke situationer ved f.eks. en alvorlig 
ulykke, som kan gå jer tæt på?”
”Efter en afsluttet mission er der en formel 
debriefing om turens forløb, om hvordan 
hver især har det”.

HELIKOPTER TYPE
Helikopteren er en – AIRBUS EC 135. Den 
har to motorer med i alt 1500 HK.

Brændstof forbruget er 250 liter i timen og 
den flyver med en fart på op til 250 km i ti-
men. Den vejer 3 tons. Der kan kun være en 
patient med.

Med 250 km i timen vil det tage knap 20 mi-
nutter at flyve fra Jordrup til Odense og fra 
Jordrup til Billund 6 minutter.

FAKTA
Bo er 44 år og gift med Tina der er 43 år. 

Tina er sygeplejerske på Esbjerg Sygehus
Sammen har de tre børn – Julie 11 år og tvil-
lingerne Marie og Katrine på 9 år

Har boet 11 år på Grønhøj.

Hele familien er yderst aktive i Fynslund 
Boldklub, hvor børnene dyrker fodbold, hånd-
bold, gymnastik og dans. Tina er med til det 
krævende FAT BURNER WORKOUT. Bo spiller 
badminton og old boys fodbold og er hjælpe-
træner i gymnastik, han er også med i spon-
sorudvalget. En løbetur på de lokale veje hø-
rer også med til hverdagen. Samtidig er han 
med i Trafiksikkerhedsgruppen.

Bo er i sin fritid stille og rolig i gang med at 
lave et firma som anlægsgartner og vedlige-
holdelse af grønne arealer m.m.

HELIKOPTER PILOT
ET DRØMMEJOB
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Lars: +45 2525 7160 . Henry: +45 2525 7158
Bravida . Fabriksvej 7-9 . 6000 Kolding
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Siden år 2000 har vi i Jordrup og omegn kun-
net se en tømrer-bil med logoet Byg og Mon-
tage. Bag rattet sidder Hans Nautrup. 

Mange kender Hans Nautrup, men hvad er 
historien bag en af Jordrups mest erfarne 
tømrer?

Jeg tager på besøg hos Hans og bliver ven-
ligt budt indenfor. Vi sætter os i køkkenet, 
som han selv har bygget. Det er designet, så 
der er lys fra alle verdenshjørner og en flot 
udsigt ud over marken. Han er jæger og ny-
der at kunne se på vildtet lige udenfor. 

PRAKTISK SANS
Vinduerne i køkkenet er lidt utraditionelt sat 
på højkant, for: ”ellers ville vi se lige ind i 
vindues-stolpen” siger Hans. Han har lang 
erfaring med at rådgive folk med gode detal-
jer og i at se nye vinkler på byggeriet.

Den praktiske sans – som Hans kalder det – 
har givet meget flottere resultater. ”Mange 
gange har kunder haft et billede af byggeriet. 
Når vi har snakket om det og fx sat tape på 
forskellige steder ændrer vi lidt – eller me-
get.” Hans kan se både helheder og detaljer.

Hans fremhæver de spændende projekter 
med arkitekt Claus Reinholt, hvor han har 
haft en del opgaver. Se billederne fra Strand-
huse forsamlingshus, som de har ombygget 
til en flot bolig. 

34 ÅR I TØMRERFAGET
Hans er udlært i 1983. Han har altid kunnet 
lide at bruge sine hænder og var træt af sko-
len. Efter ½ år som tømrer, fik han i 1984 job 
med at aptere både - dvs lave inventar i bå-
dene. Efter 4-5 år skulle der ske lidt nyt. Han 
havde forskelligt arbejde i 2-3 firmaer.

Først i 90´erne kom der mere akkord på de 
større byggerier. Han blev makker med Frank 
Møller i 1996 og de byggede parcelhuse.

I 2000 startede Hans og Frank sammen Byg 
og Montage. De arbejdede freelance for 
større virksomheder og fik stille og roligt 
bygget en kundekreds op.

I 2006 købte Frank Møller en campingplads 
og Hans Rostgård blev ny makker. Det er han 
stadig, og de to har et fint samarbejde.

Hans kan godt lide det alsidige arbejde og 
planlægning. Det værste er papirarbejdet, 
det er det samme som for 34 år siden, da 
han valgte tømrerfaget.

LIVSSTIL AT VÆRE SELVSTÆNDIG
Man skal kunne leve med at indtægten og 
opgaverne er svingende. Der er ingen fast 
månedsløn.

Det er ikke blevet nemmere at være lille lo-
kal håndværker efter Kolding er blevet stor-
kommune. Der er mere bureaukrati og opga-
verne kommer i udbud i pakker. Fx vinduer 
på skolen. Nu kan det være vinduer på flere 
skoler i hele kommunen, som de skal give til-
bud på. En gang fik lokale håndværkere de 
lokale opgaver.

Hans arbejder heller ikke kun lokalt selv. De 
fleste opgaver er i Jordrup og Kolding, men 
i 2017 har han både været i Hinnerup, på 
Fanø og i Avoriaz i Frankrig – for at udføre 
tømreropgaver.

Hans ville egentlig kun være selvstændig i 
5-10 år, men friheden ved at være selvstæn-
dig opvejer tydeligt tiden som lønarbejder i 
et firma. 

FREMTIDEN
Hans smiler, han har altid sagt, at han vil 
have et ishus, når han bliver gammel. Der 
skal ikke gives garantier, når først isen er 
spist.

Hans fortæller, at der engang var to ishuse i 
Jordrup. Han er født og opvokset i byen, og 
da vi kigger på gamle billeder, er det over-
vældende hvad der er sket på 50 år. Det er 
dog en helt anden historie. 

FAKTA
Hans er 54 år. Han er født og opvokset i 
Jordrup. Han har været medlem af FB siden 
opstart.

Hans er far til Rune (29) og Mathilde (27). Han 
har 2 bonusbørn: Emma (23) og Rasmus (21)

Bor sammen med Kirsten Løvschall, der er 
tandlæge i Vejen Kommune.

Interesser: Ture med familien, golf, fodbold 
og badminton. Skiture – helst 3 gange om 
året, lidt jagt og mountainbike

Mobil: 21 47 56 63
Mail: mail@bygogmontage.dk

H. NAUTRUP 
BYG OG MONTAGE 
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KÆRE LANDSBYBEBOERE
Har du også bemærket at temperaturen er 
begyndt at dale? Der er rim på bilruden, og 
de små vandpytter fryser til. Vinteren er 
stærkt på vej - og det motiverer måske ikke 
særligt mange til at bevæge sig udendørs. 
Denne artikel er en stærk opfordring til alle 
om at komme ud trods det våde vejr. For en 
lille smule regn kan umuligt sætte en stopper 
for at komme ud og opleve den natur og de 
muligheder vi omgiver os med.

Er du løbet tør for inspiration, fortvivl ej. Vi 
har været rundt i området og fundet de helt 
rigtige steder så DU og din familie kan kom-
me ud og opleve naturen sammen.

Første stop på vores lille tur er ved Skærsø, 
Jordrups perle. Især om sommeren vrimler 
det med hundeejere, unge mennesker og fa-
milier på udflugt. Kører man gennem Jordrup 
og til Knudsbøl, støder man på et skilt mod 

Skærsø på venstre hånd. Efter lidt under en 
km på grusvejen støder man på parkerings-
pladsen og kan gå det sidste stykke gennem 
lidt skov. Til venstre finder man “stranden” 
med borde-bænkesættene og til højre kan 
man gå en tur rundt om søen og nyde udsig-
ten fra forskellige vinkler. Især om sommeren 
bader landsbytosserne rundt, men en rigtig 
vinterbader har god mulighed for at fortsætte 
aktiviteten året rundt. 

Næste stop er i Jordrup skov som findes lige 
på den anden side af byen. Skovens flotte 
farver er desværre ved at være forsvundet, 
men charmen og naturens gang lever videre 
og er altid et besøg hver. Måske især i de tre 
andre årstider.

Sidst men ikke mindst tog vi et smut til Fe-
rup Sø, der ligger ved Troldhedestien i Ferup. 
Inden for de seneste år har Ferup Sø fået tre 
sheltere, der ligger forskudt for hinanden, så 

der er plads til tre forskellige selskaber og 
samtidig til lidt privathed. Der er blevet byg-
get en legeplads med svævebane til børnene, 
og en lille toiletbygning. Søen må du fiske i, 
men vil du opleve søen på en alternativ måde, 
kan du trække dig tværs over vandet med 
“Ferupfærgen”, og opleve naturen på en helt 
ny måde. Lige ved søen finder du desuden 
Landskabsudstillingen, der kan gøre dig klo-
gere på Ferup Søs historie. Der er selvfølgelig 
også sat borde-bænkesæt til rådighed samt 
bålpladser, så du kan tage afsted med pic-
nickurven og lave den helt store friluftsmenu 
eller bare nyde en kop kaffe og en kage, mens 
du nyder udsigten udover søen. 

Synes du alligevel vinteren er lidt for kold til 
at opholde sig udendørs i så gem endelig bla-
det til den dag, du har mod på at tage ud i det 
blå og udforske lokalsamfundets natur. Vi har 
massere at byde på!

