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TILLYKKE
ASGER

Hans E. Sørensen

Det er altid noget særligt, når der sker noget nyt 
og i dette tilfælde ikke overraskende. 

Vi skal være glade i vores lille lokal samfund, for vi 
er pludselig kommet på Danmarks kortet. Jordrup 
er blevet nævnt utallige gange i forbindelse med 
Asgers valg til EU Parlamentet. Et stort tillykke.

Sådan skal det være, det er en kamp hver dag for 
at få tilflyttere til området, derfor er det glædeligt 
at i denne udgave af Fynslundmagasinet, kan du 
læse om fire nye tilflyttere.

Jordrup vil i årene fremover blive omtalt endnu 
mere, når pressen nævner Asger fra Jordrup, lad 
os glædes ved det.

Vi beskæftiger os ikke med politik her i magasi-
net, men jeg vil dog tillade mig at opridse Asgers 
mærkesager, det er jo ikke hver dag vi får en fra 
lokalområdet valgt til Europa Parlamentet.

Asger blev valgt med omkring 31.000 stemmer. 
Ser man på hans mærkesager med overskrifter 
lyder de sådan:

•   Slå på landbrugets retorik
•   Banditter i habitter slår sig løs
•   Mere Danmark i EU
•   EU er Freden og Frihedens navn
•   Klimarelateret udviklingsbistand i EU

Kort og godt, du kan google Asger og se alle hans 
mærkesager. Et stort tillykke og held og lykke med 
arbejdet i EU Parlamentet.

Midt mellem Troldhedebanens to gamle stationer 
Dybvadbro og Ferup ligger Ferup Sø. Et stille og 
skønt område, med en lang og omtumlet histo-
rie bag sig. Søen blev skabt i forbindelse med 
opførelsen af Harteværket i Kolding i 1920, da 
arbejdsmænd kaldet børster byggede dæmningen 
over Vester Nebel Å og dermed opdæmmede van-
det til Ferup Sø. Vandet skulle bruges til el-pro-
duktion på Harteværket i Alpedalen i Kolding. 
Siden da har et større naturgenopretningsprojekt 
ført Vester Nebel Å tilbage til sit oprindelige for-
løb. Denne gang med mere moderne maskiner og 
arbejdskraft. Harteværket producerer stadig elek-
tricitet, men nu med en reduceret vandmængde.  

Udover søens omtumlede skæbne har området 
også været præget af byggeriet af Troldhedeba-
nen, Danmarks længste private jernbane (ca. 95 
km), der kørte på strækningen Kolding til Trold-
hede. Troldhedebanen blev bygget før opdæm-
ningen af Vester Nebel Å. Jernbanedæmningen, 

er den du står på, når du ankommer til søen og 
kigger over mod det lille sorte hus, slusehuset, i 
søen. Dæmningen bag slusehuset er dæmningen, 
der skabte Ferup Sø. 

Ferup Sø tilbyder i dag skønne naturoplevelser, 
hvad end du er til overnatning i det fri i en af de tre 
shelters, eller hellere vil tage familien med på pic-
nic og nyde områdets faciliteter for både store og 
små.  Lad børnene lege børster på børstelegeplad-
sen, eller tag dem med til søbredden og kast snøren 
i vandet. En anden populær aktivitet er turen med 
trækfærgen på tværs af søen. I selve søen ligger 
stadig det gamle sorte slusehus, der kunne regulere 
vandstanden i søen. Her finder du en spændende 
plancheudstilling om områdets historie.

Er du frisk på en længere gåtur, kan du fra Ferup Sø 
følge Hartesløjfen hele vejen til Harteværket i Alpe-
dalen, eller vandre ad den smukke trampesti langs 
Vester Nebel Å til Landbomuseet i Harte Skov. 

Langs Vester Nebel Å og i området omkring Ferup 
Sø vil du også støde på de børnevenlige ko skilte 
med spændende viden, opgaver og indsamling af 
stempler i den tilhørende folder om ko jagt i ådalen.

Der er kun adgang til Ferup Sø på cykel eller gåen-
de. Bilen kan du parkere ved den gamle Dybvadbro 
stationsbygning på Egtvedvej og derfra gå de ca. 2 
kilometer af den gamle jernbanesti. Undervejs fra 
Dybvadbro kan faciliteterne langs stien bruges til 
hvil, leg og agility for både børn, voksne og hunde. 
Faciliteterne er opbygget af betonsveller, der skal 
føre tankerne tilbage til, da Troldhedebanen kørte 
mellem Kolding og Troldhede i årene 1917 og 1968.

Find mere om Ferup Sø og alle de skønne oplevel-
ser på www.oplevkolding.dk

FERUP SØ
EN ROLIG PLET MED EN OMTUMLET HISTORIE
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Der er glæde hos alle, når der tales sommerfe-
rie. Afslapning med familie og venner. Hvor går 
turen hen i år, skal du til udlandet, camperer 
du, flyver du syd på, eller du er måske en af 
mange, der bliver herhjemme i Danmark? 

Ja glæden er stor for de flestes vedkommende. 
Men en god ide kan jo være, hvis du holder 
ferie hjemme og prøve at udforske vores fanta-
stiske natur, også selv om du har gjort det før.

Du kan jo tage en dagstur til Ferup Sø, spis 
evt. frokosten ved en af de tre Shelters. Men 
inden du gør det, kan jeg anbefale at du læser 
artiklen om Ferup Søs historie på side tre. 

Vores anden kendte sø i et dejligt naturom-
råde er Skærsø. Her kan du bade og slikke 
solskin eller gå turen rundt om søen, på den 
renoverede sti. Skærsø er ligeledes blevet 
omtalt i forrige udgave af Fynslundmagasinet.
To søer der altid er populære, men der er jo 
også skovene - Ferup, Jordrup og Uhre skove. 
Eller hvad med at cykle rundt på de små veje 
og nyde landskabet. Måske der pludselig duk-
ker noget nyt op, som du ikke har set, selv om 
du har boet her i mange år. 

Du er måske barnefødt her, eller boet her i ti, 
tyve, tredive eller endnu flere år og den ene 
dag går efter den anden. Men måske glemmer 
du at se, hvor dejlig en natur der er lige uden 
for døren og den er der hver dag.
Det er da fantastisk ikk`? 

F E R I E , F E R I E , F E R I E

2  // SOMMER 2019 //  FYNSLUND MAGASINET

GO` SOMMER



4  // SOMMER 2019 //  FYNSLUND MAGASINET SOMMER 2019  //  FYNSLUND MAGASINET //  5 

Alt tømrer og snedkerarbejde
Nybygning, ombygning, totalentreprise

Stubdrupvej 135, 6000 Kolding
Mail: info@piihlogsoen.dk

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

DOXX ann2. 86x260.indd   1 15/07/10   11.45

Uhre Skovvej 6, 6064 Jordrup | 50 55 21 31 
www.doxx.dk | info@doxx.dk

Hundepension
hundesvømning
Hold- & enetræning
Adfærdskonsultation
Salg af hundefoder mv.

España Sense – vi leverer den gode smag fra Spanien

Kig ind på
espanasense.com 
og oplev vores udsøgte spanske delikatesser 
Husk: vi leverer gratis i nærområdet

832_Esp_Annonce_105x148mm.indd   1 09/03/2018   16.28

AKUPUNKTUR & SUNDHED
Velkommen til seriøs og professionel akupunktur eller 
kostvejledning i trygge og rolige rammer

Knudsbølvej 27 | 6064 Jordrup | Tlf. 30 28 31 91
Mail: birgitte@akupunkturogsundhed.dk | akupunkturogsundhed.dk

Birgitte Høy Jepsen
Uddannet sygeplejerske, sundhedsplejerske
Sundhedsautoriseret akupunktør,
medlem af Praktiserende akupunktører

• Smerter i muskler og led
• Behandling af overvægt 

Sundhedsrådgivning
• Styrkelse af immunsforsvar
• Hovedpine/migræne
• Søvnproblemer
• Stress
• Depression
• Hedeture

• Pollenallergi
• Menstruationsproblemer 

Fertilitetsproblemer
• Rygestop
• Kolik hos spædbørn 

uden nåle
• Jeg bruger også cupping og 

øreakupunktur
• 300,- pr. behandling.

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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Nikoline, Christina og ditte

KIRKEN KIRKEN

HYLDEST TIL LIVET
Karen Søe Pedersen holder foredrag torsdag den 3. oktober kl 19:30 i kon-
firmandstuen.  Vi skal synge fra Højskolesangbogen, salmebogen og ”100 
Salmer,” og Karen giver sangene et par ord med på vejen. Med hendes 
erfaringer som sygehuspræst i Aalborg hører vi også om, hvad der siges og 
synges, når sygdom og ulykke rammer, og hyldesten til livet ser sværere ud. 
Hvilke ord og handlinger kan danne modvægt til det tunge? Hvad holder, og 
hvad er for letkøbt?

FRILUFTSGUDSTJENESTE I  
PRÆSTEGÅRDSHAVEN, LEJRSKOV
Kom og vær med til gudstjeneste i den smukke have under egens løv. Søndag 
den 25. august kl. 10:30. Grillmad bagefter. Voksne 50 kr., børn gratis. 

MINIKONFIRMANDER
Minikonfirmand - undervisningen begynder onsdag den 11. september i 
konfirmandstuen. Minikonfirmand er et undervisningsforløb for alle børn, 
der går i 3. klasse og bor i Lejrskov – Jordrup området. Eleverne i 3. klasse 
på Fynslundskolen og deres forældre får nærmere information, inden vi 
begynder. Formålet med undervisningen er at gøre børnene fortrolige med 
kirken og den kristne børnelærdom. Undervisere er sognepræst Niels, sog-
nemedhjælper Margit og organist Larisa. Undervisningen finder sted om 
onsdagen i Lejrskov Kirke og konfirmandstue. Børnene køres i bus fra og til 
skolen, og det betales af kirken. Afslutningen er 1. søndag i Advent, hvor 
minikonfirmanderne opfører krybbespil til gudstjenesten.

HØSTGUDSTJENESTER
Kom og vær med til at fejre høstgudstjeneste den 22. september kl. 10:30 i 
Lejrskov Kirke og den 29. kl. 10:30 i Jordrup Kirke. I Lejrskov Kirke medvirker 
børnekorene ved gudstjenesten. Efter begge gudstjenester byder menigheds-
rådet på æblekage og kaffe. 

PERSONALENYT

KONFIRMANDER 2019

Vores organist Nikoline Dittmer Laursen gik 
på barselsorlov i maj og er derfor ikke at fin-
de på organistbænken de kommende måne-
der. Vi ønsker alt det bedste og glæder os til, 
at fødslen er vel overstået og til samarbejdet 
og musikken igen, når orloven er slut.

Indtil midt i august spiller organist Karen 
Hansen, som er vores faste afløser, og som I 
derfor sikkert også har haft fornøjelsen af at 
høre i kirkerne. 

Herefter spiller Ditte Fonder Nielsen og 
Christina Aamand Holm til søndagsgudstje-
nesterne. De er begge i gang med organist-
uddannelsen. Christina tager også hånd om 
Spire- og børnekoret efter sommerferien. 

Vores forrige organist Larisa har lovet at 
spille til begravelser og at være med, når 
minikonfirmanderne og konfirmanderne skal 
undervises og bl.a. lære salmer at kende.

Gunvor Tygesen, som har været vores fa-
ste kirkesanger, fortrinsvis i Jordrup Kirke, 
er flyttet og har fået et kirkesangerjob i sit 
nye bopælssogn. Gunvor sidste gudstjeneste 
som kirkesanger ansat i Lejrskov Jordrup er i 
Lejrskov Kirke 28. juni kl. 10:30

Vi siger en stor tak for den dejlige sang, godt 
samarbejde og samvittighedsfuld pasning af 
arbejdet som kirkesanger igennem mere end 
15 år.  

I stedet for Gunvor har vi ansat Laurids 
Thorup som kirkesanger. Han er i gang med 
at uddanne sig på Syddansk Musikkonser-
vatorium med speciale som musikpædagog. 
Vi glæder os til samarbejdet, som begynder 
den 1. august. Og så kan jeg lige tilføje, at 
Laurids har en andel i Nikolines barselsorlov, 
idet de deler adresse i Kolding. 

Alt i alt lyder det måske lidt som et puslespil, 
men jeg tror, at alle brikkerne er på plads på 
bedste måde, så vi også kan nyde både dejlig 
musik, sang og børnekorenes optræden i kir-
kerne de næste måneder.

Gunvor Tygesen

Laurids Thorup
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KONTAKT
SOGNEPRÆST
Niels Risbjerg Lai
tlf. 2129 8002. Mail: nrl@km.dk 

Mandag er præstens fridag, men der er 
åbent for akutte henvendelser. 
Hjemmebesøg af præsten eller samtale i 
præstegården kan sagtens aftales. 
Præsten har tavshedspligt.  

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 gangbesværede. 

LÆS MERE
www.lejrskov-jordrupkirker.dk
og på Facebook/ Lejrskov og Jordrup Kirker

TEKST
Niels Risbjerg Lai

KIRKEN FYNSLUNDSKOLEN

KONCERT & FORÅRSUDSTILLING

ET GODT STED AT BO
OGSÅ OM 20 ÅR
Den 30. marts havde Lejrskov Jordrup menigheds-
råd inviteret til en samtale om vores lokalsamfund 
og dets udvikling. Formålet var at forsøge at svare 
på spørgsmålet: Hvad kan vi sammen? Dagens 
tovholder var Erling Andersen, som med humor, 
vid og skarphed guidede os gennem dagen.

