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Klummen her er skrevet den 19. marts og der 
vil helt sikkert være sket flere forandringer, 
når magasinet udkommer primo april.

Alt sport er sat på stand by, Fynslundhallen 
er lukket, aktivitetscentret er lukket, talrige 
møder og general forsamlinger er udsat til 
ubestemt tid. Konfirmationer i Lejrskov og 
Jordrup kirker er udsat til den 20. -21. juni. 

Fynslund Boldklub har 50 års jubilæum den 
22.-23. maj, hvor alle sejl er sat til. Bliver det 
aflyst og må udsættes til et andet tidspunkt?
Landet er sat på pause, sundhedsmyndig-
hederne og regeringen gør et kæmpe stort 
arbejde. Og vi retter os selvfølgelig efter 
myndighedernes påbud og anbefalinger.

Men Statsministeren sagde også, det kunne 
være en god ide at gå en tur i den friske luft, 
det kan jo fint være i vores flotte naturområder 
som – Ferup Sø, Skærsø, Troldhedestien m.m.

VI PASSER PÅ HINANDEN 
HOLD AFSTAND 

AFLYST

Hans E. Sørensen

Merete Due Paarup, Rasmus Schmidt, Vagn Toft, 

Vibe Bundgård og Niels Risbjerg Lai
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De fleste lokalsamfund har et lokalråd, der sam-
ler og koordinerer indsatserne i lokalområdet på 
tværs af foreninger og aktører. Det har vi også til 
dels haft her i Fynslundområdet i 4F –  det fælles 
forum for foreningerne.

Det har været en uformel størrelse, hvor alt og 
alle har været inviteret til at deltage. Det var også 
4F, der for godt 10 år siden var initiativtager til 
”Fynslund for fremtiden” -dagen, hvor vi satte nye 
visioner for fremtidens område.

Det kom der mange gode ting ud af, fx Fynslund-
magasinet, der blev en samling af skoleblad, kir-
keblad og informationsflyers fra alt og alle. Det 
kom der også en arbejdsgruppe ud af, der ville 
arbejde med genetablering af Troldhedestien – og 
de har om nogen vist  vist, at ved fælles kraft,  
kan vi løfte det, der den dag bare var en drøm. 
Det var også dér, at ideen med velkomstkurven  til 
tilflyttere blev skabt. 

På den årlige nytårskur i januar blev det fore-
slået, at vi skulle have et egentlig lokalråd for 
Fynslundområdet. 

Vi har derfor nedsat en lille arbejdsgruppe, der 
kigger på, hvordan man gør andre steder, kommer 
med forslag til, hvordan det kan organiseres, ved-
tægter og i det hele taget kigget på hvorfor, hvad, 
hvem, hvordan…

HVORFOR ET LOKALRÅD?

Et lokalråd giver typisk en større tyngde, når vi 
skal snakke med kommunen eller søge fonde. Et 
lokalråd med valgte medlemmer bliver mere de-

mokratisk, da det er et reelt valg og man derfor 
bedre kan tale på vegne af lokalsamfundet. Des-
uden vil et Lokalråd hjælpe os til bedre at priori-
tere og søge penge/puljer til nye initiativer, der 
vedrører os alle.

Det er nogle af de mange erfaringer, man har gjort 
andre steder – et Lokalråd kan bruges til at styrke 
alle de gode ting vi har og samle kræfterne, så vi 
sammen bliver endnu bedre.

HVAD SKAL LOKALRÅDET?

Et lokalråd er typisk en koordinerende enhed, 
der arbejder for at sikre, at vi bruger vores fæl-
les kræfter bedst.  De kan stå i spidsen for lokale 
udviklings- og masterplaner og koordinere fun-
draising (fx så ikke alle søger de samme fonde 
og dermed spænder ben for hinanden). De kan 
iværksætte fælles initiativer fx tilflytterkampag-
ner, høringssvar til motorveje og andre fælles 
tværgående anliggender, der har betydning for 
vores lokalsamfund. Det handler om synergi, sam-
arbejde og synlighed = sammen er vi stærkere og 
sammen kan vi mere.

HVEM ER LOKALRÅDET?

Det er repræsentanter fra forskellige foreninger, 
lokale aktører og borgere. Det geografiske områ-
de er det gamle nordlige Lunderskov kommune/
Lejrskov og Jordrup sogn – det er også det områ-
de, Fynslundmagasinet dækker. Det kan være hal, 
menighedsråd, skolebestyrelse, foreninger eller 
en helt ”almindelig” borger, der brænder for vores 
lokalsamfund. Der kan være foreninger, der har 
en ”fast plads” eller det kan være helt op til den 
årlige generalforsamling at se, hvem der kommer. 

Her siger erfaringerne fra andre steder, at det kan 
være en rigtig god idé, at centrale lokale aktører 
har en plads i lokalrådet. Men det er jo noget af 
det, vi kommer til at drøfte på et kommende bor-
germøde. Målet er i hvert fald, at alle er velkomne 
og ingen skal føle sig udenfor. Vi tænker derfor 
også åbne møder, hvor alle kan deltage og komme 
med input. I princippet er du ”medlem” – og der-
med valgbar - bare du bor i området.

HVORDAN OG HVORNÅR?

Vi indkalder til borgermøde/stiftende generalfor-
samling den 13. maj, i Fynslundhallen, hvor vi har 
forslag til vedtægter med og der vil være valg og 
etablering af det nye lokalråd. Det tænker vi også 
bliver et farvel til 4F og goddag til det nye lokalråd.

Vi vil forsøge at komme rundt og snakke med for-
eninger til diverse generalforsamlinger. Hvis du 
har spørgsmål, så er du velkommen til at kontakte 
os i arbejdsgruppen.