 VINTERVEJR ER
UDEVEJR
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Årets fodboldafslutning for børnene i FB’s 
fodboldafdeling blev holdt i og ved Fynslund 
Hallen fredag d. 13. Oktober 2017.

Ikke mindre end 60 børn i alderen 6-16 år og 
25 voksne havde pakket fodboldstøvler og so-
vepose og var klar til aftenens udfordringer.

Det hele startede med et orienteringsløb for 
de yngste, mens de andre dystede i forskellige 
sportslige discipliner ude på fodboldbanen.

Da de yngste var færdige med løb, var det 
tid til pølsehorn og kage - og ikke mindst leg 
og hygge i hallen.

I bålhytten ved skolen var der grillpølser og 
brød på menuen. 

Da dette var sat til livs, blev de ældste delt op 
i 2 hold og gjorde klar til afslutningens natløb. 

Holdene skulle nu se om de kunne løse afte-
nens gåder og finde skatten.

Mens hold 1 tog udfordringen op mod de 
mystiske personer, der var at finde under lø-
bet, spillede hold 2 en masse fodbold på den 
nye multibane.

På natløbet mødte holdene forskellige per-
soner såsom Vagabond Knud, Kemi Kalle, 
den kloge kone der savnede sin kat, Baron 
von Habengut, Tolder Troels, jægeren, køb-
manden og Fisker Bent, der hver især kræve-
de guldmønter, fisk, sprit og andet godt for, 
at udlevere dele af skattekortet der kunne 
afsløre, hvor der skulle graves efter skat.

De ældste mødte også 3 uhyggelige gutter, 
som til tider var lidt skræmmende … så det 
kunne høres vidt omkring, hvor langt holdene 
var kommet.

Efter skatten var fundet, var det tid til bold-
spil og leg i hallen.

De yngste var begyndt at gå til ro allerede 
inden midnatstid, mens de ældste drønede 
derudaf.

Kl. 2 blev der sagt godnat.. og kl. 4.40 var der 
ro på alle.. inden det igen gik løs for nogen 
allerede lidt efter kl. 6 lørdag morgen.

Vi afsluttede med morgenmad og alle havde 
sovet godt – også selvom luren havde været 
lidt kort for nogen.

Vi glæder til 2019 hvor der igen er fodbold-
afslutning på fodboldafdelingens program.

FODBOLDAFSLUTNING 
I  FYNSLUND BOLDKLUB 2017
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FODBOLDOPSTART
serie 5

Alle nye og tidligere herrespillere over 15 år er 
velkomne. FB’s nye træner er en tidligere ”rigtig 
Fynslunddreng”: Lars (Auto) Uglebjerg!
 
Efter træning serveres en gang suppe og en snak i 
Fynslundhallens cafeteria.

Lørdag den 3. februar, kl. 14.00

HUSK 3X GENERAL
FORSAMLINGER 

For støtteforeningen for 
Fynslund Boldklub

Fynslundhallen
Fynslund Boldklub

BADMINTON
KLUBMESTERSKABER
Fynslund Badminton afholder klubmesterskab for 
Ungdom, Senior og Motionister

Hvornår: Lørdag den 24. februar 2018 
- Sæt x i kalenderen allerede nu.

Klubmesterskabet er for alle - også nybegyndere.
Vi ses til en sjov dag med masser af badminton!

i fynslundhallen

Torsdag den 22. februar 2018 
start kl. 19.

FOR HERRESENIOR

GYMNASTIK
OPVISNING
FB´s seje gymnaster og dansere viser, hvad de har 
arbejdet med vinteren over!

Med gæsteoptræden af et dygtigt efterskolehold.
Vi glæder os til  superstemning med fest, farver, 
faner og fællessang!

 (Nærmere detaljer annonceres til marts)

18. marts 2018
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VI KENDER DET ALLESAMMEN
Her i efterår og vinter månederne 
kan det være en barsk sag at skal 
afsted på arbejde, eller i skole, in-
den det er blevet lyst. Det er også 
en barsk sag, at stå og vente på at 
skolebussen kommer. Ventetiden fø-
les altid lang og jo mørkere det er, jo 
længere føles tiden.

Her i mørket skal vi alle sammen for-
søge at blive ”mere synlige”, det er 
ikke kun den kørende trafik, som skal 
passe på, det gælder også i høj grad 
passager til eks. skolebusserne, der 
er i farezonen om morgenen, når der 
er mørk på vore veje, samt i vejsiden 
hvor der ofte står passagerer, der 
venter på bussen.
 
Disse mørke personer kan være 
meget svære at få øje på.

Det kan ofte være svært at se dem 
derude i vejsiden - i den mørke mor-
gen - i det mørke tøj. En dårlig og 
farlig cocktail!

GRATIS REFLEKSVEST
-FRA FA. JEROSO
”Få nu den refleksvest på”, lyder 
det fra firmaet Jeroso i Højrup, som 

hver dag tager tidligt på arbejde og 
derfor møder rigtig mange ” mørke 
personer ” både på vejen, men også 
ventende i vejsiderne – rigtig mange 
uden refleksveste.

Det er også jeres ansvar at blive set, 
det er også jer, det går ud over, når 
uheldet er ude,- og da er det for sent.

FÅ SÅ DEN VEST PÅ 
- FOR EGEN SKYLD!
Det vil fa. Jeroso gøre noget ved, 
derfor har de i efteråret indkøbt et 
større parti trafik/refleksveste til 
dem, som ingen har, - ja, til alle dem 
som står derude i mørket. Vestene 
kan man afhente helt gratis ved hen-
vendelse på tlf. 2332 0988 eller tlf. 
2339 2218. Endelig er der mulighed 
for at få en vest, ved henvendelse på 
adressen; Højtoften 13. Højrup.

Fa. Jeroso håber på denne måde, at 
få mere focus på sikkerheden - også 
i trafikken 

EN LYS IDÉ
I EN MØRK TID
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Kristian Dam byder velkommen på Havkro-
gen 1. Ejendommen, hvor han er vokset op, 
er flot og velholdt. Selvom det er søndag 
eftermiddag, er han i arbejdstøjet. Han er 
Jordrups yngste selvstændige tømrerme-
ster, for hans virksomhed kdbyg er kun 2 år 
og han selv er lige fyldt 25. Udover at passe 
sin virksomhed er han også fritidslandmand 
med får og køer på marken.

Jeg er kommet på besøg for at høre histo-
rien om, hvad der fik ham til at starte sit eget 
tømrerfirma. 

HAR ALTID VILLET VÆRE HÅNDVÆRKER
Kristian viser stolt sin bil og sit værksted 
frem. Bilen bugner af værktøj og grej, men 
Kristian fremhæver selv radioen, der er det 
vigtigste for en håndværker. Der skal musik 
til arbejdet. 

Han har vidst, fra han var helt lille, at han vil-
le være håndværker. Han har hjulpet sin far 
med renovering af hus og bygninger helt fra 
barndommen, og sammen med sin bror har 
han været med i værkstedet, fra de var helt 
små. Hans far og farfar har været vigtige 
personer, for de var begge selvstændige, så 
det at fortsætte samme livsstil er velkendt – 
det ligger nærmest i generne.

Da han som 15-årig kom i skolepraktik hos 
Svend Arndal, fik han efterfølgende lov til at 
fortsætte som lærling. Kristian blev udlært 
tømrer i foråret 2014 med en bronzemedalje, 
og fortsatte ansættelsen hos Svend. 

Knap 2 år efter lukkede Svend, men han 
hjalp Kristian i gang ved at tale med Hans 
Nautrup.  Kristian arbejdede sammen med 
Hans i 3 mdr og i den periode tog kdbyg 
form, så CVR, bil og værktøj var klar og han 
havde arbejde fra dag 1. Firmaet har eksiste-
ret i næsten 2 år, og der er altid nok at lave.

Kristian er glad for den hjælp, han har fået til 
at komme i gang fra Svend Arndal og Hans 
Nautrup. 

SAMARBEJDE ER VIGTIGT
Kristian samarbejder med forskellige andre 
firmaer, og de samarbejder ved større opga-
ver. Det er vigtigt for Kristian at arbejde godt 
sammen på tværs af de forskellige hånd-
værksfag. Der er generelt stor opbakning til 
de lokale håndværkere i området, og han ser 
det kun som en fordel at bo i Jordrup.

Ca 20 % af hans arbejdstid er sammen med 
andre lokale håndværkere, og 80 % er hans 
egne kunder. Han får mange opgaver mund 
til mund. ”Skal vi blive i %, vil jeg sige 80 %” 
siger Kristian stolt. Han sætter en ære i at 
aflevere et flot stykke arbejde. Han ved hvor 
vigtigt, det er med tilfredse kunder – måske 
især i et lokalsamfund. 

DAGENE ER FORSKELLIGE
Fordelen ved at være selvstændig er, at der 
er travlhed og frihed på en anden måde. Han 
er herre i eget hus og kan selv styre og plan-
lægge sin hverdag.

Kristian kan godt lige at tale med kunderne 
– om præcist hvad de ønsker sig og se det 
færdige resultat, når arbejdet er veludført. 
Han kan lide at dagene er forskellige – en 
dag er han hos en landmand til en større op-
gave, næste dag skal fru Jensen have skif-
tet bordplade. Alle opgaver fx renovering, 
nybyg, vinduer og døre, giver også variation. 
Han har meget, han selv gerne vil lære i byg-
gebranchen og det er vigtigt for ham, at fir-
maet udvikler sig. 