Det vil føre for vidt at referere hele dagen, men 
noget af det, mange bemærkede var tal fra Dan-
marks Statistik, der viste befolkningsudviklingen 
her i området. Et overordnet træk var, at der bliver 
flere ældre mennesker og færre yngre og børn. De 
sidste ni år er der blevet 26% færre 0 – 19 årige 
og 20% færre 20 – 39 årige. Aldersgruppen af 
dem, der er 60 – 79 år er der blevet 21% flere af, 
og af dem over 80 er der blevet 33% flere. 

De tal indikerer, at vi har behov for flere yngre til-
flyttere for at opretholde den balance og de insti-
tutioner, vi har i lokalområdet.

Vi prøvede i fællesskab at opsummere, hvad vi er 
gode til og hvad, vi er mindre gode til, og på den 
baggrund formulerede Erling Andersen nogle vig-
tige pointer fra debatten:
• Det er en udfordring at få skabt en fælles 

identitet, at præsentere lokalområdet som 
en helhed. Hver institution og forening er af-
hængig af helheden. Vi bruger mest energi 
på det individuelle og ikke på at få etableret 
helhed.

• En fælles identitet hænger også sammen 
med fælles lokaliteter. Her er vi i gang: 
Landsbyoasen i området ved skolen, hallen 
og børnehaven. Vi arbejder på et menig-
hedshus i tilknytning til hallen.

• Vi mangler en fælles IT-platform – eller: 
hver af de platforme, der eksisterer, mang-
ler at henvise til det fælles, til en større 
sammenhæng.

• Hvilke målgrupper ønsker vi primært at 
henvende os til? Hvad er det, unge familier 
ønsker?

• Det er vigtigt at få lagt en fælles strategi 
for modtagelse af de nye, der flytter hertil

• Der kunne med fordel skabes nogle få 
årlige fælles arrangementer, som kan ses 
som identitetsmarkører og arrangementer, 
der præsenterer lokalområdet som en sam-
menhængende, samarbejdende helhed.

• Arbejdet må struktureres bedre. Et lokalråd 
ville kunne stå for systematikken og koordi-
nation, fælles møder etc. 

Det var i stikordsform noget af det, vi snakkede om 
på dagen.  Det var en fin dag, præget af god delta-
gelse og mange meninger og holdninger til spørgs-
målet om, hvordan vi bedst muligt sikrer, at Lejrs-
kov Jordrup er et godt sted at bo, også om 20 år.

DÅB:

Jordrup Kirke
Johan Sun Kvistgaard  31. marts

Lejrskov Kirke
Alexander Rasmus 
Germansen Riget   7. april
Theo Bodholt Knutsson 1. juni

BEGRAVEDE ELLER BISATTE:

Lejrskov Kirke 
Erik Rathleff Sørensen  16. marts
Kirstine Jensine Maigaard  2. maj
Ole Kristian Klüwer   9. maj

Jordrup Kirke
Anders Johannes Marinus Nissen 14. maj

KIRKELIGE 
HANDLINGER 
SIDEN SIDST:
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I efteråret 2018 fulgte vi opmærksomt med i po-
litikernes drøftelse af en ny tildelingsmodel. Det 
er den model vores budgetter for skole, børnehave 
og sfo afhænger af og det kan få økonomiske kon-
sekvenser, hvis modellen laves om. Der har, som 
mange nok har set i medierne, været udfordringer 
omkring Kolding Kommunes økonomi og arbej-
det med en ny tildelingsmodel er nu indstillet på 
grund af manglende økonomichef i forvaltningen. 
Tildelingsmodellen fortsætter derfor uændret i det 
kommende skoleår, hvilket vi er meget glade for.

Vi har haft mange andre emner på dagsordenen i 
foråret, bl.a. Kolding Kommunes økonomiske situ-
ation,  ændringer i folkeskoleloven, samt voksnes 
brug af mobiltelefon, hvor børnenes opråb til for-
ældrene kom i medierne.

I børnehaven har de arbejdet med temaet ”leg 
og eksperimenterende virksomhed”, samt syste-
matiske legegrupper, hvor omdrejningspunkterne 
er sprog, bevægelse og det sociale samspil. De 
har også haft fastelavnsfest og været på besøg 
på plejehjemmet.

I sfo’en har foråret handlet om at gøre klar til gli-
dende overgang, og sikre børn og forældre en god 

velkomst og overgang til livet som skolebarn. Gul-
vet i salen er blevet renoveret, så børnene igen 
kan lege.

Vi har, som mange nok ved, en lidt særlig modul-
ordning i vores sfo, hvor man kan vælge forskelli-
ge ”pakker”, f.eks. 3 eller 5 eftermiddage. Så be-
høver man ikke betale for en fuld plads, hvis man 
ikke har behov herfor, og efter modulordningen 
kom til, er tilslutningen til sfo’en steget fra 43 % i 
2015 til 75 % i 2019. Derfor har vi i marts måned 
ansøgt Børne- og uddannelsesudvalget om at få 
gjort modulordningen permanent. Vi har allerede 
fået en midlertidig forlængelse af modulordnin-
gen, så indtil videre fortsætter den som vanligt.

På skolen bliver ”Aula” introduceret i det nye 
skoleår. Aula skal erstatte Forældre Intra og Claus 
er tovholder på implementeringen af det nye pro-
gram.

Elevrådet arbejder med ”kom til os”, som en 
hjælp til de mindre børn, hvis de ikke kan finde en 
at lege med i frikvartererne. De oplever (heldigvis) 
ikke et stort behov for hjælp. Elevrådet har også 
fortalt de andre børn om Elevtelefonen, hvor man 
kan ringe og snakke med andre elever, hvis man 

har nogle problemer. Af praktiske forandringer 
kan nævnes, at værkstedet ved 4. klasserne om-
dannes til et krea-rum.

I det kommende skoleår vil der være forskellige 
indsatsområder, bl.a.:
• Fynslund områdets udvikling. Der foreligger 

en master-plan for områdets udvikling, 
som skal skabe dynamik og sammenhæng i 
området omkring skolen og hallen.

• Motorikprojekt.
• Trivselsindsats og læringsledelse i skolen.

Som afsluttende bemærkning, kan nævnes at der 
skal være bestyrelsesvalg i maj måned, hvor vi sø-
ger en forælder fra børnehaven, der kunne tænke 
sig at sidde i bestyrelsen i 2 år.

REFERAT  FRA BESTYRELSEN 

Det er total retro
Det er et hit
Køb dem i genbrugsbutikker
De koster næsten ingenting
Det er fordybelse
Det er mega populært
Børnene elsker det
Det er hyggeligt
Det er PUSLESPIL

Når børnene har tid eller lige kommer forbi, så 
skal der lægges puslespil på biblioteket. Bare 
et par brikker alt efter hvor meget tid man har.

SPIL-PU-SLE
SLE-SPIL-PU
PUS-SPIL-LE
LE-PUS SPIL

ved Fynslundsko len og Børnehaven Spiren forår 2019

Siden 1. april har de kommende skolebørn 
haft deres daglige gang i SFO’ens lokaler, 
hvor Glidende overgang har haft tilholdssted.

Her har vi fået en forsmag på skoleverdenen på 
mange forskellige måder. Vi har haft vores allerfør-
ste skoleskema med fag som idræt, go kammerat, 
mad og højtlæsning. Vi har lavet lektier og øvet 
endnu mere på bogstaverne. Vi har haft besøg af 
vores talepædagog, som har lært os en masse nye 
ord, vikar, lineal, tavle, klasselokale m.m.

Vi har deltaget i morgensang og været med til 
forårskoncerten. Vi har lært, at når klokken ringer, 
har vi frikvarter. Børnene har lært at færdes trygt 
på skolen og kender udeområdets grænser. 

Vi har haft små temaer med bl.a. ”Mig selv”, hvor 
vi har tegnet vores familie, er blevet vejet og målt 
vores højde i mælkekartoner. Vi har lavet vores 
hus i gips og tegnet vores livretter. Vi har også 
haft emne om påske, hvor vi lavede spiringsfor-
søg, besøgte kirken og hørte påskeberetningen 

og sluttede hele herligheden af med en påskefro-
kost, hvor vi lavede æggekage. Vi har snakket om 
hvad der er godt og mindre godt for kroppen. 

NÅR VI SPØRGER BØRNENE, NÆVNES 
DISSE HIGHLIGHTS:

• Vores koloni på Bagvejen, hvor vi  
overnattede fra torsdag til fredag.

• Cykeltur til Egholt Stalddørssalg
• Masseproduktion af de flotteste perleplader
• Havregrød på bål
• Idræt i hallen
• Fodboldkampe og stikbold i salen.

Vi ønsker de glade og forventningsfulde børn alt 
det bedste ….

GLIDENDE 
OVERGANG
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Der er lagt en masse mekanismer ind i os men-
nesker. Vi gør mange ting uden at tænke over 
det. Vi skal alle overleve - også i psyken. Ved du 
hvorfor du reagerer som du gør? Bliver du vred, 
stresset, irriteret eller andet? Ved du, at det er 
fordi der er en årsag til din reaktion?

Årsagen ligger skjult for os. Hjernen vil gerne 
prøve at “beskytte” os fra at mærke smerten. Det 
kan f.eks. være at vi har haft en oplevelse tidlige-
re i vores liv, som ikke var rar. Så tror hjernen, at 
den beskytter os ved at bilde os ind at det er “far-
ligt”, at mærke smerten. Vi kommer bare aldrig 
ud af reaktionen, hvis vi ikke får opløst årsagen 
til denne. 

Vi skal i stedet lære at vise forståelse for andre 
mennesker og deres reaktioner. Vi skal lære at 
slippe hævnen, hadet, misundelsen mm. Vi skal 
lære at disse primitive begreber ikke gør os frie, 
de binder os! Kærlighed gør fri og frygt binder 
os fast.

Alle mennesker har behov, som skal dækkes. Vi 
tror, at det er ude blandt andre mennesker, at vi 
kan få dem dækket. Vi har alle brug for anerken-
delse og for at blive taget alvorligt. Men hvor 
skal vi finde denne anderkendelse? Den skal vi 
finde hos os selv.

HAR DU DIN EGEN ANERKENDELSE PÅ 
PLADS?

Har du det godt, med at alle ikke er enige med 
dig? Vi skal bruge hinanden til at se, hvor vi er 
med os selv i psyken. 

Hvis vi reagerer på, at andre mener eller siger 
noget om os, så har vi noget vi skal arbejde med. 
Er vi afhængige af, hvordan andre ser os? 

Husk altid at dine reaktioner prøver at fortælle 
dig noget - spørgsmålet er bare hvad?

VED DU HVAD DER LIGGER 
BAG DINE REAKTIONER?

Rikke Vejen
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Siden 2014 har Fynslund Boldklub udnævnt årets 
talent og året leder ved den årlige sportsfest. 
Således også i år. En ung stjerne blandt gymna-
sterne blev valgt som årets talent. Gymnastik og 
Fitnessafdelingen havde også et helt nyt ansigt 
blandt gymnastikinstruktørerne, som har gjort 
sig så positivt bemærket, at hun blev indstillet til 
årets leder og i Håndboldafdelingen ønskede man 
på samme måde at anerkende en garvet leder og 
træners mangeårige indsats. Men hvordan væl-
ger man mellem en komet og et koryfæ? Ja, det 
gør man slet ikke, blev det besluttet i bestyrelsen. 
Og begge blev derfor udnævnt til årets leder. 

FORMAND FOR GYMNASTIK OG FITNESS, 
KIRSTEN LØVSCHALL BEGRUNDEDE  
BESTYRELSENS VALG MED FØLGENDE: 

”Årets talent 2019 – Julie Harbo Isaksen er en 
meget dygtig og ansvarsfuld gymnast, som altid 
er frisk på at afprøve nye spring og lære nye rytmi-
ske øvelser. Hun er meget engageret og øver sig 
jævnligt uden for timerne. Hun er også dygtig til 
at lære fra sig og tager gerne nogle af de mindre 
gymnaster under sine vinger. Hun deltager altid i 
undervisningen og siger aldrig: ”det kan jeg ikke 
finde ud af”.  Hun slår sig aldrig til tåls med ”godt 
nok”, for hver øvelse skal sidde lige i skabet. Så 
hun giver ikke op og knokler til øvelsen er lært og 
giver sig altid 100% under træningen. Hun er en 
stjerne og en fantastisk gymnast at undervise”.

”Årets leder 2019 fra Gymnastik og Fitness, Son-
ja Hovmand Steffensen er instruktøren der kom 
udefra og så sit hold i minimix, som de var. Hun 
har med en smilende pædagogisk opmuntrende 
tilgang evnen til at få alle gymnaster til at yde det 
bedste de har i sig, hver gang. Men hun er også 
en leder, der formår at lære hjælpeinstruktørerne 
at udføre deres opgaver på samme måde med et 
engagement, så alle får en god træning. For de 
voksne – for årets leder har også haft voksenhold 
i yoga – viser hun gymnasterne vejen til solen – 
videre gennem dyreriget for til sidst at putte dem 
under et tæppe.

FRA HÅNDBOLDUDVALGET KOM BETINA 
GLIBSTRUP MED FØLGENDE MOTIVATION:

”Årets leder 2019 fra Håndbold, Peter Jørgensen 
har været med i Fynslund Boldklub gennem rigtig 
mange år. Som spiller, bestyrelsesmedlem og som 
træner. En yderst kompetent person som har hjer-
tet med uanset rollen. Og han har altid et smil på 
læben – på nær når en situation kræver alvor og 
han derfor må udfolde lidt af sit temperament! Han 
har altid mange gode ideer til håndboldspillet og 
til planlægningen af det der skal foregå, både på 
og udenfor banen. Han er meget engageret på alle 
måder, hvilket også viser sig ved at han stort set 
har været der til samtlige træninger og kampe.” 
Det var 3 glade og lidt overvældede modtagere 
der fik fortjent hyldest og stort bifald.  