Vi annoncerer  borgermødet her i Fynslundma-
gasinet (se annonce og sæt x i kalenderen), på 
plakater rundt på lokale opslagstavler, på www.
fynslund.dk, på facebook’en og via mail til lokale 
foreninger mm.

Er du interesseret eller kender du nogen, der er, så 
sæt x i kalenderen og kom med. 

FYNSLUND 
LOKALRÅD

Forside
Påskelam fra lokalområdet. 
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KIRKEN

Lejrskov Kirke 21. juni 2020 kl. 10
Anne Sofie Speedtsberg Brandenborg
Josefine Jørgensen
Lærke Landmark
Felix Søndergaard Nissen
Signe Westh Roed
Amalie Vork Tønnesen

ÅRETS 
KONFIRMANDER
Jordrup Kirke 20. juni 2020 kl. 10
Natasja Bolbro Agerholm
Emil Dall Collatz
Pernille Achton Frederiksen
Caroline Finnemann Jepsen 
Sofie Jørgensen
Christiane Kloster Keseler 
Mathilde Lausten 
Laura Lyngholm Nordbeck  
Mathilde Johanne Hørlyck Olesen 
Thomas Thorogood 

Kirkerne i Kolding kommune er gået sammen om 
et konfirmationsprojekt. Projektet er delt i to, og 
hver del er repræsenteret af et hjerte formet af 
grønne pile. I det ene hjerte står der STOP TØJ-
SPILD, og her skal pilene symbolisere genbrug. 
Formålet er nemlig at medvirke til at skabe bære-
dygtige konfirmationer ved at genbruge konfirma-
tionstøj og dermed værne om Guds skaberværk. 
Her kan alle, der har lyst, være med.

I det andet hjerte står der KONFIRMATION FOR 
ALLE. Pilene omkring dette hjerte symboliserer, 
at vi deler fællesskabet med hinanden. Formålet 
med denne del af projektet er at medvirke til at 
gøre det muligt for alle at blive konfirmeret og 
være en del af fællesskabet i folkekirken ved at 
yde tilskud til familier, der har svært ved at få råd 
til at holde konfirmation.

Konfirmationsprojektet bliver tilbudt de konfir-
mander, der starter efter sommerferien, men det 
blev allerede skudt i gang i februar, da pressen fik 
nys om vores planer. Den lokale radio lavede et 
indslag, og Jyske Vestkysten skrev to artikler i de-
res Kolding sektion om KONFIRMATION FOR ALLE 
den 11.02 og om STOP TØJSPILD den 13.02. Inden 
da havde vi fået doneret 27 konfirmationskjoler, 
og takket være opmærksomheden i pressen fik vi 
vores første kontantdonation.

KONFIRMATION ER 
EN HJERTESAG

Vil du donere brugt konfirmationstøj til drenge og 
piger, kan du aflevere det i din lokale kirke

Vil du give en kontantdonation, kan du indbetale 
på MobilePay 981008

Vil du vide mere, kan du kontakte: 
Ester Due, projektleder STOP TØJSPILD,  
mail: ebd@skanderupsogn.dk

Dorthe Kock, projektleder STOP TØJSPILD,  
mail: dk@kristkirken.dk

Hanne R. McCollin, projektleder KONFIRMATION 
FOR ALLE, mail: hrm@km.dk

NU HAR VI BRUG FOR DIN HJÆLP!

A
f:

 N
ie

ls
 R

is
bj

er
g 

La
i

AR
RA

NG
EM

EN
TE

R

Genforeningen

2.Pinsedag, den 1. juni kl. 10:30 er der fælles guds-
tjeneste for Kolding Provsti på Skamlingsbanken. I år 
er det nemlig 75 året for Danmarks befrielse. 

Tag selv stol og eller tæppe (regnfrakke?) med, og 
hvis du vil, kan en medbragt frokost spises i det grøn-
ne efter gudstjenesten.

"Her er London, BBC sender til Danmark." Sådan star-
tede den historiske meddelelse i radioen den 4. maj 
1945, da danskerne fik besked om, at de tyske trop-
per havde overgivet sig. Danmark var fri af den tyske 
besættelse. Da budskabet om befrielsen nåede Dan-
mark om aftenen den 4. maj, kunne danskerne rive 
mørklægningsgardinerne ned og lade lyset strømme 
ud. Mange familier satte også levende lys i vindue-
skarmen, og det er siden blevet en tradition at tænde 
lys som symbol på frihed, når vi i Danmark markerer 
befrielsen. Lyset er et tegn på frihed og håb. Det, der 
var en spontan reaktion den 4. maj 1945, kan vi bære 
ind i fremtiden som et håb om frihed og fred.  Friheds-
budskabet lød i radioen klokken 20.35. Derfor marke-
rer vi befrielsen den 4. maj ved at kime i Lejrskov og 
Jordrup kirker i tidsrummet kl. 20.00 – 21.00. Desuden 
er morgen- og aftenringningen den 5. maj forlænget til 
at vare 15 minutter, og der flages på dagen.

I anledning af 100 – året for Sønderjyllands genfor-
ening med resten af Danmark ringer kirkeklokkerne 
den 15.juni kl. 12.00–12.05.

Skamlingsbanken

Søndag, den 17. maj kl. 10:30 er der friluftsgudstjene-
ste på kirkegården bag Jordrup Kirke. Altertavlen er 
spejdernes kors og udsigt til det grønne. Fuglesangen 
og duften af græs bliver en del af gudstjenesten, og 
der er direkte adgang til åben himmel. Efter guds-
tjenesten sælger spejderne boller, øl, vand og kaffe. 
Afhængigt af vejret vil det måske være en god ide at 
tage et tæppe med. Vi håber på godt vejr, men hvis 
vejret er for dårligt, flytter vi gudstjenesten ind i kir-
ken. Velkommen i det grønne!