DRØMME FOR FREMTIDEN
Udover at kdbyg skal udvikle sig, vil Kristian 
rigtig gerne blive på gården, hvor han er vok-
set op. Lige nu lejer Kristian bolig og bygnin-
ger, som bruges til værksted og lager.  Vi må 
se hvad fremtiden bringer, siger Kristian og 
smiler til Marie-Louise.

FAKTA 
Navn: Kristian Dam
Alder: 25 år
Privat: Kæreste med Marie-Louise, der er 
souchef i Rema 1000 i Strib. De bor sammen 
på Havkrogen 1.

Interesser: Hobbylandmand med høns, 
4 får, en vædder, hund og 3 køer
Festudvalget i Fynslund
Veterankøretøjer 

Mobil: 22176213 
Mail: kdambyg@gmail.com
Hjemmeside: www.kdbyg.dk

K D B Y G
V/ TØMRER OG SNEDKER KRISTIAN DAM
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FYNSLUND 
K A L E N D E R  2 0 1 8
JANUAR
SØN 7. kl. 16:00  Gudstjeneste Helligtrekonger  // Lejrskov Kirke

SØN 14. kl. 10.30  Gudstjeneste // Jordrup Kirke

TIRS 16. kl. 9:30  Fællessang // Aktivitetscentret Toftegården

ONS 17. kl 14:00 Generalforsamling, banko & kaffe  
 // Aktivitetscentret Toftegården

SØN 21. kl. 10:30 Gudstjeneste m. kirkekaffe // Lejrskov Kirke

TIRS 23. kl. 19 - 21 Bestyrelsesmøde - Skolen & Spiren 
  // Fynslundskolen

TIRS 23. kl. 19:30 Kathrine Lilleør, foredrag   
 // Konfirmandstuen Lejrskov Præstegård 

ONS 24. kl. 14:30 Gudtjeneste m. nadver // Toftegården

ONS 24. - TIRS 30. Besøgsuge // Fynslundskolen

TORS 25. kl. 19:00 Nytårskur for foreninger og borgere (4F) 
 //  Fynslundhallen

LØR 27. kl. 18:30 TØRFISK // Jordrup Forsamlingshus

SØN 28. kl. 10:30 Gudstjeneste m. børnekorene // Jordrup Kirke

FEBRUAR
LØR 3. kl. 14:00 FB: Fodboldopstart for herresenior og –ynglinge   
 // Fynslundhallen

SØN 4. kl. 9:00 Gudstjeneste m. Elon Jepsen // Lejrskov Kirke

ONS 7. kl. 19:30 Sangaften fra Højskolesangbogen 
 // Konfirmandstuen Lejrskov Præstegård 

SØN 11. kl. 10:30 Gudstjeneste // Jordrup Kirke

SØN 11. kl. 14:30 Fastelavnsfest // Jordrup Forsamlingshus

MAN 12. - FRE 16. Vinterferie // Fynslundskolen

TIRS 13. kl. 09:30 Fællessang // Aktivitetscentret Toftegården

ONS 14. kl. 14:00 Foredrag ved Niels Ole Frederiksen, 
 ”Da lysekronen faldt ned i lagkagen”  
 // Aktivitetscentret Toftegården

ONS 15. 19.30 Generalforsamling // Jordrup Forsamlingshus 

SØN 18. 10:30 Gudstjeneste // Lejrskov Kirke

TIRS 20. kl. 10:00 Babysalmesang // Lejrskov Kirke

ONS 21. kl. 14:30 Gudstjeneste // Toftegården

ONS 21. kl. 17:00 Spaghettigudstjeneste m. børnekorene  
 // Jordrup Kirke – Fællesspisning i forsamlingshuset

TORS 22. kl. 19 - 22 3 x Generalforsamling: FB Støtteforening,  
 Fynslund Hallen og Fynslund Boldklub  
 // Fynslundhallen 

LØR 24. kl. 10:30 Familieskrål // Lejrskov Kirke

LØR 24. FB: Badminton, klubmesterskaber
 // Fynslundhallen 

TIRS 27. kl. 10:00 Babysalmesang // Lejrskov Kirke

TIRS 27. kl. 19 - 21 Bestyrelsesmøde - Skolen & Spiren 
  // Fynslundskolen

MARTS
TORS 1. kl. 19:30 Generalforsamling i Ringriderforeningen  
 // Fynslundhallen

SØN 4. kl. 09:00 Gudtjeneste m. Elon Jepsen // Lejrskov Kirke

TIRS 6. kl. 10:00 Babysalmesang // Lejrskov Kirke

ONS 7. kl. 14:00 Foredrag og underholdning 
 ved Per Bødker & sønnen Peter
 // Toftegården

ONS 7. kl. 19:30 Foredrag for konfirmander & interesserede 
  // Konfirmandstuen Lejrskov Præstegård

SØN 11. kl. 10:30 Gudstjeneste // Jordrup Kirke

TIRS 13. kl. 09:30 Fællessang // Aktivitetscentret Toftegården

TIRS 13. kl. 10.00 Babysalmesang // Lejrskov Kirke

TIRS 13. kl. 19:00 Babysalmesang // Lejrskov Kirke

FRE 16. kl. 19:30 Generalforsamling Jordrup Vandværk 
 // Jordrup Forsamlingshus

D. 17. kl. 9:30 - 12:30 FB: Gymnastik/fitness afholder årets opvisning 
 // Fynslundhallen

SØN 18. kl. 10:30 Gudstjeneste dåbsjubilæum m. børnekorene   
 // Lejrskov Kirke

TIRS 20. kl. 10:00 Babysalmesang // Lejrskov Kirke

TIRS 20. kl. 19 - 21 Bestyrelsesmøde - Skolen & Spiren 
  // Fynslundskolen

LØR 24. kl. 10.30 Familieskrål // Lejrskov Kirke

SØN 25. kl. 10:30 Gudstjeneste Palmesøndag // Jordrup Kirke

26. MAR - 2. APR Påskeferie  // Fynslundskolen

ONS 28. kl. 14:30 Gudstjeneste m. nadver // Toftegården

TORS 29. kl. 19:00 Gudstjeneste Skærtorsdag  // Lejrskov Kirke

FRE 30. kl. 10:30 Gudstjeneste Langfredag  // Jordrup Kirke
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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 v. skov, strand og smukke steder 
 // Aktivitetscentret Toftegården 

Torsdage:
Kl. 9:00.12:00  IT Café i vinterhalvåret // Aktivitetscentret Toftegården 
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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

v/ Tømrer og snedker Kristian Dam

Tlf: 22 17 62 31 // Havkrogen 1, 6064 Jordrup

Bygger på kvalitet

Kolding kommunes dagpleje, har 
320 dagplejere. I Jordrup har vi 6 
kommunale dagplejere, som er 
erfarne og kompetente. I deres 
arbejde med børnene, brænder 
de for, i samarbejde med jer for-
ældre, at tage udgangspunkt i 
det enkelte barns trivsel, læring 
og udvikling.

Du kan læse præsentation af 
dagplejerne i Jordrup på dag-
plejens kommunale hjemmesi-
de: dagplejen.kolding.dk (vælg 
her ”om dagplejen og vælg 
præsentation af dagplejere”)

Vi er 2 dagplejekonsulenter som 
fører tilsyn og samarbejder med 
dagplejere og forældre i Jordrup-
området: 

Ulla Bertram Jessen 
tlf: 30 51 67 44

Vibeke Bolmgren Sloth 
tlf: 29 25 93 56

Du er velkommen til at tage 
kontakt til os, når du skal booke 
en plads eller hvis du har udfor-
dringer med at booke en plads 
til dit barn i Jordrup og omegn.

Kolding Kommune har i 2014 
indført et nyt pladsanvisnings-
system - NemPlads, hvor du 
som forældre selv skal booke 
plads til dit barn. 

For at få en plads til dit barn i 
et dagtilbud, skal du benytte 
vores digitale pladsanvisnings-
system, NemPlads på www.
mitkolding.kolding.dk.

Her kan du få overblik over 
ledige pladser i kommunens 
dagtilbud og få adgang til selv 
at booke en ledig plads ud fra 
kriterier som f.eks. startdato, 
afstand til jeres hjem m.m.

NemPlads omfatter pladser i 
kommunal dagpleje, vuggestue, 
integreret institution, børne-
have og SFO/fritidsklub.

Du har adgang til NemPlads ca. 
1 uge efter, at dit barn har fået 
et cpr. nr.

VENLIG HILSEN
Dagplejerne i Jordrup
og dagplejekonsulenterne Ulla 
og Vibeke

DAGPLEJEN
I  J O R D R U P
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Lørdag den 30. september var der 25 års ju-
bilæums reception i Fynslund hallen og indvi-
else af vores flotte nye multibane. Det var en 
dag med godt humør, glade børn og gæster. 

Fynslundhallen er fællesskabets hal, der 
danner rammen for mange aktiviteter i vores 
område: Håndbold, Gymnastik, badminton, 
fodbold, opvisninger, spinning, Zumba, køre-
stolslandshold, skolen idræt, julefrokost og 
meget mere.

