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KLUMMEN AKTUELT

Hans E. Sørensen

1959
Født i Randers 

1987 
Gift med cand. teolog Grete 
Wigh-Poulsen, nu Provst i 
Kolding Provsti. 
Sammen har de tre sønner.

1989 – 1997
Sognepræst ved Lejrskov-Jordrup kirker

1997 – 1998
Højskolelærer på Askov

1999 – 2000
Tekstforfatter på reklamebureau

2000  - 2008
Redaktør af Dansk Kirketidende

2000 – 2008
Leder af Grundtvig 
– Akademiet, Vartov

2008 - 2015
Domprovst i Fyns Stift, 
Sct. Knuds Provsti, Odense

2015
Biskop i Århus Stift

2018
1. april udnævnt som 
kongelig konfessionarius

FAKTA

Nemlig at være verdens bedste lokalsamfund og 
vi bliver ved og ved.

En kold vinter og et forår der er sent om at vågne 
op og den kommende sommer, så er der endnu 
mere at glæde sig til. Alle sportsgrenene inden-
dørs i Fynslundhallen har haft deres afslutninger 
og flere af dem vil i de kommende måneder være 
ude i det fri, ude i vores dejlige natur hvor Troldhe-
destien, Skærsø, Ferup sø og vores dejlige skove 
tager imod.

Aktivitetscentret på Toftegården glæder sig til 
de varme sommer ture og spejderne tager en tur 
til England, mens fodbolden dag efter dag triller 
ved Fynslundhallen. Der er ekstra liv på Jordrup og 
Omegns Rideskole med glade børn.

Krolf spillerne giver den hele armen hver tirsdag og 
måske lyder der toner fra Markant Scenen lige bag-
ved. Måske øves der til årets Markant Musical.

Der bygges for livet løs i Kærhaven, yderligere to 
grunde er solgt, det kører bare der ud ad og på den 
anden side af Hovedgaden ligger Byparken hvor der 
kan grilles, leges, hygges og synges.

Og sidst i Juni, er der en intens stemning på Fyns-
lundskolen, for da står en lang sommerferie for dø-
ren. Men lige inden kan alle i vores område glæde 
sig til en ny udgave af Fynslund Magasinet – Juli-
udgaven – husstandsomdelt af de friske og seje 5. 
klasser på Fynslundskolen.
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