Friluftsgudstjeneste 
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Det kan du være med til at bestemme i Danmarks mest lokale demokrati 
– menighedsrådet. Alle folkekirker i Danmark ledes af menighedsrådet. Det 
består af frivillige, der er valgt ind i rådet af sognets folkekirkemedlemmer. 
Sognets præst er automatisk medlem af rådet. Menighedsrådsarbejdet 
handler om at skabe de bedste vilkår for evangeliets forkyndelse. Sagt med 
andre ord, så handler det om at gøre en aktiv indsats i det lokale demokrati 
til gavn for den lokale folkekirke.

Det er blandt andet menighedsrådets opgave at planlægge, hvilke aktiviteter 
der skal være i kirken: koncerter, babysalmesang, børne- og voksenkor, un-
dervisning, forskellige gudstjenester eller noget helt andet; mulighederne er 
mange. Tilsammen bestemmer menighedsrådet, hvad deres kirke skal. Vores 
menighedsråd vælges for en fireårig periode og består af 9 medlemmer for-
uden sognets præst.

Menighedsrådets opgaver spænder bredt og beskæftiger sig med alle aspek-
ter af kirkens arbejde og berører alt lige fra arbejdsgiveransvar og budgetsty-
ring til bygningsansvar og kirkens sociale arbejde. 

Som medlem i et menighedsråd har du mulighed for at bidrage med dine 
evner og bidrage til, at arbejdet varetages på bedst mulig måde. Menigheds-
rådsarbejdet kan være en god læreplads i kommunikation og debat, ledelse 
og samarbejde, økonomistyring og sagsbehandling med meget mere.

HVEM KAN STILLE OP?

Hvis du er over 18 år og medlem af Folkekirken, har du mulighed for at blive 
valgt ind i et menighedsråd. Folkekirken bruges på mange forskellige måder, 
og det er ikke et krav, at man er fast kirkegænger for at stille op til menig-
hedsrådsvalget. Når man bliver valgt, sidder man oftest i menighedsrådet 
i fire år ad gangen. Menighedsråd mødes typisk en gang om måneden på 
hverdagsaftener og drøfter aktuelle temaer og projekter i kirken. Menigheds-
rådsarbejdet er som udgangspunkt frivilligt arbejde uden aflønning.

HVEM GØR HVAD I MENIGHEDSRÅDET?

Lysten til at gøre en aktiv indsats i det lokale demokrati til gavn for den lokale 
folkekirke, er drivkraften for mange menighedsrådsmedlemmer. Som medlem 
indgår du i et værdifuldt fællesskab og aktivt bestyrelsesarbejde, hvor du får 
et bredt netværk, som samtidig giver dig mulighed for at bringe dine kompe-
tencer og interesser i spil i lokalsamfundet. 

HVILKE OPGAVER UDFØRER DE FORSKELLIGE ROLLER  
I MENIGHEDSRÅDET?
Formanden for menighedsrådet har overblik, leder møder og sørger for, at 
de vedtagne beslutninger udføres. Formanden er menighedsrådets primære 
”ambassadør”. Næstformanden afløser formanden, når vedkommende ikke 
er til stede.

Kontaktpersonen varetager arbejdsgiverfunktionen overfor de ansatte i kir-
ken, dog ikke overfor præsterne. Kontaktpersonen fungerer som bindeled og 
koordinator mellem menighedsrådet, de ansatte og præsterne. Kontaktper-
sonen er optaget af at fremme samarbejdet skabe motivation og trivsel.
Kirkeværgen har ansvaret for, at der føres tilsyn med kirkens bygninger, og at 
der bliver værnet om kirkens kulturværdier. Arbejdsopgaverne består i at sør-
ge for, at bygningerne bliver vedligeholdt, kontakt til håndværkere, indhente 
tilbud, styring af budget og tidsplan for bygningsopgaver. 

Kassereren i menighedsrådet har ansvaret for tilsynet med kirkens økonomi. 
Kassereren arbejder med budgetter, kvartalsrapporter, lønudgifter og regn-
skaber. Derudover har menighedsrådet en revisor tilknyttet, som udarbejder 
regnskaber m.m.
                  
Udvalgsarbejde. At være i menighedsrådet er en adgang til netværk og fæl-
lesskab - til menighedsrådsmøderne, i udvalgsarbejdet, til gudstjenester og 
i mødet med personalet og indbyggere i sognet. At indgå i forskellige udvalg 
er en vigtig del af menighedsrådsarbejdet. Menighedsrådet i Lejrskov Jor-
drup har to faste udvalg: Korudvalget og mødeudvalget, som planlægger og 
gennemfører arrangementer. Derudover er der midlertidige udvalg, som løser 
mindre opgaver.

Menighedsrådets bygningskyndige har en byggeteknisk baggrund og foreta-
ger syn af kirkens bygninger sammen med menighedsrådet og fungerer som 
faglig konsulent i forhold til udbedringer og nye projekter.

Sekretærens opgave i menighedsrådet er at sørge for, at mødeindkaldelser 
og dagsordner udføres og udsendes og formidling af nye regler og bekendtgø-
relser. Her i Lejrskov Jordrup er præsten sekretær for menighedsrådet.

Der er gode muligheder for at kunne bruge sine evner på arbejdet i menig-
hedsrådet. Og så holder vi faktisk nogle hyggelige møder. 

DIN KIRKE?
HVAD KAN

KIRKEN

KONTAKT

DÅB:

Lejrskov Kirke
Viktor Faurholt Christiansen 2. feb.
Naja Dam Aagaard 2. feb.