Men vi skal ikke hvile på dette, vi skal turde 
se ind i fremtiden og i de tendenser der teg-
ner sig for idrætsfaciliteter, dette er strøm-
ninger som: 

• Fra hold til individuelt – og måske tilbage igen 
– men på andre måder (crossfit / fitnesshold)

• Fra faste tider – til fleksible tider – når det 
passer ”mig” i forhold til familie, job m.m.

• Nye strømninger- efterspørgsel på idræts-
former vi ikke kender endnu.

• ”skæve tider i hallen” er svære - fremti-
den stiller krav om at kunne afholde flere 
aktiviteter på samme tidspunkt. 

Disse krav til faciliteter skal vore rammer 
kunne honorere i fremtiden – og derfor satte 
vi i hallen gang i en udviklingsproces for 2 år 
siden. Et arbejde der har ført til et involve-
rende samarbejde med Kirken.

Målsætningen er at skabe et lokalt kraftcen-
ter, der kan danne rammer om nytænkende 
fællesskaber. Således at vi kan vedblive med 
at være et attraktivt område at bo og leve i. 

Et område hvor der er lyst til bosætning i alle 
livets faser. Vi drømmer om en hal, der ikke 
bare er en hal, men også en lokal ramme om 
vores fællesskaber fra det sportslige til det 
kulturrige. Vi drømmer om at kæde hallen 
sammen med vores udenoms arealer i endnu 
højere grad end i dag og sætte hele området 
i spil og bruge vores uden omsarealer 

Fundamentet for vores drømme er ildsjæle-
ne – og det frivillige arbejde. Dette har bragt 
os til, hvor vi er i dag – og det vil bringe os 
videre mod fremtiden.

FYNSLUNDHALLENS 
25 ÅRS JUBILÆUM 
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PIIHL & SØN APS
Tømererfirma

Alt tømrer og snedkerarbejde
Nybygning, ombygning, totalentreprise

Stubdrupvej 135, 6000 Kolding
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www.piihlogsoen.dk 

Alt 
tømrer og snedkerarbejde 

Nybygning, ombygning, totalentreprise

Tlf. 7555 9073 · 2148 0345 
www.piihlogsoen.dkHøjtoften 13, Højrup · 6640 Lunderskov · Tlf: 7555 90 73 · Mail: info@piihlogsoen.dk

PIIHL & SØN APS

TLF. 75559073 · 21480345
www.piihlogsoen.dk

Alt tømrer- &
snedkerarbejde
Nybygning, Ombygning,
TotalentrepriseHøjtoften 13, Højrup · 6640 Lunderskov · Tlf: 7555 90 73 · Mail: info@piihlogsoen.dk

PIIHL & SØN APS

TLF. 75559073 · 21480345
www.piihlogsoen.dk

Alt tømrer- &
snedkerarbejde
Nybygning, Ombygning,
Totalentreprise

Højtoften 13, Højrup 6640 Lunderskov  
Mail: info@piihlogsoen.dk



JANUAR 2018  //  FYNSLUND MAGASINET //  31 

PIIHL & SØN APS
Tømererfirma

Alt tømrer og snedkerarbejde
Nybygning, ombygning, totalentreprise

Stubdrupvej 135, 6000 Kolding
Mail: info@piihlogsoen.dk
Tlf. 7555 9073 · 2148 0345

www.piihlogsoen.dk 

Alt 
tømrer og snedkerarbejde 

Nybygning, ombygning, totalentreprise

Tlf. 7555 9073 · 2148 0345 
www.piihlogsoen.dkHøjtoften 13, Højrup · 6640 Lunderskov · Tlf: 7555 90 73 · Mail: info@piihlogsoen.dk

PIIHL & SØN APS

TLF. 75559073 · 21480345
www.piihlogsoen.dk

Alt tømrer- &
snedkerarbejde
Nybygning, Ombygning,
TotalentrepriseHøjtoften 13, Højrup · 6640 Lunderskov · Tlf: 7555 90 73 · Mail: info@piihlogsoen.dk

PIIHL & SØN APS

TLF. 75559073 · 21480345
www.piihlogsoen.dk

Alt tømrer- &
snedkerarbejde
Nybygning, Ombygning,
Totalentreprise

Højtoften 13, Højrup 6640 Lunderskov  
Mail: info@piihlogsoen.dk

Efter mange år på adressen Højtoften 13 i 
Højrup, er tømrerfirmaet flyttet til Stubdrup-
vej 135, Kolding.

Bygningerne er solgt til Fa. Jeroso, som har 
boet til leje i en del af bygningerne de sidste 
par år.

Flytningen er et led i et igangværende ge-
nerationsskifte, hvor sønnen Henrik Piihl ef-
terhånden overtager tøjlerne sammen med 
Dan Jensen fra DHJ byg i Vejle. Peter Piihl 
trækker sig lidt i baggrunden og samtidig fu-
sionerer man med Tømrerfirmaet DHJ byg. 
Dan overtager 25 % af Peters andel og er 
hermed en del af ledelsen, på sigt skal han 
overtage mere.

FIRMAERNE FORTSÆTTER SOM 
PIIHL & SØN APS.
Begge firmaer har gennem årene haft en del 
samarbejde og kender hinanden rigtig godt.

Det er ikke meningen at firmaet vil ekspandere 
yderligere, men kommer der et godt projekt, 

så går vi heller ikke af vejen for det, lyder det 
samstemmende fra Peter, Henrik og Dan.

FIRMAET PIIHL OG SØN STIFTET I 1949
Det var Peters far Konrad Piihl der for 68 år 
siden, nemlig den 1. august 1949, stiftede fir-
maet. Gennem de mange år blev der udført 
mange forskellige arbejder rundt omkring.

Firmaet tager såvel de helt små opgaver 
som de store. De har haft to mand i Grønland 
ude i vildmarken, hvor alt blev fløjet ud med 
helikopter.

Også byggeriet af TV Syds markante byg-
ning har firmaet haft tømrerentreprisen på, 
samt samarbejde med Give Huset. Ligeledes 
hovedentreprenør på arkitekt tegnede huse 
fra arkitekt Anders Hellum.

På firmaets hjemmeside www.piihlogsoen.dk 
kan man læse om nogle af de forskellige ar-
bejder, der er udført gennem tiden, også større 
projekter, som landbrug, industri byggeri, hal-
byggerier på havnen, Kolding Roklub, LIK i Vejle 

samt Bygmà s lagerhaller. Så vil man have kva-
litet og byggeri til tiden er det Piihl og Søn Aps. 

På firmaets nye adresse som Henrik ejer, 
er der en hal, som nu bygges om til tømrer/
snedker værksted med kontorer.

2018 ET FEST ÅR
Fra januar er der 15 ansatte og her i 2018 er 
der flere jubilæer i firmaet. Peter har 50 års 
jubilæum. Henrik kan fejre 20 år og Kim der 
startede som lærling kan fejre 30 års ansæt-
telse i firmaet. Herudover er flere på vej mod 
de 10 år.

Så 2018 bliver et rigtig fest år, med jubilæer 
samt nyt firmadomicil.

PIIHL & SØN APS
HOLDER FLYTTEDAG
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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 for 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 dette nummer skal vi høre fra Byparkens 
frivillige hjælpere.

HVAD HAR I GANG I?!?
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FORENINGENS FORMÅL
Jordrup Bypark tog for alvor fart, da man i 2015 fik støtte fra Kolding 
Kommune og Landsbypuljen. Rammerne for Byparken blev skabt og 
den endelige plan for projektet lå klar på tegnebrættet. Kolding Kom-
mune indvilligede i at vedligeholde alle bede, buske og træer i en 3 
årig periode, men græsset skulle vi selv holde. Derfor blev der nedsat 
en lille gruppe frivillige på ca. 6 personer, som sammen stod for klip-
periet den første sæson. 

I 2016 fik vi flere frivillige med på vognen og i dag er der 14 frivil-
lige medlemmer af gruppen, hvoraf de 12 har haft en fast ”klippe-
tjans” i 2017.
     
FAKTA OG NØGLETAL
Græsset klippes 1 gang ugentligt (når vejret tillader dette) og perioden 
løber fra uge 19 – 43, hvilket i alt er 24 klipninger pr år.  

Dette betyder på nuværende, at alle frivillige klipper 2 gange årligt, 
hvor man benytter sin egen græsslåmaskine. Til gengæld får man selv 
lov til at betale benzinen også…. ;-)

Kunne vi nu få endnu flere frivillige med i gruppen, ville der være mi-
nimalt arbejde til den enkelte og i fællesskab ville vi kunne løfte i flok 
– ligesom vi plejer i Fynslundområdet.

HVAD VIL DET BETYDE FOR FYNSLUND, 
HVIS I IKKE VAR HER?
Byparken har skabt stor værdi for Jordrup og byens borgere. Tanken 
var at få en lokal legeplads til børnefamilierne, men det blev til meget 
mere end dette.

Parken er skabt ud fra nytænkning, omgivelser, leg og kreativitet, 
med fokus på at skabe liv og oplevelsesrige ”rum” for store og små. 

Disse fantastiske rammer er skabt på baggrund af et stort stykke fri-
villigt arbejde, fra en lokal arbejdsgruppe i området. Og disse rammer 
skal forblive smukke og indbydende.

Derfor er det super vigtigt, at parken vedligeholdes og bevares i mange 
år frem.