Nu vi er så godt i gang skal det nævnes at endnu 
en trofast ildsjæl fik fortjente klapsalver. Festud-
valgets formand Palle Mørup overrakte en gave-
kurv og takkede Knud Vejen-Jensen for gennem 
30 år at have været en dygtig grillmester ved Fyn-
slund Boldklubs sportsfester. Han har sørget for 
at mætte rigtig mange sultne gæster - altid kniv-
skarp og med godt humør. Men nu er titlen givet 
videre til sønnen Per, som har været medhjælper i 
de senere år og har lært de bedste stegemetoder 
er vi sikre på.  For det var nogle lækre svinekam-
me, der blev serveret endnu en gang i år.

UNGT GYMNASTIKTALENT,  
GARVET HÅNDBOLDLEDER  
OG NY GYMNASTIKINSTRUKTØR

Hæder ti l
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Endnu en sportsfest er fejret i Kr. Himmelfartsferi-
en. En vellykket én af slagsen - for hvem erindrer 
sportsfester som fiaskoer?  Selvom vejret torsdag 
var ret træls og teltet ikke var propfuldt lørdag 
aften som andre år, må man konstatere det ikke 
altid behøver være perfekt for at være godt. At 
der sker fejl, som at ikke alle kunne købe lodder til 
amerikansk lotteri er vel ingen katastrofe. Sku’ vi 
ikke komme ud for noget der er værre…! Det er 
blot noget man kan more sig over – ja måske ikke 
lige med det samme – men i hvert fald til næste 
år. Og måske lære noget nyttigt af. 

De mange mennesker i alle aldre, som samledes 
til de mange forskellige indslag, var kun optaget 
af at have det sjovt og hygge sig. Herligt at mø-
des med naboer, gamle venner og nye man ikke 
kendte, hvor man har tid til at grine og snakke 
sammen, jamen det er da perfekt. Så vi kan være 
glade for et fyldigt og alsidigt program – der har 
været noget for enhver smag og festen er vi jo 
hver især selv med til at skabe! 

Opbakningen fra de mange frivillige hjælpere har 
i år været overvældende og stemningen superfin 

både før, under og efter festen. Hvis de alle kom-
mer til vores frivilligfest sidste fredag i august, 
bliver det en kæmpefest… (se annoncen andet-
steds i bladet). 

Tusind tak fra boldklubben skal også lyde til alle 
de velvillige sponsorer, der på forskellig vis har 
støttet og til festudvalget som har knoklet for at få 
styr på det hele og givet os alle en fantastisk fest!

FYNSLUND BOLDKLUBS 
SPORTSFEST 2019
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Bladets redaktør måtte gå ”undercover” for Fyn-
slund Boldklub, for at hjælpe med at få fakta til 
ansøgningen om DBU’s sølvemblem til Bent Alek-
sandrowicz, som fodboldudvalget ville give som 
et skulderklap for hans store indsats. 

Under dække af at ville lave en artikel fik Hans E. 
Sørensen lokket de nødvendige oplysninger ud af 
Bent, ansøgningen blev sendt og godkendt.  Så var 
næste træk at lokke ham op i teltet og selvfølgelig 
kunne han ikke sige nej til at være bankomedhjæl-
per – en tjans han har bestyret i mange år. 

Fodboldformand Tommy Lauritzen kunne Kr. Him-
melfartsdag derfor slutte en kold regnfuld, men 
alligevel herlig fodbolddag af med en hyldest til 
en ”ægte FBér”. 

Bent Aleksandrowicz har været med i FB i næsten 
tre årtier. Til at starte med som spiller. Han stop-
pede i 2012 på senioroldboys som 63 årig. Han 
var træner for den samme flok drenge i 1994 og 
seks år frem med rigtig gode sportslige resultater 
til følge. Han har været med i FB Støtteforenings 
bestyrelse fra 1999 til nu, hvor han er formand. 

Endelig har han været holdleder af flere omgan-
ge i sammenlagt 12 år for herresenior. Først i en 
resultatmæssig gylden periode med oprykning 
fra serie 3 til serie 2. Men også da holdet mødte 
modgang var han selvfølgelig at finde på sidelin-
jen som trofast støtte for både trænere og spillere. 
Han bliver af forskellige beskrevet som en der altid 
tager sin andel af opgaverne, utrolig vellidt for sin 
varme personlighed, at han er viljefast og bidrager 
positivt med sin indstilling! Tommy Lauritzen slutte-
de sin hyldest af med følgende: ”Selv har jeg mødt 
Bent som utrolig imødekommende, struktureret og 
værende elsket af alle i og omkring klubben”.

Ca. 250 glade reklamebankogæster, heriblandt 
Bents kone Ulla, deres søn Michael, samt lille bar-
nebarn kunne opleve en totalt overrasket, glad og 
rørt Bent Aleksandrowicz der fik DBU sølvnål og 
diplom overrakt til masser af fortjente klapsalver.

Mon ikke Bent tilgiver os, at vi sådan snød hans 
fodboldhistorie ud af ham?

Til gengæld vil vi så tilgive ham at han blev jysk 
mester med Vester Nebel med en sejr over Fyn-
slund Boldklub i 1983. For godt nok fik Vester Ne-
bel en pokal – men vi fik Bent!

DBU’S SØLVEMBLEM TIL  

BENT ALEKSANDROWICZ
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n Snart står håndboldsæsonen atter for dø-
ren, og hvis den går som den vi afsluttede 
i foråret, ja så har vi noget at glæde os til.

VI HAVDE I ALT 10 HOLD LIGE FRA U-6 TIL 
DAME OG HERRE SENIOR.

Næsten alle havde resultatmæssigt en fantastisk 
sæson med mange placeringer som nr. 1 eller 2 i 
puljerne. Damerne formåede også at blive i serie 
2 efter den fine oprykning sæsonen før.

Den store succes skal helt klart tilskrives de altid 
velforberedte trænere og hjælpetrænere, som tirs-
dag efter tirsdag står i hallen og træner de mange 
spillere, foruden disse ildsjæle gik det slet ikke.

Heldigvis har de fleste sagt ja til at træne deres 
hold i den kommende sæson igen. Tak for det!

Vi var heldige at få tildelt 1 spillersæt tøj fra EVII 
til U-14 drenge holdet og 2 sæt fra ALFA LAVAL til 
U-14 pigerne og U-12 drenge. Derudover sponse-
rede Bjarne Jørgensen fra 4 KLØVER EJENDOMME 
træningstrøjer med spillernavne på til U-14 pigerne.

Sæsonen sluttede med at U-6 var til finalestæv-
ne i Cuben i Christiansfeld med overrækkelse af 
guldmedaljer, det var som altid en stor begiven-
hed for de mindste spillere i FB.

U-8 var til overnatningsstævne i Smidstrup som 
afslutning på sæsonen.

U-14 piger og drenge deltog i det store stævne - 
Vidar Cup i Sønderborg. Det blev en succes, hvor 
begge hold gik videre fra indledende runde lørdag 
og spillede igen søndag. Desværre blev det ikke 
til deltagelse i finalerne, men en fed weekend 
med højt humør og godt sammenhold er jo mindst 
ligeså meget værd at bygge videre på.

Håndboldafdelingen skylder Fynslund Boldklubs 
Støtteforening en kæmpe tak for økonomisk støt-
te til disse stævner, uden denne støtte ville det 
blive rigtig dyrt for forældrene at sende børnene 
afsted, så MANGE TAK.

En enkelt træner skal nævnes for god og tro tjene-
ste igennem rigtig mange år i klubben, både som 

tidligere spiller og udvalgsformand og altså også 
som herretræner. Det er selvfølgelig Peter Jør-
gensen, der desværre har valgt at tiden er inde til 
at stoppe som træner. Fra håndboldudvalget skal 
lyde en stor tak for indsatsen gennem mange år til 
en ægte klubmand, der helt fortjent, netop er ble-
vet tildelt titlen Årets leder i Fynslund Boldklub.
 
Når den nye sæson starter op i august, er det 
med nye årgangsrækker, i forhold til det vi kender 
i dag. Fremover hedder det f.eks. U- 9-11-13-15. 
Det er DHF, der har lavet ny turneringsstruktur. I 
FB folderen der udkommer den 1. august, vil man 
kunne se hvilket hold ens børn hører til.

Håndboldudvalget glæder sig til at byde velkom-
men i Fynslundhallen igen fra midten af august for 
nogle hold - og starten af september for de sidste.

TILBAGEBLIK 
OG OPSTART PÅ NY HÅNDBOLD SÆSON
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I et lokalsamfund af vores størrelse skal vi værne 
om vores ting. Og støtte op om de tiltag der er. I 
utallige år har vi kunnet præsentere seniorfod-
bold på Fynslunds flotte anlæg. Men en tendens 
der har budt på færre unge mennesker i byen - de 
unge flytter tidligere til de store studiebyer og der 
er masser af andre fritidstilbud til dem - betyder 
at epoken omkring FB herresenior nu desværre er 
slut. Og dog... inden døren blev helt lukket– blev en 
ny åbnet. Efter nogle konstruktive og positive mø-
der med seniorudvalget i Lunderskov Boldklub er 
aftalerne nu underskrevet og fra sommeren 2019 
er Team FB/LB med 2 herreseniorhold en realitet. 

Vi lægger fortiden som rivaler bag os og ser frem 
mod fælles mål. Sammen er vi stærkest er vi sikre 
på. For os betyder det, at vi kan bidrage til noget 
større. Det betyder man vil kunne se både kamp- 
og træningsaktivitet i begge byer på skift. Kampe 
vil blive forsøgt lagt i forlængelse af hinanden så 

begge hold spiller samme dag. For at tilgodese det 
sociale spillerne imellem – men også til gavn for 
tilskuerne der får mulighed for at støtte begge hold.

Det nye samarbejde er et nødvendigt, men positivt 
skridt, som gør os mere konkurrencedygtige og min-
dre sårbare. Det vil betyde at begge klubber frem-
over har noget stabilt og attraktivt at tilbyde vores 
unge spillere, når de afslutter ungdomsfodbolden. 

I samme omgang har vi lavet et næsten identisk 
samarbejde for de kommende U14 Drenge. Her er 
baggrunden at begge klubbers hold er udfordret 
på antal spillere ift. at komme op og spille 11 
mands, som man stræber mod i den alder. Sam-
arbejdet skal sikre børnenes fortsatte individuelle 
udvikling, mere bredde med flere kammerater so-
cialt og øget konkurrence. Så man kan klæde dem 
bedre på til seniortiden.

Nu er forarbejdet lavet – så håber vi at spillere, 
forældre, byens borgere og sponsorer vil tage rig-
tig godt imod TEAM FB/LB og ser samme poten-
tiale som bestyrelserne gør.

Bare fordi en dør lukker, behøver det ikke betyde 
at det der er bag den næste dør er dårligere. Det 
er noget andet – i dette tilfælde også noget som 
vi med stor optimisme ser frem til. Vi glæder os til 
at ”gutterne” også fremover giver os nogle spæn-
dende og seværdige kampe på hele 2 hjemmeba-
ner! Så kom og bak op, støt TEAM FB/LB enten 
som spiller eller som tilskuer.

EN NY KLUB I KLUBBEN  

 SER DAGENS LYS
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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

På Haugård finder du en spændende kollektion fra tøjmærket
Soulmate - det lækreste tøj til den moderigtige pige. Her er en 

afslappet atmosfære, altid tid til en kop kaffe og en snak. 
Endvidere har vi, foruden et spændende udvalg af unikt 

brugskunst som keramik, træ og glas - samt potter og planter, 
også delikatesser, sko,  sæber og skønne puder / plaider.

Se også vores flotte Retroafdeling. Masser af møbler, 
vitriner,  diverse lædersofaer, masser af skøre / skæve ting. 

Altsammen nænsomt restaureret. Laden bugner også af 
skønne oplæg - borde, bænke, sofaer samt industrielle

 lamper, sjove nips, skønne vaser og keramik fra ind- og udland.
VI glæder os til et besøg fra jer.

Uge 30-31-32
Fredag, lørdag, søndag 11-16

Fynslund Boldklub er taknemmelig for al den frivillige hjælp, som heldigvis rigtig mange 
bidrager med! HAR DU HJULPET EN HALV TIME ELLER MERE, er du hermed inviteret til 
vores superhyggelige: FEST FOR DE FRIVILLIGE

Det er fredag den 30. august kl. 17.30 ved Fynslundhallen. Her er der mulighed for at 
deltage i forskellige sportslige aktiviteter udendørs eller indendørs, alt efter vejret.

Når vi har svedt lidt, er Jan er klar til at kræse for os med lækker mad og tilhørende  
drikkevarer. Alt dette er ganske gratis, men du er nødt til at melde dig til senest den  
23. august af hensyn til indkøb.

Tilmelding: 
Helle Mørup, tlf: 25531122, helle@ugelog.dk

INVITATION

MAR’K’ANT
FESTIVAL 2019

Med venlig hilsen Bestyrelsen

Lørdag den 17 august vil vi igen samles til en hyggelig dag i musikkens 
navn. vi ser frem til endnu engang at samle forskellige musik stile fra 
nær og fjern med nogen af de mange kunstnere der har lyst til at deltage. 
så hvis du spiller musik i den ene eller anden retning og har lyst til at 
prøve det af, på en super lækker scene med et veloplagt publikum, så  
er chancen her nu.