BEGRAVEDE ELLER BISATTE:

Lejrskov Kirke 
Marie Struck 18. december
Svend Andersen 31. januar
Inger Marie Christensen  14. februar

 
Jordrup Kirke
Bent Brahms 29. januar

KIRKELIGE 
HANDLINGER 
SIDEN SIDST:

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: Lene Brandenborg 
Tlf. 4036 9099.  
Mail: udsigten26@gmail.com

Kirkebil: Menighedsrådet refunderer ud-
gifter til taxa til gudstjenester og kirkelige 
handlinger for ældre og gangbesværede. 

LÆS MERE
www.lejrskov-jordrupkirker.dk 
og på Facebook

TEKST
Niels Risbjerg Lai

HVAD KAN

Til efteråret skal der være valg til alle landets me-
nighedsråd. I år følger for første gang en ny valg-
form, som betyder, at alle sogne skal afholde ori-
enterings- og opstillingsmøde på fastlagte datoer.
Torsdag den 14. maj kl. 19-19.30 afholdes offent-
ligt orienteringsmøde i konfirmandstuen i præ-
stengården. Her vil menighedsrådet orientere om 
arbejdet i den forløbne funktionsperiode, kommen-
de opgaver, datoer og regler for efterårets valg.

Tirsdag den 15. september kl. 19.00 afholdes 
så valgforsamling, ligeledes i konfirmandstuen i 
præstengården. Her skal vælges 9 medlemmer 
til menighedsrådet, heraf minimum et medlem 
fra hvert sogn, som sammen med medarbejder-
valgt repræsentant og sognepræsten, vil udgøre 
Lejrskov/Jordrup menighedsråd fra og med første 
søndag i advent 2020 og fire år frem.

På valgforsamlingen - den 15. september – præ-
senteres kandidaterne, der er mulighed for debat, 
og der gennemføres en skriftlig afstemning om 
de opstillede kandidater. Resultatet heraf afgør, 
hvem der vil være medlem af menighedsrådet den 
kommende 4-årige periode.

Dog er der frem til og med tirsdag den 13. oktober 
mulighed for at opstille yderligere lister. Hvis der 
indleveres yderligere lister, afholdes afstemnings-
valg til menighedsrådet tirsdag den 17. november.

HVAD LAVER ET MENIGHEDSRÅD?

Helt overordnet set udgør Menighedsrådet den 
lokale kirkes ledelse, og har sammen med præ-
sten ansvar for at skabe gode rammer om kirkens 
liv og vækst.

Dertil har menighedsrådet ansvar for kirkens øko-
nomi, og er arbejdsgiver for alle personalegrup-
per undtagen præsten. Menighedsrådet spiller 
også en central rolle ved ansættelse af præst og 
øvrigt personale.

Ud over disse mere formelle opgaver, er vores 
opgave i høj grad også at arrangere forskellige 
foredrag, koncerter, filmaftner og sangarrange-
menter, som styrker det sociale fællesskab for 
sognet borgere.

Vi afholder ca. 10 møder årligt, som typisk varer et 
sted mellem 2 og 3 timer. Derudover kan der fore-
komme ekstra mødeaktivitet i de udvalg, som ar-
bejder sideløbende med menighedsrådsmøderne. 

VI HAR BRUG FOR DIG

Måske har du lyst til at være en del af dette fæl-
lesskab – og der er helt sikkert brug for dig. Der er 
rig mulighed for, at være medvirkende til, at forme 
livet i og omkring folkekirken i tiden fremover. Et 
meget spændende område hvor både tradition og 
fornyelse gør sig gældende.

For yderligere spørgsmål omkring menighedsrå-
det og/eller arbejdet i forbindelse dermed, er du 
meget velkommen til at kontakte undertegnede.
Lene Brandenborg - 40369099

MENIGHEDSRÅDSVALG 20
20
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’ALLE skal kunne være med til dette forløb uagtet, om man er dreng eller pige eller 
om man har spillet fodbold før eller ej’. 

’ALLE skal have det sjovt – det skal være en sjov oplevelse - det skal være sjovt at 
spille fodbold. Sådan lyder det fra en af instruktørerne fra KIF-fodbold i den første 
lektion i det fodboldforløb, som kører i uge 8 – 10 på Fynslundskolen. 

1. klasse til og med 6. klasse får alle 2 ugentlige lektioner i fodbold.  Fynslundskolen 
er heldigvis én af 6 kommunale skoler, der kan kalde sig idrætsskole. Det har vi 
været i godt 5 år nu, og med stort udbytte. Hvert år gennemføres forløb i forskellige 
idrætsgrene på de skoler, som er en del af projektet. 

Vi er pt. i gang med det sidste forløb i indeværende skoleår. Det sidste idrætsforløb 
er fodbold. Vi har i det forgangne skoleår haft besøg af badminton, KIF-håndbold, 
brydeklubben og nu afslutter vi så med et 3 ugers forløb i fodbold. Det er som altid 
uddannede trænere fra KIF, der står for undervisningen.

En regnfuld dag i januar var Christina og jeg i Odense, hvor vi deltog i årets matematikkonference. Det 
er altid rart at komme lidt ud af huset og blive luftet. Der var to rigtig gode foredragsholdere og derefter 
skulle vi selv være aktive, hvilket var godt, for det er, når man har kroppen med, at man lærer mest. Som I 
kan se på billedet af Christina, så er der fart over feltet, når der er konkurrencer. Så meget fart, at billedet 
blev sløret. Der var også tid til at kigge på nye undervisningsmaterialer. En god og lærerig dag, hvor vi 
blev tanket op med viden og nye ideer.

FODB    LD 
SKAL VÆRE SJOVT!
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MATEMATIK 
KONFERENCE

Vi har brug for hoveder, der forstår teknologiens byggeklodser og kan 
bruge dem i erhvervslivet og it-branchen.