Jordrup Byparks Frivillige Hjælpere sørger for at græsset altid er klip-
pet, så parken kan fremstå flot og præsentabel.

DER SKAL LYDE EN KÆMPE STOR TAK TIL
Jeppe Zoega
Hans Peter Andersen
Jakob Hviid
Dannie Vestergaard
Martin Tolsgaard
Rene Rasmussen
Hanne Jørgensen
Arne Madsen
Danni Thorsen
Jacob Westberg
Søren Pedersen
Lars Vestergaard Kejlstrup
Peter Hindbo
Søren Vejen-Jensen     
  
Vi vil rigtig gerne have flere hjælpere med i gruppen, så er der en 
familiefar/mor, bedsteforældre, efterlønner eller andet godtfolk, som 
gerne vil være en del af fællesskabet, så tøv endelig ikke med at kon-
takte Søren Vejen-Jensen på mobil 4190 1467.

… JORDRUP BYPARKS 
FRIVILLIGE HJÆLPERE
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Det årlige julestævne som løb af stablen den 
18. november, havde nok en gang stor tilslut-
ning. Masser af ryttere, forældre og søsken-
de var på rideskolen hele dagen, som varede 
fra kl. 10 til kl. 17 med 56 starter.

Både ryttere og heste var ”pyntet op til jul”. 
Julemanden havde skiftet kanen ud med en 

hest og kom forbi til slut, hvor der blev danset 
om juletræ og uddelt godteposer.

Tusind tak for lån af alle jeres dejlige børn til 
julestævnet. Vores ponyer gjorde det igen 
fantastisk, selvom nogle var lidt mere friske 
end sædvanligt og tabte 2 ryttere. Begge 
kom op igen og fortsatte programmet. Nis-

serne i laden havde travlt med bl.a. gløgg, 
æbleskiver og pandekager. JORK siger tak for 
stor opbakning fra alle, som kiggede forbi.

STOR OPBAKNING
TIL JORDRUP OG OMEGNS RIDEKLUBS JULESTÆVNE

Af
: B

irt
e 

Ky
ed

 A
nd

er
se

n



JANUAR 2018  //  FYNSLUND MAGASINET //  35 

BILTRÆF

LEJRSKOV

18.MAJ
2018 fra kl. 17.00

Følg os på Facebook
Biltræf i Lejrskov +20

Kontakt info:
Per 2172 6702

Vagn 2940 1712GRATIS
ADGANG

FOR ALLE

TAK FOR I ÅR - VI
SES NÆSTE ÅR!

 På Ringriderpladsen
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FLEMMING DAMGAARD
ÅRETS SMÅGRISEPRODUCENT
Det kom som en overraskelse for Flemming 
Damgaard, at han fik en topplacering i Busi-
ness Tjek Svin 2016 med et resultat på kr. 
4.800,- pr. årsso.

Det blev jeg nysgerrig for at høre mere om, 
så en snak med Flemming kom på plads, og 
det blev utrolig spændende og lærerigt.

Gården ”Højlund” ligger på Marqueriteru-
ten, som bugter sig ud ad Ferup Nyvang ikke 
langt fra Ferup Sø og med Ferup- og Jordrup 
skov som naboer.

SELVGJORT ER VELGJORT
Sådan omtrent lyder den filosofi Flemming 
følger. Topplaceringen overrasker Flemming, 
selv om han helt klart lægger vægt på øko-
nomi fremfor effektivitet.

Det må jeg finde ud af, hvordan gør han? 
Hvordan i det hele taget kører han en så 
stor bedrift.?  Først må jeg lige finde ud af, 
hvor stor produktion der faktisk er, og hvad 
med foder? Og hvad med….? Ja der er flere 
spørgsmål som en fuldstændig og ukyndig 
nørd, skal prøve at finde ud af. Men spæn-
dende er det.

Der er 1250 søer + smågrise. Det er der 4 
ansatte med arbejdet i staldene + en til 
markbruget, der også i perioder afløser i 
staldene. Flemming er selv halvtid i stalden.

”Vi ligger på omkring 33 fravænnede grise 
pr. årsso. Det er nok særligt dødeligheden 
i farestalden på 14 procent, der er vores 
ømme punkt” fortæller Flemming. Diarre 
driller i perioder både i farestald og klima-
stalden. Hertil kommer at besætningen har 
begge  PPRS-typer, mycoplasma lungesyge 
og Ap6/12.

Foderet er hjemmeblandet fra bunden med 
eget korn, sojaskrå og mineraler. Poltene la-
ves med zigzag krydsning og sæden tapper 
han selv ud fra indkøbte orner, der skiftes 
med halvandet års mellemrum. 

Med 1250 søer og fuld smågriseproduktion 
er hjemmeblanderanlægget fuldt udnyttet. 
Han avler selv halvdelen af sit kornforbrug. 
Der er 250 HA med foderkorn.

Flemming mener, at han både kan lave foder, 
polte og sæd billigere og mindst lige så godt 
selv sammen lignet med indkøb. Da han i 2014 
udvidede fra 650 til 1250 søer, købte han dog 
polte fra trekantens Avlscenter. Efterfølgen-
de oplevede han et løft i levendefødte. Allige-
vel holder han fast i hjemmeavl som fremtidig 
strategi, fordi han mener, at han trods alt kan 
lave poltene noget billigere selv.

TÆNKER SIG OM
Flemming betegner sin strategi som kon-
servativ og er ikke den første der hopper på 
nye tiltag. Der bliver overvejet grundigt på 
fordele og ulemper før han investerer. Han 
bruger både sin kone, sine forældre og sine 
rådgivere hos KHL som sparringspartnere. 
Ligeledes er han med i en svineerfagruppe. 
Her medgiver Flemming at de andre i grup-
pen er dygtige og ligger med bedre effekti-
vitet end han selv gør. Men jo nok ikke med 
bedre økonomi.

”Hvad er grunden til at du har en bedre øko-
nomi end din erfagruppe”? 

”Jeg tror, det har betydning for det økono-
miske resultat, at jeg selv har tæt føling 
med produktionen” fortæller Flemming. Han 
mener ikke hans omkostninger kan barberes 
ret meget længere ned. Der bliver ikke rut-
tet med forskellige tilsætningsstoffer, dyrt 
smågrisefoder eller andre smarte ting. Selv 
desinfektionsmidler er afskaffet.

INTERESSEN LIGGER I STALDEN
Flemmings interesse ligger i stalden, ikke 
i marken. Halvdelen af dagen bliver brugt i 
stalden, hvor han fast står for drægtigheds-
skanningen og passer smågrisene. Det er 
vigtig for Flemming at have en tæt føling 
med produktionen, det har betydning for det 
økonomiske resultat, derfor skal bedriften 
nok ikke være større.

EFFEKTIVITET
33 fravænnede grise pr årsso. 17 levende-
fødte pr kuld. 14,5% døde før afvænning. 2,5 
% døde efter afvænning. Sundhed: PRR5dk 
og vacc. Mycoplasma lungesyge og Ap6/12.
Fakta fra 2004 til 2017

FLEMMING FORTÆLLER:
I 2004 fik vi udvidet besætningen fra 250 til 
650 søer med grise op til 30 kg. I 2005 gik jeg 
i I/S med min far i 5 år, hvorefter jeg købte 
den sidste andel i 2010. I 2014 fik vi udvidet 
so holdet fra 650 til 1250 søer. I 2015 byg-
gede vi den sidste klimastald (7-30 kg) på.

I 2017 har vi udvidet vores klimastald med 
500 m2, så vi har plads til avlsdyrene der.
Alle vores dyr bliver solgt ved 30 kg til en 
landmand nær Billund.

Vi har intern KS hvilket betyder, at vi har 
eget laboratorium til at kontrollere den sæd, 
vi tapper fra vores orner.

Vi har 5 – 6 med arbejdere, både danske og 
udenlandske, som hver dag hjælper med den 
daglige arbejdsgang.

FAKTA
Flemming er 37 år og gift med Tina der 42 år.
Sammen har de 3 børn, Amalie på 11 år og 
tvillingerne Tristan og Jasmin på 6 år.

Flemming og Tina har kendt hinanden i 18 
år. I 2004 flyttede de hjem til Højlund -Flem-
mings barndomshjem, som 8 generationer 
før ham har gjort.

”Jeg sætter meget stor pris på opbakningen og 
støtte fra min kone, børn, familie, medarbej-
dere, nære venner og gode naboer. Med sådan 
en opbakning går hverdagen og højsæsonen 
meget lettere” fortæller Flemming.

Hele familien er aktive i Fynslund Boldklub.
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Af Morten Thomsen
mot@landbrugsmedierne.dk
tlf. 33 39 47 51

Fl. Damgaard har altid lagt 
mere vægt på det økonomiske 
resultat end på at ligge højt 
med effektiviteten. 

Alligevel kom det som en  
overraskelse, at han blev bedst 
i 2016.

»Jeg synes nok, at vi har 
styr på omkostningerne, men 
jeg troede, at man skulle have 
mere end 33 fravænnede pr. 
årsso for at komme helt i top«, 
lyder det fra den nykårede me-
ster.