TØV IKKE MED AT TAGE KONTAKT TIL 

Musik koordinator, Søren Rask

Tlf: 30867821

Mail: sra271@gmail.com
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Det er vildt fascinerende hvor enestående 
bi-familierne lever og arbejder for at lave 
det smukke guld-honning. Fornemmelsen af 
at se og høre deres aktivitet og bevidsthe-
den om hvor vigtige de er, og hvor meget vi 
kan gøre for at hjælpe dem, er det bedste 
ved biavl og honningproduktion. Har du lyst 
til at blive smittet af vores lokale biavleres 
entusiasme, og lære noget om bier, så læs 
med. Vi mødes i køkkenet hos Hans Rost-
gaard og Vibe Bundgaard sammen med Ja-
cob Cardoso. Steffen hører også til den lille 
lokale biavlsbande, og han har suppleret 
med viden og kommentarer efterfølgende.

FRA BEGYNDELSEN...

Jacobs fascination for bier startede, da han som 
5-årig var med sin Bedstefar ude og slynge hon-
ning og se til staderne. Lugten af honning og voks 
var derfor velkendt, da han knap 40 år efter over-
tog 3 bi-familier fra en kollega. Jacob måtte dog 
lige omkring et begynderkursus i Vamdrup og Om-
egns Biavlerforening for at få grundprincipperne 
for biavl på plads.

Vibe har interessen fra sin far, der var optaget 
af produktet propolis. Propolis er et antibakterielt 
og klæbrigt stof som bierne henter fra knopskud-
dene fra forskellige træarter. De bruger det til at 
beklæde alle indre overflader med for at beskytte 
bifamilien mod virus, svampe og bakterier. Og 
det kan mennesker også drage nytte af. Hun tog 
på kursus i Kolding og Omegns biavlerforening i 
2016 for at lære, hvordan bierne skal passes. De 
har nu 4 familier. 

Hans har som landmand altid vidst, at bierne er en 
vigtig del af kredsløbet, og han er Vibes forlænge-
de arm i forhold til, at det er hårdt fysisk arbejde 
at flytte med magasiner, der er fulde af honning. 
De hjælper hinanden med at vurdere biernes 
velbefindende, for det er faktisk ikke så lige til at 
kombinere viden og praksis, da der er mange ting 
man ikke kan læse sig til. Jacob supplerer, der kan 
ofte være flere løsninger, så det er vigtigt at tage 
en beslutning og følge med i hvordan det går. Jo 
mindre de forstyrrer bierne jo bedre. 

STEFFEN

Jeg startede som biavler i 1977. Min daværende 
kones bedstefar forærede os “en kasse bi”, og så 
var jeg solgt! Min kone og jeg tog på et begyn-
derkursus lige som Jacob samt Vibe og Hans, og 
så har jeg haft bier siden. Det er nogle fascine-
rende dyr, og så smager honning godt både på et 
rundstykke og i maden.

Dronning, droner og arbejderbier. Det er ret sofi-
stikeret. En dronning har ca. 60 000 bier. Der er ar-
bejderbier og droner. Arbejderbierne er altid hun-
ner og dem er der flest af. Dronerne er hanner og 
deres eneste formål er at befrugte dronninger. De 
flyver ud til selvetablerede dronesamlingspladser 
og møder dronninger fra stader i området. Det er 
ret sofistikeret, for det er kun en enkelt gang i li-
vet dronningen befrugtes. Hun flyver højt, så kun 
de stærkeste hanner giver generne videre, hun 
parrer sig med 4-5 droner for at få nok sæd, den 
sidste drone er uheldig for hans penis brækker af 
for at sætte “prop i”!

Derefter flyver hun hjem og lægger æg resten af 
sit liv. Når hun lægger flest æg er det op til 3000 
om dagen. Hun kan blive 5-6 år, men i biavlen ud-
skiftes dronningen typisk efter 2-3 år, da hendes 
produktivitet falder herefter. 

GELE ROYAL

Bierne laver deres egen dronning, når den eksi-
sterende er ‘udtjent’. En ny dronning udvikles af 
samme slags æg som arbejderbierne, men dron-
ningelarverne fodres med et særligt fint foder, der 
kaldes Gele Royal.Dronningen fodres med det re-

sten af sit liv. Dette produkt er i øvrigt eftertragtet 
i skønhedsindustrien.

HONNING

Et bistade giver 30-40 kg honning og de slynger 
flere gange om året. Forårshonningen er typisk 
lys, da den især er fra frugttræer og rapsmarker. 
Sensommerhonningen er mørkere og kraftigere i 
smagen og den kommer typisk fra lind, hestebøn-
ner og blomsterhaver. Bierne flyver i en radius af 
2-3 km, så den lokale blomsterhonning kommer 
også fra områdets haver. Honningen tager smag 
og har bestemt konsistens - afhængig af de plan-
ter, bierne henter  nektar fra. Derfor er der heller 
ikke to honninger, der smager ens.

En særlig aromatisk honning er lynghonningen, 
som stammer fra lyngen og hedens vilde flora. 
Den kræver selvsagt, at bierne er i nærheden af 
en hede, hvorfor biavleren flytter sine bier “på 
lyng”, hvilket Steffen som regel gør. Honning kan 
købes i Hans og Vibes lille bod på vej op mod de-
res gård på Bøllingvej. Jacob sælger mest til fa-
milie, kollegaer og venner, men alle er velkomne 
til at henvende sig til både ham og Steffen.

Honning koster 35 kr. pr. bøtte - 3 for 100 kr. Det er 
ikke noget de bliver rige af, men det er hyggeligt 
at nogen kommer forbi og sætter pris på smag og 
kvalitet af vores lokale varer.

Biavlerne arbejder sammen og sparrer med hinan-
den, og i biavlerforeningen er der en kultur, hvor de 
hjælper hinanden. Biavl har fået en renæssance og 
der er flere kvinder, der kaster sig ud i denne hobby. 

Der er et kodex, som biavlere i Danmark følger, 
honning med Danmarks biavlerforenings etiket er 
et rent naturprodukt, der ikke må være opvarmet 
eller tilsat noget som helst, ligesom vandindholdet 
i honningen skal holdes under 20%.  Dyrevelfærd 
føler biavlerne sig også meget ansvarlige for. 

FREMTIDEN

Der forsvinder insekter, men der er meget, vi kan 
gøre for at hjælpe dem. Mange landmænd sår 
blomster i markkanterne, kommunen undlader at 

BIAVL I 
FYNSLUND
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klippe rabatter og blomster i byhaver er meget 
værdifulde, da de ofte er mere jævnt fordelt hen 
over sæsonen. Når der er færre bier og insekter, 
er der også færre fugle. Der er plads til mange 
flere bier i Danmark

FAKTABOKS: 

Jacob Cardoso. Bor på Jordrupvej 12 i Veerst 
Skov Gift med Trine og de har drengene Laurits 
og Andreas på hhv. 8 og 10 år Jacob arbejder 
som projektleder i Banedanmark og beskæftiger 
sig i sin fritid, udover biavl, med træning af fod-
bolddrenge i Fynslund Boldklub foreningsarbejde 
og jagt, samt ikke mindst familiens 9 uger gamle 
labradorhvalp.

HANS OG VIBE: 
Hans er økologisk landmand og tømrer, formand 
for Fynslund Boldklub. Vibe er teamleder på Varde 
Bibliotek. Hun arbejder især for at fremme fæl-
lesskaber og er tovholder på i områdets lokale 
foreningsforum 4F. Fælles interesser: økologi, for-
eningsliv, biavl og mountainbike. Familien består 
af fire voksne børn og 5 børnebørn.

Steffen Mortensen er kæreste med Hanne. Bor på 
Egholt Skovvej 17.  Han er lærer i Egtved og har 4 
voksne sønner og 7 børnebørn. 
Interesser: Volleyball og vores dyr: Dexter køer, 
får, islandske heste og selvfølgelig bierne …..
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Musik - sang og livsglæde - sådan tror jeg 
alle ser Helene Ejler Ernst og det har jeg 
valgt at se nærmere på, idet jeg har aftalt et 
møde i hendes hjem i Vester Nebel.

Jeg modtages af en smilende Helene, der med 
sit utroligt smittende, gode humør og udstråling 
får snakken i gang, inden jeg næsten får tanket 
kaffen op og sat mig ved bordet. Jeg er kommet 
for at høre om hendes liv med musik og sang, men 
det bliver i starten hurtigt overskygget af Helenes 
helt store interesse – coaching, for jeg kan mærke 
at Helene er ivrig efter at fortælle, at der ikke kun 
er musik og sang i hendes liv. 

DYNAMISK COACHING

Helenes helt store passion er ”Dynamisk Coaching” 
og hvad er nu det? Ordene strømmer ud fra Hele-
ne, jeg kan mærke, at dette her brænder hun vir-
kelig for. Så nysgerrigheden bliver intens fra min 

side, for her var der pludselig en helt ny side af 
Helene, jeg ikke kendte.
Det viser sig, at Helene er uddannet i – og prakti-
serer - ”Dynamisk Coaching”.

”HVAD ER SÅ ”DYNAMISK COACHING”?”

”Det er en enkel metode til professionel samtale, 
der tager udgangspunkt i vores følelser. Følelser-
ne er vores rå livskraft! Tør du stå ved dine følel-
ser, har du god energi og kraft til handling. Mod-
sat, kender du måske til overspringshandlinger og 
uhensigtsmæssige handlemønstre der stjæler din 
tid, energi og gode humør(?) Metoden er enkel og 
virkningsfuld – arbejdet kan være hårdt” – fortæl-
ler Helene begejstret.

Er du interesseret i coaching og har du lyst til at 
få et nærmere indblik i ”Dynamisk coaching”, så 
kontakt Helene. Du kan se nærmere på hendes 
hjemmeside.

”Jeg er optaget af netop denne coachingmetode, 
fordi vi arbejder med årsagsbehandling og ikke 
blot symptombehandling. Det er en stor glæde, 
at opleve folk slippe af med kroniske smerter, at 
hjælpe folk med at ”sige til” og ”sige fra”, at ople-
ve folk vokse i mod og selvværd.” –slutter Helene 
snakken om ”Dynamisk Coaching”.

MUSIK – SANG – LIVSGLÆDE

Helene er vokset op i et hjem med musik og sang, 
hvilket da også er blevet en naturlig del af hendes 
liv. Man kan ikke undgå at blive i godt humør, når 
man er sammen med hende. Alle nyder glæde af 
hendes smittende og sprudlende udstråling. Mu-
sik, sang og livsglæde er Helenes hverdag i sit 
arbejdsliv, som spænder over en kirkemusikerstil-
ling ved Sdr. Bjert kirke og utallige opgaver som 
freelance musiker, hvor der er nok at lave.

SANG & MUSIK
GI’R VINGER

Arbejdsopgaverne spænder fra fællessang på 
DGI Landskontoret i Vingsted til ”Den Lave 
Højskole” i Vejle, der er en lille dosis højskole-
liv for unge i alderen 15 – 25 år. Ligeledes har 
hun gennem årene lavet utallige arrangemen-
ter med børnekor og babysalmesang. Helenes 
musik og sang giver også genlyd i private virk-
somheder.  I det hyggelige og populære ”Vol-
kerts Fylke” har hun også lavet fællessang.

”Gi’ sangen vinger” i Lejrskov/Jordrup kirker – 
et fællessang projekt med afsluttende koncert 
og fællessang, blev et tilløbsstykke.

Musikalsk teambuilding for Kolding kommu-
nes senior- og socialforvaltninger giver fulde 
huse - ligesom fællessang med efterskoleele-
ver bliver mere udbredt. Hver uge er Helene 
fast børnekorleder ved Vester Nebel kirke.

Overordnet arbejder Helene med musikalsk 
samskabelse og er optaget af, hvad – og hvor-
dan man kan skabe sammen i musikken, for på 
den måde både at blive bedre til at synge og 
samarbejde. 

Jeg kunne skrive om mange flere arrangemen-
ter i Helenes arbejde, for de nævnte er kun et 
udpluk af hendes afvekslende hverdag.

Et par timer er gået med højt humør, ikke 
mindst grundet Helenes smittende livsglæde. 
Jeg kan kun sige – sang og musik gi’r vinger 
– jeg er ”lettet” og glæder mig til endnu mere 
vingesus fra Helenes side fremover. 

HUSK: FÆLLESSANG I LEJRSKOV/JOR-
DRUP KIRKER – ONS. D. 4. DECEMBER 
2019. FOREGÅR I KONFIRMANDSTUEN,  
I LEJRSKOV
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FAKTA
• Helene er uddannet på  

Musikkonservatoriet i Århus i rytmisk 
korledelse og musik & bevægelse.

• Er 40 år
• Har børnene: Johanne på 4 år og Karla 

på 1 ½ år.
• Gå ind på Helenes spændende  

hjemmeside – www.heleneernst.dk – 
hvor du kan læse mere.
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Det er en smuk forårsdag med blå himmel og høj 
sol. En monoton summen fra en maskine, vidner 
om at der arbejdes på markerne omkring Højrup. 
Når man kører fra Højrup til Ferup, kan man se 
at majsen i de seneste 3 år løbende er skiftet ud 
med små kirsebærtræer. Det bakkede landskab er 
fyldt op at endeløse rækker af blomstrende træer 
med smukke hvide blomster, så langt øjet rækker.
Men hvordan gik det lige til at Højrup blev omrin-
get af kirsebær?