På Fynslundskolen har vi af og til besøg af Robot Frederik, han lærer ele-
verne computerkodning. Kodning er et nyt fremmedsprog, som kommer 
på skoleskemaet, dog ikke som et selvstændigt fag, eller et begreb der 
knytter sig til enkelte fagspecifikke aktiviteter og emner, men derimod et 
tværfagligt redskab, der har relevans i alle fag i folkeskolen.
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FYNSLUNDSKOLEN

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

Læsning er at forstå, anvende og reflektere over skrevne tekster, så man kan nå sine mål, udvikle sin vi-
den og deltage aktivt i samfundslivet (OECD, PISA). Læsning indgår i stort set alle aktiviteter i dag, derfor 
er det vigtigt at kunne læse en tekst og forstå den.Overordnet definerer man læsning som Afkodning X 
Sprogforståelse - det vil sige, at man skal kunne afkode ordene, og forstå det man læser. Vi anbefaler 
at elever skal læse 15-20 minutter dagligt. Men hvad kan man gøre for at motivere sit barn til at læse.?

LAD BØGER OG BLADE VÆRE LET TILGÆNGELIGE

Bøger og blade, der ligger og lokker med forsiden og kan nås uden problemer – det er læse-nudging i 
børnehøjde. Hvis barnet skal få lyst til at læse, skal der være noget at læse i hele tiden, uden besvær.

SNAK MED BARNET OM, HVORFOR LÆSNING GIVER MENING

Fortæl dit barn, at det her og nu kan opnå afslapning og hygge ved at læse en god bog, og at det også 
på længere sigt er et skridt mod et godt liv med flere valgmuligheder i kraft af den uddannelse, man kan 
få, hvis man bliver god til at læse.

INTERESSÉR DIG FOR BARNETS LÆSNING

Din interesse er altafgørende for dit barns mulighed for at klare sig godt i skolen – det viser flere studier. 
Og det behøver ikke være mere kompliceret, end at du simpelthen spørger, hvilken bog dit barn er ved at 
læse for tiden, og hvad barnet godt kan lide ved bogen.

LÆR DIT BARN AT SKELNE MELLEM SKOLELÆSNING OG LYSTLÆSNING

Ingen kan lide at være på arbejde hele tiden, heller ikke dit barn, hvis arbejde det er at gå i skole. Lad 
skolen om at lære barnet at læse, så du kan lære det at elske at læse.  Det gør du blandt andet ved at 
skelne mellem skolebøger og lystlæsningsbøger.

SÆT HYGGELIGE RAMMER OMKRING LÆSNINGEN

Der er stor forskel på at læse med 27 klassekammerater omkring sig, siddende på en skolestol, og så at 
sidde hjemme i sofaen med te, stearinlys og småkager. Rammerne kan påvirke barnet positivt, og det er 
hyggeligt i sig selv at være sammen på den måde.

LÆS SELV

Børn gør, som vi gør, ikke som vi siger. Vis barnet, at du læser af lyst, ikke af pligt, og husk at lægge 
telefon og computer fra dig indimellem, hvis du vil have barnet til at læse en fysisk bog.

EGENTLIG?
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LÆSNING
HVAD ER
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2020
7. januar
21. januar
4. februar
18. februar
3. marts
17. marts
31. marts
14. april
28. april

PRÆMIEWHIST
Så er tiden inde  til at spille præmiewhist igen. Der spilles i 
Toftegårdens Aktivitetscenter på følgende tirsdage kl. 19.00

2019
10. september
24. september
8. oktober
22. oktober
5. november
19. november
3. december
17. december

Entré kr. 50,- / Kaffe kr. 20,-
Vi mangler nye spillere så mød endelig op,

vi er amatører og alle kan være med.
FB’s støtteforening

 

KINESIOLOG RAB  SALG AF:  
KRANIOSAKRAL-TERAPI      HOMØOPATI  
HEALING   BLOMSTERREMEDIER  
KLANGMASSAGE  KLANGKURSER  
KLANGMEDITATION  KLANGSKÅLE  

behandling af mennesker & dyr 

LÆS MERE PÅ LOTTE-KOCH.DK 

Lejrskovvej 56   6064 Jordrup 
Tel  2280 1822    Mail  lk@lotte-koch.dk 

Dagli’Brugsen 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
FAST TILBUD
3 STK

UDVALGTE TØRKAGER

15 KR 26,50 KR 5 KR

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

Ugens brød Arla Mælk - Skummet, 
mini, let, og sødmælk

Fredagskage

Husk at bestille vinen til dine fester hos os. Vi tager altid uåbnede flasker retur.

Brugsens Smileys ser desværre ikke for godt 
ud, som i kan se. Hjælp os med at gøre det 
bedre. Støt Brugsen og vi vil være der for jer.

FAST TILBUD

34,95 KR

Blå Cirkel Kaffe

GÆLDER ALLE DAGE

• Nybyggeri
• Renovering
• Tag

• Tilbygning
• Døre og vinduer
• Terrasser

www.kdbyg.dk

ANNONCE FRA FORRIGE BLAD OM SPEJDER

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

SMILEY’S
2020

4 stk.
2 stk.
7 stk.

Det foregår som samtaleterapi enten i min 
klinik eller via online session. Det tager 
1 - 1 1/2 time og koster 700 kr. pr. behandling.

Kærhaven 20 . 6064 Jordrup . 23931240 . Kontakt@rikkevejen.dk . rikkevejen.dk

HVAD ARBEJDER JEG MED?
Stress
Angst
Allergi
Børn & unge problemstillinger
Migræne
Eksem
Barnløshed
Selvværdsproblemer
Stofskifteproblemer
Depression
Spiseforstyrrelser
Vitamin og mineral test

Parterapi
Livskriser
Ånder
Holder diverse foredrag
Trivselskonsulent på virksomheder

Uddannet 
Kinesiolog RAB, 

Terapeut. 
Medfødt evne 

som clairvoyant



De obligatoriske beretninger og regnskaber blev 
atter godkendt på de 3 generalforsamlinger i FB 
støtteforening, Foreningen Fynslund Hallen og 
Fynslund Boldklub. 