Fl. Damgaards produktion 
ligner andres, men i detaljen 
griber han tingene lidt ander-
ledes an. Hjemmeavl af polte 
og intern KS på indkøbte or-
ner foruden hjemmeblandet 
foder til alle dyr. Hvert områ-
de bidrager ifølge ejeren posi-
tivt til et godt økonomisk re-

sultat. 
For  eksempel kan han 

fremstille en portion sæd til 
en fem-krone, når han ikke 
medregner indkøb af ornen. 

Ornen koster omkring 5.000 
kr. og springer en til to gange 
ugenligt i op til to år.

Det mener han er noget 
billigere end at købe sæd ind. 
Desuden tænker han ikke på 
at spare på sæden, og der er 
altid rigeligt til alle løbninger 
hele ugen. 

»Vi har aldrig oplevet, at et 
ugehold er løbet om, så vores 
procedurer omkring tapning 
og håndtering af sæden er nok 
ok«, mener han. 

Han køber dog specialsæd 
hver uge til zigzag-løbninger-
ne. 

Polte
Han afviser ikke, at indkøbte 
LY-polte ligger lidt højere med 
levendefødte, men han ople-
ver ikke, at indkøbte polte al-
tid er merprisen værd. 

På fodersiden gør det 
sa m me s ig gældende: 
Hjemmeblandet foder er billi-

gere pr. foderenhed end ind-
købt foder. Også når man reg-
ner arbejdsløn, forrentning af 
kornet og afskrivning og ved-
ligeholdelse af blandeanlæg-
get med. 

Efter den sidste udvidel-
se avler han kun halvdelen af 
sit kornforbrug. Har har over-
vejet at udvide markbruget og 
etablere mere kornopbeva-
ring, men er hidtil kommet til 
den konklusion, at der ikke er 
økonomi i det.

Skærer omkostninger
Fl. Damgaard mener ikke, at 
man kan spare sig til et godt 
resultat, men man kan godt 
overveje alle omkostninger og 
alle investeringer grundigt før 
man kaster sig ud i dem. 

»Jeg regner grundigt på 
økonomien, før jeg bruger 
penge«, forklarer han og tilfø-
jer med et smil, at han måske  
er præget af, at hans mor har 

Han bruger halvdelen af 
sin arbejdstid i stalden   
Business Tjek 2016: Det kom som en overraskelse for Fl. Damgaard, at han lå i toppen med 
et resultat på 4.800 kr. pr. årsso i 2016. Det er vigtigt, at han selv arbedjer med i stalden.  

været ansat i en bank.
Et mælkeanlæg kommer 

næppe ind i hans stalde. Han 
tror ikke på økonomien. Han 
har også skåret alle desin-
fektionsmidler væk. Til gen-
gæld har han stor glæde at sit 
medlemskab af 3S. Han me-
ner, at det både sparer tid og 
penge, og i tilgift giver ham  
god sparring omkring ind-
købstidspunkt for foderkorn.  
Konsulenterne hos KHL er 
også hans sparringspartnere, 
ligesom han har glæde af sin 
erfagruppe.

I 2016 kunne han godt have 
opnået en højere salgspris for 
sine smågrise ved eksport i 
stedet for halv beregnet/halv 
pulje plus et mindre tillæg 
som han får hos sin danske af-
tager. 

»Til gengæld har jeg et godt 
samarbejde ham, og han er 
meget fleksibel«, tilføjer han. 

Hans lønomkostninger pr. 
årsso er nok lavere end gen-
nemsnittet. Det kan forklares 

med, at han selv står for drifts-
ledelsen, og er i halvtids i stal-
den. Han oplever, at alle ansat-
te yder en effektiv indsats. 

»Vi går ingen aftenrunde 
i stalden, så vi kommer nor-
malt ikke i stalden fra 16.30 til 
07.30«, fortæller han. 

Lidt held
Fl. Damgaard forklarer, at 
hans opstart med et I/S med 
sin far fra 2004 til 2009 har gi-
vet et godt rygstød både erfa-
ringsmæssigt og økonomisk. 

Den sidste udvidelse i 2014 
kalder han lidt heldig timing. 

»Vi byggede da det var bil-
ligt, og havde produktionen 
helt oppe at køre i 2016, da 
priserne var gode. Det var hel-
digt«, siger han. 

Set i bakspejlet ville han 
måske have saneret forud for 
udvidelsen i 2014. Det hav-
de kostet to mio. kr. dengang 
men også have givet en højere 
salgspris på smågrisene og en 
højere effektivitet. 

»Vi overvejer måske en sa-
nering mod PRRS på et sene-
re tidspunkt. Under alle om-
stændigheder skal den nye 
poltestald først være klar«, si-
ger han. 

»Det var heldigt, at vi udvidede besætningen fra 650 til 1.250 i 2014. Så 
havde vi fuld produktion, da priserne blev gode«, fortæller Fl. Damgaard. 
Poltene til udvidelsen blev indkøbt hos Trekantens Avlscenter. 

Fl. Damgaard har anvendt intern KS i mange år. Han 
anslår, at udstyret til intern KS koster 10-15.000 kr.

NN er en af de fire ansatte, der arbejder fuldtid i stalden. Desuden bliver 
en markmedarbejder trukket ind til afløsning og til mindre reparationer. 

FroNTLøBer

 ● Intern KS: 5-6 orner er 
tilstrækkeligt til at dække 
behovet til 1.250 søer. 
Fremstillingsprisen er 
omkring 5 kr. pr. portion. 
Hertil ca. 15.000 kr. 
årligt til orneindkøb

 ● Hjemmeavl af polte: 
Skifter fra L-kerne til 
zigzagkrydsning

 ● Hjemmeblandet foder: 
Giver billigere foderpris, 
større fleksibilitet og 
mere ensartet fodring

 Ä 
Tre ting han gør 
anderledes

 ● 33 fravænnede 
grise pr. årsso

 ● 17 levendefødte pr. kuld

 ● 14,5 procent døde 
før fravænning

 ● 2,5 procent døde 
efter fravænning

 ● Sundhed: PrrSdk og 
vacc, mycoplasma 
lungesyge og Ap6/12

 Ä 
effektivitet

 ● 1.250 søer med smågrise til 30 kg. Udviddet fra 650 søer 
i 2014, dog blev smågrisestalden først bygget i 2015. I 
den mellemliggende periode solgte han 20 kgs grise

 ● I december 2017 tages en ny poltestald i brug. 
Samtidig nedlægges produktionen i de ældste 
stalde, der ligger nærmest stuehuset

 ● Fire ansatte i stalden + en til markbruget, der også 
hjælper afløser i stalden og står for en del reparationer. 
Fl. Damgaard er selv halvtids i stalden

 ● 250 ha med foderkorn. Selvforsyninggrad omkring 50%

 Ä 
Højlund

Vi byggede da 
det var billigt, 
og havde 
produktionen 
helt oppe at køre 
i 2016, da priserne 
var gode. Det 
var heldigt

 ● Fl. Damgaard
 ● 1.250 søer med smågrise til 30 kg
 ● Fire ansatte i stalden

Frontløber

         *

 ● Fl. Damgaard
 ● 1.250 søer med smågrise
 ● Fire ansatte i stalden

Mange bække små 
gør god økonomi

business tjek 2016: Med et resultat på 4.800 kr. pr. årsso ligger Fl. 
Damgaard i toppen. Han lægger selv mere vægt på økonomien 
end på effektiviteten, og mener også selv, at der kun er få steder, 
hvor omkostningerne kan skæres ret meget længere ned. til gen-
gæld kan effektiviteten godt hæves fra det nuværende niveau på  
33 fravænnede grise pr. årsso. 

Drægtighedsstalden er fra 2004 og er 
indrettet med enkeltbokse. »Den kommer 
til at holde i mange år. betoninventaret 
forgår ikke så let,« lyder det fra ejeren. 

Fl. Damgaard er 9. generation på 
Højlund, der ligger i et let bakket 
landskab nord for lunderskov. 

Laver selv foder

Laver selv polte

Tapper selv sæd

Læs mere på de næste sider

Af Morten Thomsen
mot@landbrugsmedierne.dk
tlf. 33 39 47 51

Fl. Damgaard har altid lagt 
mere vægt på det økonomiske 
resultat end på at ligge højt 
med effektiviteten. 

Alligevel kom det som en  
overraskelse, at han blev bedst 
i 2016.

»Jeg synes nok, at vi har 
styr på omkostningerne, men 
jeg troede, at man skulle have 
mere end 33 fravænnede pr. 
årsso for at komme helt i top«, 
lyder det fra den nykårede me-
ster.

Fl. Damgaards produktion 
ligner andres, men i detaljen 
griber han tingene lidt ander-
ledes an. Hjemmeavl af polte 
og intern KS på indkøbte or-
ner foruden hjemmeblandet 
foder til alle dyr. Hvert områ-
de bidrager ifølge ejeren posi-
tivt til et godt økonomisk re-

sultat. 
For  eksempel kan han 

fremstille en portion sæd til 
en fem-krone, når han ikke 
medregner indkøb af ornen. 

Ornen koster omkring 5.000 
kr. og springer en til to gange 
ugenligt i op til to år.

Det mener han er noget 
billigere end at købe sæd ind. 
Desuden tænker han ikke på 
at spare på sæden, og der er 
altid rigeligt til alle løbninger 
hele ugen. 