Omdrejningspunktet er Højrupgård. En gammel 
stolt slægtsgård, hvor der dog ikke har været dre-
vet landbrug de seneste 34 år. Jorden har været 
bortforpagtet, men da aftalen udløb, valgte Jør-
gen Axel Stevnsmose Dinesen at vende hjem til 
Højrup for at drive gården. Det lyder lidt som en 
Morten Korch film, bortset fra at dette er en for-
tælling fra den virkelige verden.

Jørgen har i løbet af sit liv boet i og rejst meget 
i udlandet. Men er blevet 50 år, og har lyst til at 
bringe liv i slægtsgården og pleje den smukke na-
tur, der følger med. 

Jørgens mor bor stadig på gården. Sammen med 
kæresten Anne, er han er selv lige flyttet ind i 
”Skovhuset”, der ligger smukt indrammet af kir-
sebærtræer, et stenkast fra Højrupgård. Nu har 
han mulighed for være tæt på sin mor, samtidig 
med at han bor lige midt i sit projekt. For det er 
ikke bare et arbejde, det er en livsstil. 

Jørgen samarbejder med et hollandsk firma, Devo 
Aps, der forpagter jorden og køber træer og ma-
skiner. Jørgen er ansat til at passe det hele. Det er 
er såkaldte surkirsebær, som de hollandske ejere 
udstener i deres firma Kervo i Holland, inden bær-
rene fyldes på dåser og sælges til bagerier. Det 
hollandske firma har allerede plantager i Syd- og 
Østeuropa, og med træerne i Højrup kan de for-
længe høstsæsonen, hvor Danmark er det sidste 
sted der høstes. De ældste træer i Højrup blev 
plantet for 3 år siden, og i år vil Jørgen forsøge at 
høste dem første gang, hvilket han er spændt på. 
P.t. er 65 hektarer beplantet, men målet er 80. 
Jørgen har tilkøbt mere jord rundt om Højrupgård, 
i alt har han nu 110 hektarer. Om foråret kan na-
boerne høre når Jørgen kører i marken fra tidlig 
morgen til sen aften, for at sprøjte: mod svamp, 
mod insekter, og så får træerne gødning, der opta-
ges gennem bladene på de unge træer, der endnu 
ikke har et kraftigt rodnet. 
 
Men det handler ikke kun om at dyrke markerne, 
han taler også passioneret om naturpleje. Jørgen 
og Anne har 6 heste af racen Rocky Mountain. En 
race med Tølt som Islænder racen, og så har de et 
roligt temperament. Hestene går og vedligeholder 
engarealerne på østsiden af ejendommen, over 
mod Stenvad. På en af de tilkøbte marker, skal 
der etableres en stor sø. Det sker bl.a. for at leve 
op til landbrugets egen målsætning om at udlede 
mindre kvælstof i naturen. Jørgen (og Højrupgård) 
er i år 1 ud af kun 78 landmænd, der har søgt og 
fået godkendt vådområder i 2019. 

Dyrelivet nyder også godt af Jørgens initiativer, 
for han sørger for at der er steder og beplantning, 
der giver ly og føde til f.eks. fasaner og rådyr. Han 
går ikke selv på jagt, det lader han andre om.
Udover at der stadig skal plantes flere kirsebær-
træer, så går Jørgen også og overvejer på om han 
også skal forsøge sig med blåbær, eller andre sor-
ter af kirsebær. Derfor er der sat buske og træer 
omkring Højrupgård, som han går og studerer.

Det og meget andet kan han spekulere på, mens 
han tager sin daglige runde for at inspicere mar-
kerne. En tur på 5-6 km, som i dag tages på ATV 
med følgeskab af Anne på hesteryg. Det er en 
mulighed for at nyde naturen sammen, og vende 
dagens begivenheder.

Udover arbejdet med kirsebær, heste og naturple-
je, så er der også lige ”lidt” andre ting på to-do 
listen: udover Højrupgård og Skovhuset, hører der 
yderligere 5 boliger til på jorderne. Alle 7 boliger, 
der løbende skal have et løft eller en klat maling.

Ja der er nok at se til de næste mange år, og 
imens kan naboerne i Højrup og Ferup nyde de 
blomstrende kirsebærtræer, og den smukke natur.

Kirsebaertraeernei Højrup
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Kirsebærtræerne

Karen

Jørgen med føl

Højrupgaard

Anne på hesteryg
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FYNSLUND 
K A L E N D E R  2 0 1 9

JULI

2. 09:30 - 11:00 Fællessang
Aktivitetscentret, 
Toftegården 

7. 10:30 - 11:30 Gudstjeneste Jordrup Kirke

14. 10:30 - 11:30 Gudstjeneste Se nabokirker

21. 10:30 - 11:30 Gudstjeneste Se nabokirker

28. 10:30 - 11:30 Gudstjeneste Lejrskov Kirke

OKTOBER
1. 19:30 - 22:00 FB: Bestyrelsesmøde Fynslundhallen

3. 19:30 - 21:30
Karen Søe Pedersen 
“Hyldest til livet”

Konfirmandstuen

5. 18:00 - 23:30
Årets sjoveste 
høstfest 

Fynslundhallen

6. 10:30 - 11:30 Gudstjeneste Lejrskov Kirke

AUGUST

3. 12:00
Ringridning/træning man og tor i ugen  
op til.  Ringriderpladsen i Lejrskov

4. 09:00 - 10:00 Gudstjeneste  Jordrup Kirke 

11. 09:00 - 10:00 Gudstjeneste  Lejrskov Kirke 

12. 08:00 - 14:00 Skolestart
 Fynslundskolen og 
Børnehaven Spiren

12. 19:30 - 22:00 FB: Bestyrelsesmøde Fynslundhallen

13. 09.30 - 11:00 Fællessang
 Aktivitetscentret, 
Toftegården  

16. 17:00. Biltræf 
 Ringridderpladsen i 
Lejrskov

17. Hele dagen
FB: >>> Mar’k’ant Festival <<<  
AMFI-SCENEN v./ Fynslund Hallen

18. 10:30 - 11:30 Gudstjeneste  Jordrup Kirke

21. 13:00 - 17:00
Tur til tidl. Kellers 
institution

 Aktivitetscentret, 
Toftegården  

25. 10:30 - 11:30 Friluftsgudstjeneste Lejrskov Præstegård

27. 19:00 - 21:00 Bestyrelsesmøde
Fynslundskolen og 
Børnehaven Spiren

28. 14:30 - 15:15 Gudstjeneste
 Aktivitetscentret, 
Toftegården  

29. 17:00 - 20:00 Skolefest Fynslundskolen

30. 17:30 - 23:30
FB: Fest for de 
frivillige 

 Fynslundhallen

SEPTEMBER
1. 10:30 - 11:30 Gudstjeneste  Jordrup Kirke 

4.  09:30 - 12:00
Modeshow fra 
Damernes Butik

 Aktivitetscentret, 
Toftegården  

5. 15:15 - 16:45
Konfirmationsforbe-
redelsen begynder

 Lejrskov Præstegård

6. 00:00 - 00:00 Idrætsdag Fynslundskolen

7-8
Ridestævne, dressur 
og spring

Jordrup & Omegns 
Rideklub  

8. 09:00 - 10:00 Gudstjeneste Lejrskov Kirke

10. 09:30 - 11:00 Fællessang Aktivitetscentret, 
Toftegården  

11. 14:00 - 16:30
Underholdning ved  
”visens venner”

 Aktivitetscentret, 
Toftegården  

11. 14:15 - 15:45
Minikonfirmanderne 
begynder 

Lejrskov Præstegård

12. 19:00 Høstbanko Jordrup Forsamlingshus

15. 10:30 - 11:30 Gudstjeneste Jordrup Kirke

15. Åbning af den nye Troldhedesti

21. Hele dagen Elevstævne
Jordrup & Omegns 
Rideklub 

22. 10:30 - 11:30 Høstgudstjeneste  Lejrskov Kirke

24. 14:30 - 15:15 Gudstjeneste Aktivitetscentret, 
Toftegården  

24. 19:00 - 21:00 Bestyrelsesmøde Fynslundskolen og 
Børnehaven Spiren

26. 18:30 - 22:30
Bo Young/spis med 
aften

Jordrup Forsamlingshus

29. 10:30 - 11:30 Høstgudstjeneste  Jordrup Kirke

 

Lørdag den 17. august går det igen løs på Mar-
kantscenen med årets Festival.

Der blev åbnet op for tilmeldingen til dette års 
festival allerede midt i april, og flere bands, so-
lister og duoer var hurtige med at melde sig til. 
For hvert år der går, når navnet Markant længere 
og længere ud. Den hyggelige stemning, den gode 
lyd og den intime koncertoplevelse har skabt et 
godt ry for den lille 1-dags festival. I år har musi-
kere, som ikke umiddelbart har relation til områ-
det, henvendt sig for at høre om festivalen. Dette 
giver teamet blod på tanden i forhold til de mange 
drømme, som drømmes for festivalen og Markant 
scenen.

DRØMMER OM OVERDÆKNING AF SCENEN

Som tidligere nævnt, arbejdes der på en løsning 
til overdækning af scenen. Selvom drømmen var, 
at dette skulle være realiseret til i år, har arbej-
det med at finde sponsorater været lidt udfordret 
og det vides ikke, hvornår Markant kan se frem 
til denne løsning. Når det er sagt, så er der god 
energi i teamet og der arbejdes med idegenering 
i forhold til festivalens fremtid, koncept og økono-
miske muligheder.

FRIVILLIGE STÅR BAG ALT ARBEJDE

HUSK: Markant Festival bygges op af en masse 
frivillige folk fra området, og der er altid plads til 
flere hjælpende hænder. Planlægningen har væ-
ret i gang siden foråret og i løbet af sommeren 
er Markant folket mødtes og fået snakket om alt 
det praktiske. Skriv til Markant festival på deres 
facebookside hvis du kunne tænke dig at hjælpe 
op til eller under festivalen. Backstage - det er 
her festen starter.

Markant Festival glæder sig i øvrigt til dette års 
program er sammensat, igen i år planlægger de 
en spændende nedtælling. Så følg med på deres 
facebook side Markant Festival.

VIL DU VÆRE MEDLEM

Du kan blive medlem ved at indbetale kr. 150,00 
på Reg. nr. 6856 kontonr. 0001062230 – skriv FM 
efterfulgt af dit navn.

MAR`K`ANT FESTIVAL 2019
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LOKALBRUGS din, min og vores
ER DER VARER, DU SYNES, VI MANGLER – SÅ SIG DET TIL HANNE
HELLE ELLER SUSANNE, OG VI KIGGER PÅ DET HURTIGST MULIGT. 

TILBUD
JULI - AUGUST

SMILEY
REGNSKAB

PR. 100G 10 STK. KUN

15 KR 8,95 KR 20 KR 5 KR

Husk, at Brugsen er behjælpelig med at bestille varer hjem til sommerens fester. 
Ved større indkøb er der rabat at hente. Tag fat i en af vores fantastiske medarbejdere i Brugsen.

lokalbruGsens 
ÅbninGstider: 
Man – Søn:  08.00 – 20.00

postbutiks
ÅbninGstider: 
Man – Fre:   08.00 – 20.00

LokalBrugsen Jordrup
Hovedgaden 43
6064 Jordrup
Telefon: 7555 6122

KØB LOKALT

lokalbruGs
din, min og vores

ny tilbudsavis
 

Hver uGe
Hver torsdag udkommer Lo-
kalBrugsens nye tilbudsavis 
- så husk at holde øje med 
postkassen og benyt jer af 
gode tilbud! Få dem direkte 
på en SMS. 

biblioteks
station
HUSK du kan afl evere og 
hente biblioteksbøger i 
Brugsen. Brugsen har nem-
lig en Biblioteksstation - lige 
ved siden af opslagtavlen.

Du kan afl evere lånte bøger 
og du kan hente bøger, hvis 
du bestiller dem på nettet 
på www.koldingbib.dk

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

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

Iceberg salat
1 stk. kun

6,95 kr.

Sun Lolly is
8-pak kun

9,95 kr.

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

6,95 kr.

smiley reGnskab
uge 1-14:

Sun Lolly is

sms SERVICE

gode
tibud

11 stk. 2 stk. 1 stk.

Tilbuddene gælder
maj-juni-juli måned. 
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lokalbruGsens 
ÅbninGstider: 
Man – Søn:  08.00 – 20.00

postbutiks
ÅbninGstider: 
Man – Fre:   08.00 – 20.00

LokalBrugsen Jordrup
Hovedgaden 43
6064 Jordrup
Telefon: 7555 6122
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din, min og vores
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UGE 7-21
5 stk.
6 stk.
4 stk.

Ugens brød
Franskbrød

Bland-selv-slik
hver fre/lør.

Bland-selv-frugt Romkugler
Hver fredag 

Husk at bestille vinen til dine fester hos os. Vi 
tager altid uåbnede flasker retur.
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Susanne har været i sving som uddeler i vores lo-
kale Brugs siden 1. februar. Hun havde et stykke 
tid drømt om at arbejde i sit lokalsamfund. Og da 
det så ud til, at der blev en mulighed i Brugsen, 
var hun ikke sen til at sende en ansøgning.

Susanne stortrives med at have sit arbejde her, 
hvor hun kender de fleste af os. Det giver hende 
en helt unik mulighed for at yde en service ud over 
det sædvanlige, når hun kender vores indkøbsva-
ner, familiebegivenheder og liv i det hele tage. 

Og hun ved også, hvem hun kan spørge om råd 
og hjælp, hvis der opstår tekniske problemer med 
inventar o.l. Hun oplever en stor velvilje fra alle til 
at hjælpe både i Brugsen og i det hele taget, at 
folk hjælper hinanden her Fynslundområdet.