Det er ikke så overraskende, for det går godt alle 
steder og at der ikke kommer ret mange til gene-
ralforsamlingerne, må tages som et udtryk for at 
medlemmerne er tilfredse med det arbejde besty-
relserne gør, sagde aftenens dirigent Hans Peter 
Andersen som afsluttende bemærkning. 

Det er en trøst, det ville ellers være skønt med plad-
serne fyldt sådan en aften og flere til at dele Otello 
lagkagen.  For der er jo en risiko for, at man kan 
blive lidt for mætte. Og det i mere end én forstand!

Men et enkelt nyt ansigt viste sig dog. Rasmus 
Schmidt, der er flyttet til området indenfor de sid-
ste par år og bor her sammen med kone og barn, 
fortalte om og spurgte til de 3 foreningernes syn 
på ideen om at oprette et lokalråd. Ved 4F Nyt-
årskuren var det kommet frem, at man savner et 
fælles organ, som bindeled til bl.a. kommunen, 
når der skal søges fonde, laves tiltag på tværs af 
foreninger osv. Han fik flere positive tilkendegivel-
ser til ideen. Så gruppen fra nytårskuren, der ar-
bejder med det går videre med ideen. (Se i øvrigt 
artikel om det andetsteds i magasinet.)

NYT FRA FB STØTTEFORENING

Støtteforeningen arbejder støt videre i det for-
mindskede format, idet man ikke længere er med 

i samarbejdet omkring sportsfest. Der er omkring 
24 spillere til præmiewhist hver anden tirsdag i 
vinterhalvåret. Som noget nyt har man lavet et 
”bowlshold” der spiller i hallen hver torsdag. 

FYNSLUND HALLEN I ARBEJDSTØJET 
OMKRING ”LANDSBYOASEN”

Hallen har fortsat en god drift og fornuftig økono-
mi. Bygningen bliver vedligeholdt fint i rigtig godt 
samarbejde med halbestyrer Jan M. Andersen, der 
altid står parat og ved besked, om hvad der sker 
og skal ske. Af større udgifter blev en udskiftning 
af cafeteriets gulvbelægning nævnt. Men ellers 
er det arbejdet med helhedsplanen, der har fokus. 
Der arbejdes med at få menighedshus, forenings-
faciliteter og skole til at hænge fornuftigt sammen.

TRADITION OG FORNYELSE I  
BOLDKLUBBEN. 

2019 har budt på stor aktivitet. Bestyrelse og ud-
valg arbejder hårdt for at der stadig kan tilbydes 
en bred og spændende vifte af idrætsaktiviteter, 
musik- og festarrangementer, samt LAN-party. 
Sammen med en ihærdig flok trænere, instruk-
tører og andre frivillige udgør de den motor der 
snart har kørt i 50 år, som formand Hans R. Ander-
sen udtrykte det. Der har været mange udskiftnin-
ger i årenes løb, siden den første bestyrelse med 
Kurt Berg, Bjarne Poulsen, Ejnar og Margit Ernst 
satte sig for at sammenlægge hhv. Lejrskov, Jor-
drup og Ferup idrætsforeninger. Dengang var der 
tilbagegang i medlemstal i de små landsbyklubber 
og noget måtte gøres, så man kunne holde gang i 

sporten. Og så kan man sige ”resten er historie”. 
Men… historien slutter jo ikke i 2020, ja måske 
gentager den sig endda. Derfor må der også nu 
kigges udenfor sognegrænsen. Medlemstallet da-
ler pga. mindre årgange og flere fritidstilbud. Det 
har man i høj grad mærket i fodboldudvalget, som 
stod overfor enten helt at sløjfe herresenior eller 
finde nogen at slå pjalterne sammen med, så man 
kan opretholde en seniorafdeling. Det blev så et 
samarbejde med Lunderskov Boldklub herresenior 
og drenge U14 under ”Team FB/LB”. Så fra i år 
kommer der igen serie 4 og serie 6 fodbold på FB’s 
stadion. Der blev spurgt til, om ikke det er risika-
belt, fordi et tidligere samarbejde med LB omkring 
damesenior (B92) endte bittert og dyrt for FB. Sva-
ret er, at man har været grundige og lavet en mere 
holdbar aftale, så ingen ikke kan rende fra sine 
forpligtelser fra den ene dag til den anden, som 
i foråret 2006. Og man må heller ikke glemme at 
samarbejdet omkring B92 spillermæssigt var en 
succes i 16 sæsoner.  

I de øvrige afdelinger har man også oplevet lidt 
færre medlemmer. Håndbold har måttet trække 
hold i børnerækkerne, men har fin opbakning på 
seniorholdene. Resultatmæssigt går det godt 
især for piger U15 og damesenior der ligger i 
toppen af rækken. Volleyudvalget har også kigget 
mod en naboklub og starter et træningssamarbej-
de med Gesten. Socialt går det fantastisk for den 
”brogede men særdeles muntre flok”.

i 3 f o r e n i n g e r 

Å R E T S

Gymnastik- og Fitness mangler yogaholdet, det 
har været umuligt at finde en instruktør, det håber 
man lykkes næste sæson. Badminton savner flere 
medlemmer i børnerækkerne. Det har også været 
svært at få dem ud at spille stævner. Det vil blive 
noget af det, man vil arbejde for fremover. 
Festudvalget har stået for den årlige sportsfest 
med masser af aktiviteter, både de traditionelle 
men også nye, med god opbakning til det meste. 
En helt ny høstfest blev startet i oktober, med 
mange glade gæster og rigtig god musik, det var 
en stor succes. God musik var der også til Mar-
kant-festival, som blev afviklet på bedste vis. Men 
musikudvalget har valgt at lukke det ned, da det 
er et svært koncept at køre. Man vil i stedet satse 
på intimkoncerter fremover. 