»Vi har aldrig oplevet, at et 
ugehold er løbet om, så vores 
procedurer omkring tapning 
og håndtering af sæden er nok 
ok«, mener han. 

Han køber dog specialsæd 
hver uge til zigzag-løbninger-
ne. 

Polte
Han afviser ikke, at indkøbte 
LY-polte ligger lidt højere med 
levendefødte, men han ople-
ver ikke, at indkøbte polte al-
tid er merprisen værd. 

På fodersiden gør det 
sa m me s ig gældende: 
Hjemmeblandet foder er billi-

gere pr. foderenhed end ind-
købt foder. Også når man reg-
ner arbejdsløn, forrentning af 
kornet og afskrivning og ved-
ligeholdelse af blandeanlæg-
get med. 

Efter den sidste udvidel-
se avler han kun halvdelen af 
sit kornforbrug. Har har over-
vejet at udvide markbruget og 
etablere mere kornopbeva-
ring, men er hidtil kommet til 
den konklusion, at der ikke er 
økonomi i det.

Skærer omkostninger
Fl. Damgaard mener ikke, at 
man kan spare sig til et godt 
resultat, men man kan godt 
overveje alle omkostninger og 
alle investeringer grundigt før 
man kaster sig ud i dem. 

»Jeg regner grundigt på 
økonomien, før jeg bruger 
penge«, forklarer han og tilfø-
jer med et smil, at han måske  
er præget af, at hans mor har 

Han bruger halvdelen af 
sin arbejdstid i stalden   
Business Tjek 2016: Det kom som en overraskelse for Fl. Damgaard, at han lå i toppen med 
et resultat på 4.800 kr. pr. årsso i 2016. Det er vigtigt, at han selv arbedjer med i stalden.  

været ansat i en bank.
Et mælkeanlæg kommer 

næppe ind i hans stalde. Han 
tror ikke på økonomien. Han 
har også skåret alle desin-
fektionsmidler væk. Til gen-
gæld har han stor glæde at sit 
medlemskab af 3S. Han me-
ner, at det både sparer tid og 
penge, og i tilgift giver ham  
god sparring omkring ind-
købstidspunkt for foderkorn.  
Konsulenterne hos KHL er 
også hans sparringspartnere, 
ligesom han har glæde af sin 
erfagruppe.

I 2016 kunne han godt have 
opnået en højere salgspris for 
sine smågrise ved eksport i 
stedet for halv beregnet/halv 
pulje plus et mindre tillæg 
som han får hos sin danske af-
tager. 

»Til gengæld har jeg et godt 
samarbejde ham, og han er 
meget fleksibel«, tilføjer han. 

Hans lønomkostninger pr. 
årsso er nok lavere end gen-
nemsnittet. Det kan forklares 

med, at han selv står for drifts-
ledelsen, og er i halvtids i stal-
den. Han oplever, at alle ansat-
te yder en effektiv indsats. 

»Vi går ingen aftenrunde 
i stalden, så vi kommer nor-
malt ikke i stalden fra 16.30 til 
07.30«, fortæller han. 

Lidt held
Fl. Damgaard forklarer, at 
hans opstart med et I/S med 
sin far fra 2004 til 2009 har gi-
vet et godt rygstød både erfa-
ringsmæssigt og økonomisk. 

Den sidste udvidelse i 2014 
kalder han lidt heldig timing. 

»Vi byggede da det var bil-
ligt, og havde produktionen 
helt oppe at køre i 2016, da 
priserne var gode. Det var hel-
digt«, siger han. 

Set i bakspejlet ville han 
måske have saneret forud for 
udvidelsen i 2014. Det hav-
de kostet to mio. kr. dengang 
men også have givet en højere 
salgspris på smågrisene og en 
højere effektivitet. 

»Vi overvejer måske en sa-
nering mod PRRS på et sene-
re tidspunkt. Under alle om-
stændigheder skal den nye 
poltestald først være klar«, si-
ger han. 

»Det var heldigt, at vi udvidede besætningen fra 650 til 1.250 i 2014. Så 
havde vi fuld produktion, da priserne blev gode«, fortæller Fl. Damgaard. 
Poltene til udvidelsen blev indkøbt hos Trekantens Avlscenter. 

Fl. Damgaard har anvendt intern KS i mange år. Han 
anslår, at udstyret til intern KS koster 10-15.000 kr.

NN er en af de fire ansatte, der arbejder fuldtid i stalden. Desuden bliver 
en markmedarbejder trukket ind til afløsning og til mindre reparationer. 

FroNTLøBer

 ● Intern KS: 5-6 orner er 
tilstrækkeligt til at dække 
behovet til 1.250 søer. 
Fremstillingsprisen er 
omkring 5 kr. pr. portion. 
Hertil ca. 15.000 kr. 
årligt til orneindkøb

 ● Hjemmeavl af polte: 
Skifter fra L-kerne til 
zigzagkrydsning

 ● Hjemmeblandet foder: 
Giver billigere foderpris, 
større fleksibilitet og 
mere ensartet fodring

 Ä 
Tre ting han gør 
anderledes

 ● 33 fravænnede 
grise pr. årsso

 ● 17 levendefødte pr. kuld

 ● 14,5 procent døde 
før fravænning

 ● 2,5 procent døde 
efter fravænning

 ● Sundhed: PrrSdk og 
vacc, mycoplasma 
lungesyge og Ap6/12

 Ä 
effektivitet

 ● 1.250 søer med smågrise til 30 kg. Udviddet fra 650 søer 
i 2014, dog blev smågrisestalden først bygget i 2015. I 
den mellemliggende periode solgte han 20 kgs grise

 ● I december 2017 tages en ny poltestald i brug. 
Samtidig nedlægges produktionen i de ældste 
stalde, der ligger nærmest stuehuset

 ● Fire ansatte i stalden + en til markbruget, der også 
hjælper afløser i stalden og står for en del reparationer. 
Fl. Damgaard er selv halvtids i stalden

 ● 250 ha med foderkorn. Selvforsyninggrad omkring 50%

 Ä 
Højlund

Vi byggede da 
det var billigt, 
og havde 
produktionen 
helt oppe at køre 
i 2016, da priserne 
var gode. Det 
var heldigt

 ● Fl. Damgaard
 ● 1.250 søer med smågrise til 30 kg
 ● Fire ansatte i stalden

Frontløber
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 ● Fl. Damgaard
 ● 1.250 søer med smågrise
 ● Fire ansatte i stalden

Fl. Damgaard har altid lavet sine 
egne polte. Før udvidelsen i 2014 til 
1.250 søer havde han en l-kerne. nu 
er han skiftet over til zigzag-krydsning. 
Den er lidt sværere at styre i prak-
sis, men har til gengæld den fordel, 
at man ikke skal tage hensyn til, at 
landrace-søene har sværere ved at 
klare sig blandt krydsningssøer. 

Udvidelsen fra 650 til 1.250 søer 
skete dog med indkøb af lY-polte fra 
trekantens Avlscenter. Det gav et løft 
på levendefødte, og Fl. Damgaard 
overvejer om han med års mellemrum 
skal købe et hold polte ind. 

Hjemmeavl 

Der er 5-6 aktive orner i besætningen. 
De udskiftes normalt efter halvandet 
års brug. De tappes en til to gange om 
ugen. Sæden kontrolleres for levedyg-
tige sædceller, hvorefter sæden fra et 
par orner blandes. Fl. Damgaard skøn-
ner udgiften pr. portion til fem kr. Hertil 
kommer indkøb af tre orner årligt. De 
koster rundt regnet 5.000 kr. mere end 
en hjemmelavet lugtorne.  

»Jeg mener det er billigere end at 
købe sæd, men det vigtigste er faktisk, 
at vi aldrig tænker på om vi skal bruge 
en portion sæd ekstra«, siger han. 

Intern KS 
sparer penge

Foderkorn, sojaskrå og alle min-
dre hjælpestoffer til bedriften 
bliver indkøbt gennem indkøbs-
foreningen 3S. Sådan var det 
allerede da Fl. Damgaards far 
styrede bedriften, og det har 
junior videreført. 

»Jeg sparer en masse tid, og 
nok også penge«, bemærker 
han. 

Desuden er hans filosofi at 
klare med så få »ekstra-ting« 
i stalden som muligt. Det er 
hans erfaring, at man ofte kan 
undvære disse ting, uden at det 
går ud over effektiviteten. 

Indkøbsfore-
ningen 3S

Fl. Damgaard bruger både 
sin hustru, sine forældre, sin 
erfagruppe og sine konsulenter 
hos KHl som sparringspartnere, 
før han kaster sig ud i større 
investeringer. På den måde 
oplever han, at en beslutning er 
godt gennemarbejdet og belyst, 
når den træffes. 

»Jeg er ikke den første til at 
kaste mig ud i nye tiltag. Jeg 
regner på tingene et stykke tid, 
og overvejer om det vil give 
bonus i mine stalde«, lyder det 
fra Fl. Damgaard. 

regner selv 
på økonomi

Foderet blandes fra bunden med eget korn, soja-
skrå, fedt og mineraler. Det er Fl. Damgaard selv, 
der passer blandeanlægget. Halvdelen af kornet 
er hjemmeavlet og opbevares i egne siloer. I løbet 
af vinteren indkøbes den sidste halvdel korn. Fl. 
Damgaard har regnet på, om det kunne betale sig 
at udvide markbruget så han selv kunne avle mere 
korn. Umiddelbart så regnestykket ikke ud til at give 
overskud. 