Susanne vil gerne samarbejde mere med for-
eningerne om fælles arrangementer, så folk kan 

få flere hyggelige stunder sammen. Ideer modta-
ges gerne! 

Humøret er for det meste højt – Susanne joker 
med dem, der er med på den og drager omsorg for 
alle. Fynslundområdet og Brugsen har vist været 
heldig med hende.

FAKTA

• Gift med Henrik og bor med ham i Jordrup 
på 16. år

• 3 voksne børn
• Senest Butikschef i den store Matas butik i 

Esbjerg
• Fra butikselev til butikschef i løbet 13 år i 

Matas i Brørup
• Også uddannet kontorassistent og  

lagerassistent.

EN LOKAL  
UDDELER I BRUGSEN

NYT BUTIKSRÅD

Bagerst: Michael Jørgensen, Thomas Flint Jensen 
Forrest: Charlotte Jørgensen, Malou Lyngholm 
Jensen, Peter Holst(formand)

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

MASSER AF KØD 
FRA EGNE DYR

CAFÉ ARRANGEMENTER
450,-

ØL OG VIN

ULDSOKKER LAMMESKIND

DELIKATESSER

ÅBNINGSTIDER 
Fredag 15.00 - 17.00 
Lørdag 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

Oksekød, svinekød, uldgris, kødkanin 
samt bestilling af fjerkræ

Bacon/øl smagning
Eller et arrangement som lige jeres gruppe 

ønsker jer. Spørg for muligheder

Og den lokale gavekurv

Stort udvalg
af lækre sokker mm.

1 stk. 2 stk.

Krydderier, sennep, 
lakrids, mm.

GÅRDBUTIK & CAFÉ
EGHOLT STALDDØRSSALG

475,- 850,-
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Smede og montagefirma
v/ Rene Hviid
Lejrskovvej 4, 6640 Lunderskov
Tlf. 21 29 04 85
E-mail: rene@smedeogmontage.dk - www.smedeogmontage.dk

Besøg os på

Medlem af

Her er et udsnit af vores kompetencer:
- Reparation og vedligeholdelsesarbejde
- Stålkonstruktioner i forbindelse med ny- om- og tilbyg
- Trapper, gelændere, porte, altaner m.m.
- TIG-svejsning
- Elektrodesvejsning
- MIG-svejsning
- MAG-svejsning
- Montagearbejde
- Plade bearbejdning
- Maskinbygning
- CNC-drejning og fræsning

Ring til os for et uforpligtende
tilbud på Deres næste opgave

ApS

ApS

Lars: +45 2525 7160 . Henry: +45 2525 7158
Bravida . Fabriksvej 7-9 . 6000 Kolding
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Initiativet til Lejrskov Ringriderforening 
blevtaget i 1923 af brandmajor Rs. Rasmu-
sen (Højrupgård), Aksel Roed (Ferup), Anker 
Jessen (Lejrskov), og Hans Hansen (Dalgård). 
Den første ringridning efter foreningens start 
fandt sted i sommeren 1923 og med musik red 
rytterne i samlet flok mod ringrider pladsen 
ved ”Nørager”. Antallet af ryttere har gen-
nem foreningens tid været meget svingede, 
man ved at der i 1948 var 104 deltagere, mens 
der i 1959 kun var 14. 

HVER SOMMER I LEJRSKOV RINGRIDER- 
FORENING BLIVER DER AFHOLDT TO 
RINGRIDNINGER.

Den første afholdes i starten af juni, og den sidste 
i august. Vi må dog erkende at antallet af ryttere 
gør, at vi ikke kan garantere at vi fortsat vil afhol-
de 2 ringridninger.

Vi har desuden valgt, at ved begge ringridninger 
er alle velkomne, uanset om man har tilknytning 
til området eller ej. Vi har desværre oplevet et 
meget dalende rytter tal de seneste år.

I 2018 var der henholdsvis 15 og 25 ryttere, hvilket 
vi håber kun bliver bedre i år. Vores første ringrid-
ning er veloverstået, til trods for dårligt vejr stille-
de 17 ryttere op og gav underholdning.

Vores forening består af 5 aktive medlemmer, som 
alle gør et godt stykke arbejde med at holde gang 
i vores dejlige plads, og vi håber at kunne fortsæt-
te i mange år endnu, tiden vil dog vise om vi må 
vige pladsen for en ny motorvej.

Ringridning er en ride konkurrence, hvor rytteren 
med en lanse skal fange en ophængt ring. Rin-
gridning kan som konkurrence føres tilbage til 
tidlig middelalder, hvor den kendes som folkelig 
forlystelse adskillige steder i Europa. I middel-
alderen fik ringridning plads i ridderturneringer, 
da de farlige tvekampe faldt bort. I 1500 tallet 
indrettede adler og konger permanente anlæg til 
ringridning. På Frederiksborg Slot findes Christian 
d. 4. ringridnings galge. Som folkelig kappestrid 
eksisterede sporten formentlig hele tiden, men i 
midten af 1800 tallet, i Sønderjylland, fik sporten en 
opblomstring. Inspireret af den heste glade hertug 

af Augustenborg. Traditionen er stadig levende i 
Sønderjylland, hvor der rides hele sommeren, mens 
der andre steder i landet rides til fx fastelavn.

Det koster 120 kr. for voksne at deltage, 60 kr. for 
børn, og alle er velkomne. Der er fri adgang for 
tilskuere, og der er mulighed for at købe både pøl-
ser, øl, vand, is og snolder i vores lille kiosk.

Udover ringridning afholdes der desuden biltræf 
2 gange hver sommer, hvor der er mulighed for 
en rigtig hyggelig aften med en helt anden type 
hestekræfter på pladsen.
 

VORES DATOER FOR RESTEN AF  
SOMMEREN ER:

• Ringridning lørdag d. 3. august kl. 13
• biltræf fredag d. 16. august kl. 17.

Skulle der være spørgsmål, ris eller ros kan vi kon-
taktes på facebook eller på 
sanne@lejrskovringrider.dk

Lejrskov Ringrider Forening
NYT FRA 



30  // SOMMER 2019 //  FYNSLUND MAGASINET SOMMER 2019  //  FYNSLUND MAGASINET //  31 

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

ONSDAG DEN 10 APRIL 
FORTALTE GRETHE OM SIN REJSE TIL 
TANZANIA OG ZANZIBAR.

Det var et godt og spændende foredrag, hvor Gre-
the fortalte om alle de mange dyr, og den flotte 
natur, også en fin fortælling om Masaiernes kul-
tur, og boliger.

Der blev vist mange billeder fra turen, samt vide-
oer af masaiernes danse. Der var mødt godt 30 
mennesker op til denne hyggelige eftermiddag, 
hvor der også blev vist smykker og andre suoveni-
ers fra rejsen. Der blev snakket og hygget om den 
dejlige tur, vi havde oplevet igennem Grethe, over 
en kop kaffe og tak for et godt foredrag Grethe

ONSDAG DEN 15. MAJ
HELDAGSTUR TIL SILD! 

35 var tilmeldt til heldagsturen til Sild. Ansager 
Busser startede kl. 09.15 fra Aktivitetscentret, 
hvor vi først kørte til  Sønder Lygum  og fik en dej-
lig middag med friske asparges, skinke, kartofler 
og bearnaise samt smørsovs. Desserten var va-
niljeis med frugtgrød. Der var også en genstand 
til maden alt efter eget ønske. Her stødte vores 
guide Jette Knapp til, som skulle være vores 
guide på Sild.

Vi kørte videre til Niebøll hvorfra toget går til Sild. 
En spændende oplevelse at se hvordan vi blev 
læsset på en togvogn, og se hvor stor trafik der er 
til øen Sild. Turen fra Tyskland til Sild med toget 
tog 50 minutter.

Dem der havde lyst gik en tur i gågaden på Sild 
og ned til strandpromenaden. Derefter fik vi en 
guidet tur rundt på øen. Her nød vi også vores 
medbragte kaffe og hjemmebag i det fri. Kl. ca. 
18 tog vi færgen til Rømø, og fik en dejlig gul-
laschsuppe til aftensmad.

Vi havde alletiders chauffør, som fortalte lidt hi-
storie om områderne vi kørte i, og der blev også 
tid til lidt af de morsomme historier, alt i alt en 
festlig og god chauffør.

Vi havde en hel fantastisk dag, alle var tilfredse 
med arangementet.

ONSDAG DEN 13 MARTS
HAVDE VI BESØG AF ENSEMBLE 60+.

Ensemble 60+ er en flok sang-, teater og revyglade 
og gale pensionister fra hele Kolding kommune.
De tager ud og underholder ældre mennesker på 
Plejehjem og aktivitetscentre.

Bl.a. underholdt de med sketches, monologer og 
fællessang. Der var også to glade musikere med 
på klaver og harmonika.

Sketchen Vejhjælp, handlede om hvor svært det 
er at forstå hinanden i telefonen. Ligeledes var 
der en Sketch om to gamle sure mænd, som ikke 
kunne lide hinanden, men de kunne heller ikke 
undvære hinanden.

En tredje sketch handlede om Hr. Sivertsen, som 
var blevet noget glemsom.

Problemer med skrald sortering handlede den 
fjerde Sketch om, det var vel mest en opsang til 
systemet. Der manglede heller ikke  Syngepiger/
Bakkesangerinder, der sang –”Køb blomster, køb 
blomster”…..

Endelig var der Eva som sang en sjov sang om at 
være ensom.

Det var en festlig eftermiddag, med en masse god 
humor, fællessang, og dejlig kaffebord.
Indslagene er vist på billederne
Tak til Ensemble 60+

BRUGERRÅDET  
TOFTEGÅRDEN

HUSK AT TJEKKE VORES  
KOMMENDE ARRANGEMENTER 
I DETTE BLADS KALENDER!
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Hej jeg hedder Freja og jeg er 10 år gammel. Jeg har redet på jork i 5 år fra 2014-2019. Jeg har gået til ridning et andet sted, men det var ikke så godt som Jork.  På Jork er der meget fællesskab, der er ikke så meget konkurrence, så hvis man har tabt gør det ikke noget, det er hyggeligt at være der. Vi får tit at vide, at vi har et godt fællesskab. Vi har nogle gode ridelærere og vi rider ikke kun, vi laver også alt muligt andet som at bygge huler og alt muligt andet, jeg leger både med nogle på 15 år og nogle på 13 år. Der er en spring bane og en uden-dørs dressurbane og en ridehal. Stalden er lidt gammel, men det gør det meget mere hyggelig. Jork er det  
bedsssssssste sted at ride i hele verden Fra Freja og Mango

Nora er glad for Jork

Jeg startede på en anden rideskole, men 

efter lidt tid ville vi hellere hen på en 

rideskole, der kunne byde på noget mere. 

Og derfor valgte vi Jordrup og omegns 

rideklub.  Jork  som vi også kalder det, er 

en meget god rideskole. Der er en m
asse 

muligheder der ude. Og der er plads til 

alle. Jork har en masse gode ride læ
re-

re og tre ridebaner. Vi har også en masse 

skønne elev ponye
r. Jeg elsker personligt 

selv også bare at være i stalden og bare 

hjælpe til på Jork, så synes jeg,, man bliver 

mere tilknyttet rideskolen. Alt i alt er 

det rigtig godt at ride ude på Jork og bare 

være der ude. Jordrup og omegns rideklub 

er et rigtig godt sted. 

Af Nora 
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Torsdag aften d. 13. juni  blev der rejst et rigtigt 
cirkustelt på gårdspladsen på Nedergårdsvej. Det 
var startskuddet til ridelejren i år, så alle børn kun-
ne sove under et tag. Det var en kæmpe succes og 
det holdt ikke børnene længere vågne om aftenen 
tværtimod.

Fredag ankom alle børn mellem kl. 15 og 16 og fik 
deres madrasser og tøjtasker installeret i teltet. 
Forældrene kørte hjem og Anne-Marie og Mari-
anne som stod for arrangementet skulle nu til at 
styre 30 hestetossede piger sammen med et hold-
fuld unge hjælpere. 

Der var planlagt ridning, staldarbejde, markarbej-
de, teori – ryttermærke undervisning, agility, he-
stevognstur, opvisning af Lene  og Irish i Cordeo, 
maling af hestesko. 

Vejret var nogenlunde, det gav nogle gevaldige 
byger, lige som vi skulle til at spise den medbrag-
te madpakke fredag aften, så den blev indtaget 
på nogle paller i laden fremfor de lige opstillede 
bord-bænke i gårdspladsen. 

Vejret var fint fredag aften så der blev der øvet 
bomarbejde (spring) på springbanen med alle 5 
hold, nogle piger havde aldrig prøvet det før, men 

det har vore elevheste heldigvis, så alle fik en rig-
tig god oplevelse og var vældig glade. 

Lørdag morgen stod børnene op til lækkert mor-
genbord, som dejlige forældre havde sørget for 
var klar. I løbet af formiddagen gav det en del 
byger, men så kunne vi jo bare trække undervis-
ningen ind i ridehallen. Her var der så opvisning 
af Lene og Irish som red rundt uden sadel og ho-
vedtøj kun med en cordeo (reb) rundt om halsen, 
og kunne styre sin pony med ben og stemme, en 
fantastisk oplevelse. Efter opvisningen stod alle 
30 børn og nussede omkring hest og rytter. 

Derefter undervisning i ridehallen – alm. Hold 
dressur undervisning som vi plejer, imens blev 
staldene ordnet, og frokost buffet blev åbnet af 
søde forældre så der blev spist løbende.