VALG

Der var ikke den store udskiftning under punktet 
valg. I håndbold stopper både Brian Landmark og 
Tommy Christoffersen. Christian Damgaard og Pe-
ter Højhus træder til og Kasper Baltsersen bliver 
suppleant.  Michael Egstrøm blev valgt til fodbold 
og erstatter Robert K. Jensen. Vivi Frydensbjerg 
og Nicklas Solgaard bliver suppleanter. Søren 
Johansen træder ud af badmintonudvalget som 
bliver én mindre. Mette Beck Christensen gik som 
suppleant ind og afløste Tina Isaksen i efteråret, 
ny suppleant er Kira Nørhede. Musikudvalget går 
fra 4 medlemmer til 3, Chelina Evers ønskede ikke 
genvalg og Hans E. Sørensen er ny suppleant.

NY FB FRIVILLIGANSVARLIG!
Det er ikke kun i udvalgene der har været skifte-
dag. Men også på posten som frivilligansvarlig, 
da Helle Mørup efter 5 år har ønsket at stoppe. 
Hun har været den første i den rolle og har taget 
sig af mange forskellige opgaver. Hun har bl.a. 
stået for den årlige FB frivilligfest og hjulpet med 
at finde nye frivillige. Det er heldigvis lykkedes at 
finde en værdig afløser, det er Inge Nielsen, som 
er godt kendt med foreningsarbejde i FB

Stor tak til de afgående frivillige, for deres ind-
sats og positive aftryk de har sat gennem årene. 
Velkommen til de nye som træder ind og som 
boldklubben glæder til sig at arbejde sammen 
med. Motoren har fået fornyet kraft. Der vil også 
fremover være masser af bevægelse i foreningen 
og ikke mindst et rigtig godt fællesskab!
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FB’s jubilæum bliver fejret med maner ved hele 3 
festlige arrangementer. Nuværende og tidligere 
medlemmer, frivillige og ledere er mere end vel-
komne ved festlighederne og selvfølgelig også alle 
andre som vil være med til at fejre boldklubben. 

JUBILÆUMSRECEPTION

Der startes under sportsfesten i Kristi Himmel-
fartsferien, hvor der afholdes reception fredag 
den 22. maj, kl. 16-18 i festteltet. Det lyder måske 
lidt officielt og tørt, men det bliver det langt fra. 
Der bliver holdt et par taler af både tidligere og 
nuværende formænd. Nogle af de mest legenda-
riske FB  ledere og frivillige der har været med i 25 
år eller mere, bliver præsenteret med en planche i 
en lille udstilling. De fortjener en speciel hyldest 
for at have lagt en masse kræfter i foreningen og 
sætte afgørende præg på både rum og rammer 
samt - ikke mindst den fantastiske klubånd, der 
også hersker i dag. 

Men ellers er det mødet mellem gamle 
klubkammerater, trænere og ledere der er i høj-
sædet denne dag. Der bliver mulighed for at se 
gamle avisudklip og billeder. Der bliver nok at 
tale om, når først minderne bliver støvet af.  Efter 
receptionen kan man blive og deltage i sportsfe-
sten. Måske med et par fodboldkampe eller andre 

aktiviteter, men ellers med masser af hygge og 
snak om gamle dage.

HAR DU GODE HISTORIER ELLER GAMLE 
BILLEDER?

Boldklubbens jubilæumsudvalg er allerede nu i 
fuld gang med at samle materiale og finde tidlige-
re ledere, frivillige og medlemmer, som vil hjælpe 
med at invitere gamle boldklubvenner til at delta-
ge i receptionen, især dem som er fraflyttet om-
rådet og som ikke læser Fynslundmagasinet. Men 
alle opfordres til at byde ind med billeder, gamle 
udklip, gode historier og andet man har i gemmer-
ne fra klublivet i FB. Måske også vise den gamle 
klubtrøje, gymnastikdragt, badmintonketcher eller 
andre ting frem ved receptionen.  

Skriv evt. din gode historie, scan billeder eller 
udklip og send det til FB’s sekretær Inge Marie 
Bertelsen på mail imbert@hotmail.dk eller ring 
for nærmere aftale på tlf. 7558 5587. Man er også 
velkommen til at aflevere i en kuvert i hallens 
postkasse eller i cafeteriet.  Har du eller kender 
du en person som har været frivillig i FB 25 år 
eller mere, så giv Hans R. Andersen et praj på 
tlf. 2330 4615, han står for at lave udstillingen. 

JUBILÆUMSKAMP

Det er lykkedes FB’s fodboldudvalg at få en aftale 
i hus med DBU Oldboys landsholdet. 14 klubber 
lagde billet ind på at få en kamp, men holdet spil-
ler kun 6 showkampe om året. Så boldklubben er 
glad og stolt over at være valgt ud, så der kan 
bydes på en særdeles underholdende jubilæums-
kamp, fredag den 19. juni på FB’s stadion. Her 
stiller et udvalgt Fynslundhold op mod de gamle 
landsholdskæmper. Det bliver en herlig aften og 
det forventes at mere end 500 tilskuere vil dukke 
op. For DBU’s Oldboys har ry for at spille (og vin-
de) nogle målrige og underholdende kampe. Det 
gæve karlehold fra Fynslund vil dog gøre hvad de 
kan, for at give dem solid modstand – det har jo 
altid været deres ry. Desværre kan holdopstillin-

gen endnu ikke afsløres. Heller ikke DBU´s. Men 
der vil være kendte ansigter på begge hold. Det 
bliver festligt med masser af Dannebrogsflag og 
i pausen kommer et hold lokale cheerleadere og 
underholder. Efter kampen bliver der mulighed for 
at hilse på landsholdsspillerne og få autografer. 