»Desuden ligger min interesse ikke i marken men 
i stalden«, tilføjer han.  

Hjemmeblandet foder

tIl goD øKonomI
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LOKALBRUGS din, min og voresER DER VARER, DU SYNES, VI MANGLER – SÅ SIG DET TIL HANNE, 
ANETTE ELLER HVEM, OG VI KIGGER PÅ DET HURTIGST MULIGT. 

TILBUD LIGE NU:

COOP Kartoffel 
produkter (frost)
Frit valg, 2 ps.

20 kr.

COOP Skæreost, 
m/u kommen, 

ca. 650 gr. 

35 kr.

HVER FREDAG: 
Friskbagt rugbrød,
frit valg (bake off)

15 kr.
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Banen blev indviet med stor energi af en flok 
ellevilde og glade fodboldbørn i silende regn 
lørdag den 30. september, hvor Fynslundhal-
len samtidig fejrede sit 25 års jubilæum. At 
det regnede var ikke nogen overraskelse, 
det var jo typisk for både august og septem-
ber. Uheldigvis lige de 2 måneder, hvor det 
meste arbejde på banen foregik.

Banen blev planlagt i 2016 – som så ofte er 
planlægningsfasen den længste! Der blev 
søgt penge hos mange forskellige fonde og 
firmaer, nogle gav heldigvis pote. Således 
har Lokale- og Anlægsfonden, Sydbank, 
Sparkassefonden Kolding v/Danske Bank, 
samt Winther Sport og Fritid støttet projek-
tet. Derudover er der leveret gratis bygge-
materialer og udlånt værktøj fra lokale folk 
og større maskiner fra JEROSO, Holger Hviid 
og FL Byg.

Selve udgravningen og planeringen blev 
startet i august måned. Byggeriet foregik i 
september og banen stod klar i ugen op til 
indvielsen. Det er utrolig godt gået, når man 
tænker på, det meste er foregået i folks fri-
tid. De eneste ”heltidsprofessionelle” der har 
været indover, er leverandører af hhv. den 
sidste del af græsunderlaget og lysanlægget.

Det er boldklubbens fmd. Hans R. Andersen 
som har været tovholder fra start til slut. 
Han har været i gang med både blyant og 
skovl, for han har fungeret som planlægger, 
anlægsmand og sjakbajs, foruden at stå 
for at søge fonde til projektet. Man kunne 
næsten kalde banen for ”ROSTGAARD 
ARENA”! Men uden velvillig hjælp af en god 
flok stærke frivillige, var det selvfølgelig ikke 
gået. Der er nemlig knoklet mange timer med 
bl.a. gravearbejde, planering, nedstøbning 

af stolper, opstilling af bander, kabling til lys 
og lyd, samt fliselægning. I til tider urimeligt 
vådt vejr. Ikke desto mindre var der masser 
af smil og en fantastisk god gejst på ”byg-
gepladsen”. Stor ros til dem alle for det flotte 
resultat!

Multibanen må bruges af alle, på alle tider af 
året, både tidlig og sent. Der er lys som tæn-
des på en kontakt og det slukker af sig selv 
efter ca. 1 time, man kan sætte sin egen mu-
sik på lydanlægget med en Smart-eller iPho-
ne og der er mulighed for at spille fodbold, 
basketball, volleyball og håndbold. Banen 
ligger godt placeret ift. både hal og skole, så 
den bliver forhåbentlig et naturligt mødested 
til leg og sport, for både børn og voksne.

SUPERFLOT MULTIBANE
ETABLERET PÅ REKORDTID

TAK FOR EN 
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MEN!
I den forbindelse har vi brug for hjælp !!
Det er meget vigtigt for os, at alle spejdere 
i gruppen har muligheden for at komme med 
på turen.

Derfor spørger vi jer om jeres støtte. 
Fra uge 47 – stiller vi en indsamlingsbøsse/
træstub op i LokalBrugsen, her kan i støtte 
med hvad i har lyst til. Alt er velkommen, så vi 
kan komme af sted på vores venskabsrejse. 

Pegasus Explorer Scouts mødte vi første 
gang på landslejren i Sønderborg 2017.

Her fik spejderne knyttet tætte bånd og rig-
tige gode venskaber. Derfor har de i somme-
ren 2018 inviteret os med på deres store lejr ” 
Chamboree 2018”

VI SØGER FRISKE SPONSORER 
I JORDRUP OG OMEGN 
Vi tilbyder til gengæld reklame, evt. med dit 
firmas banner fotograferet sammen med spej-
dergruppen. Det kunne også være t-shirts, ka-
sketter m.m. Kun fantasien sætter grænser.

Vi vil rigtig gerne hjælpe med mindre prak-
tiske opgaver, det kunne være - Servering, 
salg af lodsedler, små oprydningsopgaver 
eller lign. 

Det eneste krav er blot, at det er noget, der 
kan udføres af nogle friske spejdere, deres 
leder og spejdernes forældre.

I det kommende halve år har vi dog allerede 
en masse planer.

Vi sælger Juletræer ved LokalBrugsen samt 
afhenter dem igen, også de juletræer der ikke 
er købt ved os. Vi sælger æbleskiver og jule-
hygge ved LokalBrugsen.

Vi laver bilvask ved LokalBrugsen i foråret 
m.m. Hold øje med os.

HENVENDELSE 
Spejdergruppens leder 
Thomas Hedetoft 
tlf. 25 48 93 29
mail: thedetoft@gmail.com

Gruppens kasserer 
Chelina Deleuran Evers 
tlf. 42 18 04 20
mail: Chelina@eversgreen.com 

JORDRUP SPEJDERNE SKAL TIL 

UK SOMMER 2018
C H A M B O R E E  2 0 1 8 ,  C H E S B I R E ,  E N G L A N D ,  2 8  J U L I  -  4  A U G U S T  2 0 1 8
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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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Siden begyndelsen af oktober har det væ-
ret muligt for håndboldglade børn i Kolding 
kommune at blive trænet af liga-spillerne fra 
KIF Kolding København. 

Et tilbud der er sat i søen af Kolding Kom-
munes Håndboldsamarbejde.

På deres Facebook-side kan de lokale klub-
bers ledere og trænere i hele kommunen få 
fælles information omkring kurser, events 
og anden inspiration, som de kan tage med 
hjem og bruge i klubberne.

Et af tilbuddene er gratis træning med Liga-
spillere hver fredag, med forskellige temaer: 
Keeper, fløj, bagspiller og stregspiller. Træ-
nerne er nogle af børnenes forbilleder, for 
eksempel Augustinussen, Landin, Sten-
malm, Groes, Gústafsson m.fl.

Fredag den 17. november blev det afholdt for 
sjette gang, og her var en håndfuld U12/U14 

Fynslund-spillere med til træning for bag-
spillere. I en time gav de den fuld gas. Der 
var dyb koncentration fra start til slut. I alt 
ca. 50 børn, U10 til U16 fra forskellige klub-
ber, var mødt op.

De voksne helte viste deres tricks og tips. To 
U14 keepere fra KIF stod på mål, og så blev 
de forskellige øvelser ellers øvet igennem 
flere gange indtil de sad lige i skabet, eller 
indtil skindet røg af fingerspidserne.

Var det så turen værd? Helt klart! syntes de 
alle. De lærte nogle tricks, ikke bare til sig selv, 
men også tips de kunne bruge som trænere for 
nogle af de mindre børn i Fynslund BK. I det 
hele taget var der en livlig snak i bilen hjem fra 
Kolding. Ikke om Snapchat og You-tubere, men 
om håndbold, teknik og ønsker om at få flere 
træningstimer til rådighed i Fynslundhallen. Ja 
der var sågar en der mente, at deres trænere 
også kunne trænge til at komme med en fredag 
eller to, og lure et par tricks af.

Tilbuddet om fredagstræning fortsætter. 
Det er gratis, lærerigt og sjovt. Spred bud-
skabet, der er plads til flere i hallen, og Kol-
ding Kommunes Håndboldsamarbejde har 
svært ved at råbe alle op rundt omkring i 
klubberne. Ofte stopper det ved postmodta-
geren i den lokale klub, og når ikke videre ud 
til spillere og trænere.

Det er en sjov og billig måde at styrke det 
lokale tilbud på, inspirere og fastholde 
spillere og frivillige i den lokale klub. Fyld 
bilerne op og oplev en flok glade, men efter-
følgende også trætte, håndboldspillere, der 
tør drømme stort.

TRÆNING MED LIGA-SPILLERE FRA 
KIF KOLDING KØBENHAVN
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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

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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INDHOLD OG INPUT: 

Hvis du har input/ forslag til det næste magasin, 
der udkommer primo april 2018, bedes det være 
os i hænde senest den 15. marts 2018.

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

Birgitte Høy Jepsen,
4F

Vibeke Bundgaard, 
4F

Sofie Hedetoft, 
reporter

Josephine Gosvig,
reporter

?
Hvad kan DU gøre for 
fynslund magasinet?



48  // JANUAR 2018 //  FYNSLUND MAGASINET

 FYNSLUND
DET ER HER DET SKER
 FYNSLUND
DET ER HER DET SKER