I HESTEVOGN TIL BIRTE I VEERST 

Kl. 15.00 blev alle børn læsset på en hestevogn og 
kørt ud til Birte i Veerst og fik saftevand og kage, 
som der var rigeligt af :-). Der kom en enkelt byge 
eller 2 undervejs, men børnene sad fint i tørvejr 
– så ingen våde børn. Hos Birte blev der hygget i 
haven med diverse lege, spring på ben, afslapning 
i hængekøje, stå på hænder, gynge mm. Nogle 

børn var trætte og tog en lille lur i hestevognen. 
Da de kom retur på JORK, var aftensmaden næ-
sten klar igen af hjælpsomme forældre og deref-
ter blev der ændret lidt i programmet, da dagen 
havde været lidt fugtig  - så der blev indbudt til 
videofilm og popkorn hos Christian og Camilla, 
så børnene kunne komme ind og slappe af i op-
varmet hus. Stort tak for det. Filmen måtte dog 
stoppes halvvejs og ca. 2/3 dele af børnene gik 
hjem og kom i soveposen.

Søndag var vejret bare super godt, så glade børn 
fik igen serveret morgenmad af morgenfriske for-
ældre, inden der var Ponygames på programmet 
– igen en stor oplevelse for alle. 

I alle ledige stunder under hele ridelejren legede 
børnene på kryds og tværs med hinanden. Der 
blev sprunget på benene på springbanen, longe-
ret og løbet i ridehallen hvor først den ene var 
hest og den anden ridelærer, der blev striglet og 
lukket i boks, så de fleste børn har prøvet livet 
som hest på JORK.

Hele ridelejren sluttede af med fælles grill i 
gårdspladsen med mere en 100 glade forældre, 
som hjalp med al oprydning, inden de tog deres 
meget trætte børn med hjem.

RIDELEJR 

 

 

 

 KINESIOLOGI RAB KLANGMASSAGE  

 KRANIOSAKRAL-TERAPI  HEALING   

 KLANGMASSAGE  HOMØOPATI  

 KLANGSKÅLE  BACHS BLOMSTERMEDICIN  
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LÆS MERE PÅ LOTTE-KOCH.DK 

Lejrskovvej 56   6064 Jordrup 
Tel  2280 1822    Mail  lk@lo�e-koch.dk 

v/ Tømrer og snedker Kristian Dam

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

Bygger på kvalitet

Cirkus Jork
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Efter at have holdt en kort pause, er Svend 
Arndal tilbage som Tømrermester i Vrå. 
Adressen er stadig Fynslundvej 44, de an-
satte er en del af tidligere ansatte og ordre-
bogen er godt fyldt op!

Jeg kiggede indenfor på værkstedet en tidlig mor-
gen og blev budt på en kop kaffe og fik en snak 
om firmaet i dag. Et stort læs gulvelementer til en 
større byggeplads er netop kørt afsted med lastbil 
og udenfor er bilerne ved at være læsset, klar til 
at tømrerne kører ud til arbejdet rundt omkring. 
Jeg skal da lige have et billede inden de smutter, 
- det nås lige.

PLANLÆGNING OG STYRING

Svend har været en del af lokalområdet i 26 år og 

stiftede tømrerfirmaet for 21 år siden. Der var rigtig 
god opbakning fra lokale kunder omkring det nye 
tømrerfirma og det er blevet til mange byggerier og 
servicearbejder i årenes løb. Ikke mindst på Fyn-
slundskolen og Fynslundhallen hvor han ligeledes 
er sponsor, til glæde for lokalområdet.

Svend fortæller at kodeordet bag firmaets succes er 
planlægning og styring af byggeprocessen. Svend 
vil gerne være med fra starten af byggeriet, dels 
for at rådgive kunden, men også for at få styr på 
tidsplanen og derigennem få skabt en god kvalitet.

I byggeriet er der brug for kreative detaljer, gode 
indretninger, og økonomisk forsvarlige løsninger 
og gennem sin uddannelse som Bygningskon-
struktør er Svend, sammen med en stærk og alsi-

dig medarbejderstab, med til at få dette til at gå 
op i en højere enhed. 

Virksomheden beskæftiger sig p.t. med erhvervs-
byggeri, nye boliger og forefaldne serviceopgaver 
for erhverv og private. 

En god og hurtig snak, med et venlig og respekte-
ret menneske, er ved at være slut.

FAKTA

• Svend er gift med Lotte
• Sammen har de børnene Johanne på 19 år og 

Malte på 24 år
• Besøg hjemmesiden: www.svendarndal.dk

SVEND ARNDAL 
Tømmermester er igen i fuld gang

 TROLDHEDESTIEN
SØNDAG DEN 15. SEPTEMBER
Det ser ud til at anlæggelse af den nye Troldhe-
desti mellem Ferup og Kirsbøl med alt sandsyn-
lighed går i gang medio August efter høst.

Hvis alt går vel - og det regner vi med - så  
planlægges et åbningsarrangement og gåtur  
SØNDAG DEN 15. SEPTEMBER

 Husk datoen! Projektholdet og Fynslund folket 
kommer med flere oplysninger så snart de kan.
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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

Bøllingvej 4 | 6064 Jordrup 
Tlf. 60 21 22 30 | Online booking på salonhauge.dk 

Johanne Hauge | 4-årig uddannet frisør 
Anvender allergivenlige hårprodukter og farver. 

Efter endt klipning og man booker til næste klipning, 
får man 10% rabat

H.J. Ellegaard

Adr.:
Øster Gesten Skovvej 7
DK-6621 Gesten

Tlf.: 75 55 76 60
Fax: 75 55 76 61
Bil: 40 82 56 60

KENT HØJTRYKSRENSERE - DANCO OIL

ØSTER GESTEN SPECIAL

www.og-special.dk
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HØJTRYKSRENSERE    SMØREMIDLER    VÆRKTØJ

H. J. Ellegaard
Øster Gesten Skovvej 7   .   DK-6621 Gesten    .    www.og-special

Tlf.: 7555 7660   .   Mobil: 4082 5660   .   Fax: 75557661

Rengøring af dine køretøjer
Alle overflader har godt

af en god behandling

Et netværk af specialister rådgiver dig• 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

Højtoften 13 · 6640 Lunderskov · Tlf. 23 32 09 88 · 23 39 22 18 · info@jeroso.dk

– et stærkt valg

• Industriens servicepartner

• Industriventilation og filtrering

• Service og vedligehold

• Montage og reparation

• Smedeopgaver

• Tømreropgaver

• Anlægsopgaver

• Jord og beton

VI LØSER BL.A. OPGAVER INDENFOR:

Vi er et lokalt stærkt team...

Vi har mange

års erfaring og

er specialister

indenfor industri-

ventilation,

proces og

filtrering...

Følg os
på Facebook

• Nybygning
• Renovering
• Sommerhuse
• Individuelle parcelhuse
• Maskin- & landbrugshaller

• Tag kviste
• Projektering og ansøgning  

om byggetilladelse
• Bygningsrådgivning
• Total entrepise

Fynsvej 44  .  6064 Jordrup  .  +45 20139068  .  svendarndal.dk
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Landbomuseet Kolding afvikler stor Ve-
teranudstilling. Det sker på adressen 
Brødsgårdsvej 52, Harte, 6000 Kolding. Det 
er en god idé allerede nu at sætte et stort 
kryds i kalenderen ud for weekenden lørdag 
den 10. og søndag den 11. august, hvor dette 
arrangement løber af stablen. Begge dage 
er der åbent fra kl. 10.00 – 16.00.

De smukke omgivelser omkring Brødsgård dan-
ner de flotteste rammer til årets store Veteran-
udstil-ling. ” Det er stedet, hvor I har mulighed 
for at vise jeres unikke, attraktive og ikke mindst 
spændende traktorer, biler, knallerter, motorcykler 
og maskiner. Brødsgård råder over de perfekte 
faciliteter til at afholde den form for udstillinger. 
P-forholdene er super. Hvis du kommer som gæst i 
et veteran-køretøj, er du velkommen til at køre ind 
på udstillingspladsen, og den, der fører køretøjet, 
kommer gratis ind”, fortæller Søren Borg.

”Kræmmermarkedet finder du på gårdspladsen, 
det er stedet, hvor du kan sælge alt indenfor såvel 
nye som brugte effekter, der er utallige mulighe-
der. Vil du vide mere, så klik ind på vores hjemme-
side, her kan du finde standstørrelser, priser etc., 
der er også mulighed for at tage direkte kontakt til 
os”, fortæller Søren Borg.

Der er også tænkt på børnene, de kan både se på 
legetøj og sågar lege med det. Noget af legetøjet 
er fra dengang farfar var knægt. Der er mulighed 
for at komme rundt i området omkring Brødsgård 
med hest og vogn, det er rigtig hyggeligt. En akti-
vitet, som tager ”kegler” hos børnene, er noget så 
almin-deligt, som at slå søm i. Begge dage byder 
på oplevelser. Du kan bl.a. fabrikere dit eget per-
sonlige sjippetov eller spille et eller andet have-
spil, der er nok at tage sig til.

Landsbysmedjen samler mange voksne og børn, 
lige så snart den er bemandet. Den er selvføl-
gelig åben de dage, der er Veteranudstilling og 
Kræmmermarked. Smedjen er et synligt bevis på, 
hvordan sådan en fungerede tilbage i 50´ernes 
Danmark. 

En attraktion som så dagens lys til sidste års Ve-
teranudstilling & Kræmmermarked er Landbomu-
seets egen bod. Den har vist sin berettigelse, ved 
en del andre arrangementer på museet. Boden 
fungerer som udsalg for hjemmelavet syltetøj, 
syltede rødbeder og mange andre ting. Hjemme-
strikkede køkkenklude, små bamser og strikkede 
bolde er blot nogle af de effekter, som kan friste 
dig. Is, øl og vand kan også købes i boden.

Ca. 2.600 dele er både registreret og istandsat 
til en hel unik samling. Den rummer mange 
spændende oplevelser lige fra landbrugets start 
og op til i dag. Det er en samling, som det altid 
er værd at besøge.

Samlingen er bare fantastisk, den består af ma-
skiner og værktøj fra husholdning, landbrug og 
alle beslægtede erhverv. Disse effekter gør Brøds-
gård til et ekstra spændende udflugtsmål for flere 
og flere mennesker.

Vi tør godt stå inde for, at mange vil stille med 
deres klenodier og udstille dem. Det betyder sam-
tidig, at flere af jer kan benytte de 2 dage i august 
til at se udstillingen. Folk på pladsen fra fredag ef-
termid-dag til søndag aften passer på de udstillede 
maskiner, traktorer, knallerter, motorcykler og biler. 
Begge dage tilbydes udstillerne et gratis måltid 
mad om middagen samt kaffe. Der vil også være 
overnatningsmulighed i telt eller campingvogn.

                                                               
                                                                                         Har du et veterankøretøj eller kræmmereffekter?
      En bil, motorcykel, knallert, traktor m.v. som du gerne

                vil udstille eller kræmmereffekter, du vil sælge.     
                                                                                               Se nærmere på vores hjemmeside eller ring til os. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

Billetpris 
           Voksne 50,- kr. 

Børn under 12 år gratis 

  TRAKTORER · MASKINER · BILER · MOTORCYKLER · KNALLERTER · KRÆMMERMARKED

LANDBOMUSEET KOLDING  
AFVIKLER STOR VETERANUDSTILLING
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Jeg har besøgt Malene Bjerregaard 
og Ebbe Madsen, der er de nye til-
flyttere på Harager nr. 1 i Ferup, 
nogle husker måske at det var her 
Ferup Brugs var.

Det var en stormende velkomst jeg 
fik af Malene og Ebbe, eller rettere 
deres tre Samojedehunde. Og det er 
netop hunde de gør i. Sammen har 
de fa. Dream Dog, hvor det er salg af 
hundeudstillings artikler og samtidig 
har de hundekennelen ACAIZA.

Er netop hjemkommet fra Polen hvor 
”Kelly” blev polsk Champignon og 
det er ikke første gang, hvilket et væ-
relse fyldt med pokaler beviser. På 

spørgsmålet hvorfor lige Ferup, ja så var det den store lagerhal de faldt 
for. Deres liv med Samojedehunde, udstillinger herhjemme og i udlan-
det er så spændende, at det ser vi på i næste udgave af magasinet.

Igen glade tilflyttere
På Risbøge nr. 6 i Højrup var det to 
glade tilflyttere, der fik overrakt en 
velkomstkurv. Mie og Ole Klitkou kom-
mer fra Ringsted med adresse på en 
gammel Mølle gennem 35 år. Fem eta-
ger er nu skiftet ud med noget mere 
jordnær. De er begge jyder, men syn-
tes de nu ville hjem til Jylland.

På spørgsmålet hvorfor lige her i vo-
res område, er svaret - en bolig med 
erhverv og det er lige netop det, de 
har fået her, men også meget central 
i Danmark.

Er selvstændig importør af samtalean-
læg og dørtelefoner. Gå ind på - www.
kajlarsen.dk – og se nærmere. Vi ser 
nærmere på det spændende sortiment 
i næste udgave af magasinet.

Der er nye beboere i det grå hus i 
svinget på Skovvejen 37. Det er 
Jens Erik Hinz og Jean og deres 
datter Angela på 7 år der er flytter 
ind. De har tidligere boet i Skovpar-
ken i Kolding, og er glade for al den 
plads og luft der er ved at være flyt-
tet på landet. De blev glade for den 
fine velkomstkurv.

På Nyvang 21, Ferup er der nye 
glade indflyttere, nemlig Thomas 
Hardis Jakobsen – der er butikschef 
i Plantorama i Sønderborg og Iben 
Skalborg Hansen – der er gravermed-
hjælper ved Ødis kirke.

Sammen har de børnene Bertil der er 
9 år - samt Selina der er 11 år. Ønsket 
om et større hus er grunden til at de 
er flyttet fra Sparkærvej. De kender i 
forvejen lidt til Fynslund/Jordrup om-
rådet. velkomstkurven blev overrakt 
af naboen Anna Pedersen
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Tiden flyver og pludselig er man i den 3. al-
der, hvor nye muligheder kan dukke op. Så-
dan gik det for Annie og Peter Hindbo, da de 
i et generationsskifte med minkfarmen på 
Lejrskovvej, søgte efter et nyt sted at bo, 
og faldt pladask for nattergalens sang i den 
dejlige natur ved Bergsmindevej.

Jeg har aftalt med Peter Hindbo, at jeg må in-
terviewe ham til Fynslund Magasinet en lørdag 
eftermiddag kl. 15:30. Da jeg banker på døren 
på Adsbølgård svarer Annie, at han er oppe at 
hjælpe med minkene, men præcis på minuttet 
triller Peter ind på gårdspladsen. Den følgende 
time bliver ren naturhistorie.

HVAD GØR MAN NÅR EN MARK HAR 
MANGE HJØRNER OG KANTER – OG  
LIGGER I SMUK NATUR?

Måske var det et tilfælde, at Peter efter overta-
gelsen af Adsbølgård, en dag så en annonce for 
Den Danske Naturfond i et landbrugsblad. Men 

det er ikke et tilfælde, at parrets tanker om Nør-
remarken blev et realiseret naturprojekt i samar-
bejde med biologer fra Kolding Kommune, Den 
Danske Naturfond og TREFOR Vand, for parret 
brænder for naturen.

I annoncen så Annie og Peter, at Den Danske 
Naturfond søgte nogle projekter de kunne støtte. 
Marken er meget kuperet og vanskelig at dyrke, 
så med hjælp fra Dorthe Brix Folsted Aaboer fra 
Kolding Kommune, sendte man en ansøgning til 
fonden, hvori man beskrev, hvorledes marken 
kunne omdannes til et nyt overdrev med mere 
næringsfattigt plantedække beliggende op til de 
omsluttende bakker og slugter. Der kom i alt 72 
ansøgninger til puljen, så forventning om støtte 
var moderate fra starten. Men projektet kom med 
i 2. ansøgningsrunde og resultatet blev et tilskud 
fra Den Danske Naturfond på ca. 700.000 kr. plus 
betaling af omkostninger til etablering af hegn og 
reolpløjning af jorden i 60 cm dybde, så den frugt-
bare muld begraves og den mere næringsfattige 

råjord bliver basis for den fremtidige vegetation. 
Man kan vel sige, at det bliver et fifty-fifty projekt, 
for støtten dækker på ingen måde handelspri-
sen for jorden. TREFOR Vand har to boringer på 
Adsbølgårds marker, hvorfra der hentes vand til 
Kolding Kommune, så virksomheden har en meget 
naturlig interesse i at støtte naturprojekterne øko-
nomisk, så vandforsyningen sikres for fremtiden.

STIER, SHELTER, BÅLPLADS OG SØER.

Offentligheden får adgang til det nye naturområ-
de. Det er et krav, når man skriver under på støt-
ten fra Den Danske Naturfond. Der skal anlægges 
et stisystem på de 12,2 ha, ligesom der bliver 
både en bålplads og et shelter, siger Peter, der på 
ingen måde kan skjule sin begejstring. 

Der er allerede gravet ud til 2 små søer, som der 
naturligt kommer vand i, da der er afskåret 8 
dræn, der leder ned til den lavest beliggende af 
søerne. Medens vi går lidt rundt på det nye na-
turareal finder vi spor af rådyr, og over vore hove-

HVIS VI HØRER 
NATTERGALEN 
LÆGGER VI ET BUD

FAKTABOKS
Den Danske Naturfond arbejder for at forbedre 
den danske natur gennem projekter, der skaber 
flere levesteder for dyr og planter og mulighed for 
store naturoplevelser. Naturfonden er en uafhæn-
gig, privat, non-profit fond.

Den Danske Naturfond vil skabe et Danmark med 
bedre plads til dyr og planter, hvor alle kan opleve 
storslået natur på naturens betingelser. Fonden ar-
bejder i hele landet og forfølger sit formål ved at 
opkøbe jord, hvor naturen bliver genoprettet, ple-
jet og sikret for eftertiden. Alle opkøb sker gennem 
frivillige aftaler med private lodsejere.

Læs videre på: https://ddnf.dk/

der kredser musvåger og en rød glente. Sidstnævnte flyver i pendulfart til 
og fra et sted i nærheden, hvor jægere dagen før har brækket en seksender. 
I det hele taget er der mange fugle i området. Da vi kommer tilbage til 
gården viser Peter mig et træ hvor der er opsat en uglekasse, og medens vi 
taler, ser vi tårnfalke boltre sig over vores hoveder. Peter mener tårnfalken 
yngler i en af redekasserne. I det andet yngler natuglen.

PÅ SIGT MÅSKE ET SAMMENHÆNGENDE STISYSTEM

Den Danske Naturfond og TREFOR Vand er ligesom familien Hindbo inte-
resserede i, at folk kan nyde den smukke - og ukendte natur langs Trudså – 
og hvem ved – måske der på sigt kan blive et sammenhængende stisystem 
til Hartesløjfen. 

En time er fløjet afsted. Jeg sætter mig i bilen og tænker på hvor godt det 
var, at Annie og Peter aftalte at lægge et bud på den 54 ha store Adsbøl-
gård, såfremt de hørte nattergalen.
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Det går godt for spejderne i Jordrup, der er 
i en stabil periode med gode ledere og en 
flok friske bævere og ulve på i alt 14, samt 
en trop med 12 seje junior-, trop- og senior 
spejdere, som vi blot kalder trop. Nye spej-
dere kan starte efter sommerferien. 

Tillykke tillykke tillykke til Bæverne fra Jordrup 
27.04.19 drog 11 forventningsfulde bævere og en 
enlig ulv afsted til et andet sted, en anden tid. 
Distriktsturnering – riddertid.

Vores 12 tapre havde følgeskab af nogle lige så 
tapre forældre, der ikke ville gå glip af chancen 
for at se alle de spændende aktiviteter.

De unge riddere gik til den, såvel i havregrødskog-
ning over bål som spisning af samme. Krum hals 
til første hjælp og identificering af lægeurter. De 

lå heller ikke på den lade side, da der skulle byg-
ges klokketårn og mini kirke. Faktisk synes de, at 
det var en kanon dag med spændende aktiviteter. 
Alle gav den fuld gas, hjalp hinanden og samar-
bejdede om at løse alle de stillede opgaver. Det 
gjorde bestemt heller ikke noget at solen bagte 
fra en skyfri himmel hele dagen. Da selve løbet 
var ovre, skulle det opgøres hvilken gruppe, der 
havde fået flest ”Guldstykker.” Dette arbejde 
blev overladt til alvorlige ledere. De unge riddere 
fornøjede sig med kagespisning og fangning af 
haletudser (det sidste var kun tilladt, hvis man 
lovede at slippe dem ud i søen igen).

Da opgørelsen var færdig, blev alle spejdere kaldt 
sammen og det blev afsløret hvem de tre bedste 
bander i hver aldersgruppe var. Første bande på 
podiet var Jordrup 2. Anden bande på podiet var 
Jordrup 3, Så måtte vi lige stå over, mens en an-

den bande løb med førstepladsen. Til gengæld 
måtte alle mand på banen, da det blev afsløreret 
at kæmpe Bæveren skulle til Jordrup, fordi de til-
sammen havde været de bedste.

Tak til spejderne for deres gode humør og vilje til at 
gøre det bedst mulige. Også en stor tak for foræl-
dreopbakningen, der også denne gang var massiv

SE PROGRAM OG OPSTART EFTER SOM-
MERFERIEN PÅ: 
WWW.123HJEMMESIDE.DK/JORDRUP/

Pauline er seniorspejder og 15 år gammel. Til 
sommer har Pauline været spejder i 10 år – så 
hun har tit siddet omkring lejrbålet, hvor un-
derholdningen kan være sange og uhyggelige 
historier. 

Når man sidder helt tæt rundt om det varme bål 
i mørket, og når personer begynder at fortælle 
en uhyggelig historie. Så er det der, hvor det bli-
ver meget spændende at sidde og lytte til histo-
rierne, der ofte bliver dramatiske, når fantasien 
løber. Der findes rigtig mange gode forskellige 
lejerbålshistorier. Her er et lille uddrag af dem 
der florerer rundt omkring fra spejder til spejder, 
når fantasien sættes i sving blandt junior.

GODE HISTORIER 
RUNDT OM BÅLET

ÉN GANG SPEJDER 
ALTID SPEJDER

ANNONCE FRA FORRIGE BLAD OM SPEJDER

For mange år siden var der en spejderpatrulje, på 
tur ude i en meget dyster skov. Da det var ved at 
blive mørkt, og spejderne havde gået meget langt 
ind i den dystre skov, blev de enige om et godt 
sted, hvor de kunne sætte deres telt op. En kvarter 
senere havde de sat deres telt helt perfekt op og 
de begyndte at tænde et rimeligt stort bål. Da de 
fik tændt deres bål, begyndte de at lave aftens-
mad, men pludselig midt under madlavningen be-
gyndte det at regne og deres bål gik ud, de nåede 
ikke at lave særligt meget mad. Ingen blev helt 
rigtig mætte den aften. De gik tidligt i seng, for 
de var allesammen meget trætte af at havde gået 
hele dagen. Lidt efter at de havde lagt sig til at 
sove begyndte det pludseligt at blæse ekstremt 
meget. Blæsten blev værre og værre, teltet be-
gyndte at gå i stykker, blæsten var blevet til storm-
vejr, og alle spejderne pakkede deres ting i en su-
sende fart. De fik reddet alle deres ting undtagen 

teltet, der var blevet helt smadret. Nu havde de 
ikke noget sted at sove. De gik afsted med alt de-
res oppakning og efter en time eller to nåede de til 
en gammel hytte. Det så ud til, at der var lys inde i 
den gamle hytte, så spejderne gik hen til døren og 
bankede på. Lidt efter kunne der høres fodtrin på 
den anden side af døren. Døren blev forsigtigt åb-
net, døren knirkede meget og en gammel skikkelse 
kiggede ud af dørsprækken. Hun spurgte, hvad de 
vil her med en meget rusten stemme. De fortalte 
alt, hvad der var sket med deres telt. Da den ældre 
dame hørte deres historie, tilbød hun dem at få 
lidt aftensmad og husly for natten. Spejderne tog 
imod tilbuddet, og de satte sig rundt om det store 
spisebord. Først fik de to store sprøde, derefter fik 
de store nybagte brød med et godt lag smør på.

DEN MYSTISKE  
HYTTE I SKOVEN

Spejderhytten ligger skønt i skoven på vej mod 
Vester Nebel. Der kan dækkes op til 30 pers. og 
der er soveplads til 20 pers. Køkkenet råder over 
opvaskermaskine, ovn, mickroovn, og 2 køleskabe 
+ 1 skabsfryser.

Udendørs er der bålplads m/grill, overdækket ter-
rasse og en stor grill. Flere bord/bænkesæt samt na-
turgrund med græs og sø og skov med sværvebane.
 
Alt leje sker Gennem Forningen “Granly” Og hen-
vendelse sker til Tommy Poulsen

Nyvang 28   |   6640 Lunderskov   |   www.123hjemmeside.dk/Jordrup   |  Tommy Poulsen: 40 53 10 13 / jill-tommy@email.dk

 BOOK 
HYTTEN GRANLY  
TIL DIT NÆSTE ARRANGEMENT

Nyvang 28 . 6040 Lunderskov . www.123hjemmeside.dk/jordrup . Udlejning: Henrik Lund: 26749846 . granly.udlejning@gmail.com
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REDAKTIONEN

Hans Elimar Sørensen,
redaktør

Merete Due Paarup,
boss

Claus Bøtker, 
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

Inge Marie Bertelsen, 
reporter

Camilla Kristensen,
reporter

Anne Breson Jensen, 
layout

 Niels Risbjerg Lai,
kirken

Birgitte Høy Jepsen,
4F

Vibeke Bundgaard, 
4F

Linette Rask, 
reporter

Anja Egstrøm Vesterholm,
reporter

?
Hvad kan DU gøre for 
fynslund magasinet?

Jens Lund Pedersen, 
reporter

INDHOLD OG INPUT: 

Hvis du har input/ forslag til det næste magasin, 
der udkommer primo oktober 2019, bedes det 
være os i hænde senest den 1. september 2019.

KONTAKT:

Redaktør: Hans E. Sørensen
Telefon: 2073 6860
Mail: hans.hannelis@live.dk

ANNONCER:

Der er rigtig mange, der allerede har booket 
annoncer for flere magasiner. Og er du in-
te-resseret i at få en annonce med, så kon-
takt os for at høre mere om priser, størrelser 
mm.
Henvendelse: Hans E. Sørensen 
tlf. 2073 6860 – mail: hans.hannelis@live.dk

Grafiker: Anne Breson Jensen
tlf. 7684 3405 – mail: abj@imageconsult.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.

Henvendelse: Hans E. Sørensen 
tlf. 2073 6860 – mail: hans.hannelis@live.dk

F. L. Byg
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