FAMILIEAKTIVITETER, TALENTSHOW OG 
JUBILÆUMSKONCERT LØRDAG DEN 22. 
AUGUST

Der invitereres til masser af aktiviteter dagen 
i gennem, hvor der startes med Talentshow på 
Mar’K’ant Scenen. Lokale børn, unge og voksne 
bliver inviteret til at optræde med sang, musik, 
dans, tryllekunst eller hvad de nu er gode til. Det 
bliver spændende at se, hvad de kan præstere på 
den flotte scene, med professionel lyd, lys og et 
forhåbentlig veloplagt publikum.

Dernæst er der Familielegedag med lege og bold-
spil fra gamle dage. På alle udendørs arealer bli-
ver der lavet ”legestationer”. En flok frivillige FB 
instruktører, trænere og ledere vil hjælpe med at 
sætte i gang. Det kan f. eks. være boldspil som høv-
dingbold, rundbold, volley, håndbold og fodbold. 
Men der bliver også mulighed for at prøve gamle 
lege f.eks. ” hinkeruder, hop i lange sjippetove ”to 
mand frem for en enke” og masser af andre ting. 
Alle kan være med uanset alder, der vil også være 
lege for de helt små. Tag derfor både baby og bed-
ste med. Man skal bare møde op og kaste sig ud i 
det man har lyst til. Det bliver sjovt! Der sluttes af 
med Jubilæumskoncert på Mar’K’ant Scenen om 
aftenen med 3 spændende navne. 

FEJRER 50 ÅRS JUBILÆUM

FYNSLUND
BOLDKLUB 

Kira Skov har, siden hun for godt 20 år siden debuterede 
med Kira and The Kindred Spirits, etableret sig som man-
ge facetteret sangerinde. Hun bevæger sig med en lethed 
mellem jazz og rock og er altid umiskendeligt sin egen. 
Den stærke, sjælfulde og intense vokal har høstet mange 
roser både hos publikum og anmeldere. På Mar’K’ant-sce-
nen spiller Kira Skov sammen med Silas Tinglef på guitar.

Aerosmith Tribute er 6 professionelle og seriøse musikere, 
der med kærlighed og stor respekt for Aerosmith repertoi-
ret udfylder en plads, der har stået tom i årevis. Der findes 
ikke noget tilsvarende band i Skandinavien! Et nyt band til 
de rockhungrende danskere. Steven Tylers alter ego - Ja-
cob K. Nielsen er i øvrigt opvokset i Jordrup og glæder sig 
til at fortolke de smukke ballader samt den mere hårdtslå-
ende rock for et hjemmepublikum. 

Live Wire er et festligt ACDC coverband fra Svendborg, 
der virkelig kan sætte gang i en fest. Vi har haft fornøjel-
sen af dem adskillige gange før på Mar’K’ant Scenen, så 
her er garanti for et brag af en afslutning på den store FB 
jubilæumskoncert. Glæd jer!

Fynslund Boldklub glæder sig til at markere jubilæet året 
igennem og håber at hele Fynslundområdet vil komme 
og fejre det gode fællesskab, som startede i ydmyge 
klublokaler på Fynslundskolen, men som nu kan udfoldes 
i fantastiske rammer i og omkring Fynslund Hallen.

Se annonce for jubilæumsprogrammet her i magasinet, 
følg med på hjemmeside, facebook og opslag.A
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Se MEGET mere på FB’s hjemmeside, facebook , på 
opslag i Fynslundhallen og andre steder i det lokale!

Fynslund Boldklub50 ÅRS JUBILÆUM
Kira Skov Duo

Aerosmith Tribute
Live-Wire

www.fynslundboldklub.dk

22. AugustKl. 19.00
MAR´K´ANT SCENENJORDRUP

FYNSLUND BOLDKLUB 
FEJRER 50 ÅRS JUBILÆUM

FREDAG DEN 22. MAJ
JUBILÆUMSRECEPTION KL. 16-18
- et festligt indslag under sportsfesten!

FREDAG DEN 19. JUNI
JUBILÆUMSKAMP kl. 18.30
DBU Oldboyslandshold mod udvalgt Fynslundhold

LØRDAG DEN 22. AUGUST
TALENTSHOW på MARKANT-scenen kl. 13-14.30
FAMILIELEGEDAG på alle udendørsarealer kl. 14.30-17
JUBILÆUMSKONCERT på MARKANT-scenen kl. 19-24

AFLYST PGA. CORONA

FULD GAS
LØRDAG AFTEN TIL 
FB`S SPORTSFEST
Ved Fynslund Boldklubs Sportsfest vil der lørdag aften 
være hele tre live bands, nemlig:

50 års jubilæet giver 

den fuld gas
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4 stk.
4 stk.

4 stk.
4 stk.

155/65 14”
Pris 2195 kr.

205/55 16”
Pris 3295 kr.

195/65 15”
Pris 2495 kr.

175/65 14”
Pris 2295 kr.
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”Er du til kaffe eller andet en lørdag formiddag” lyder det fra Lone og Mogens 
Olesen, da jeg besøger dem i deres hyggelige hjem på Fynslundvej i Vrå.

”Jeg tager det, I vil have” og selvfølgelig, når jeg er i et hjem, hvor der sælges 
vin, bliver det et glas vin, hvilket jeg selvfølgelig i mit stille sind også havde 
håbet på. Det blev for øvrigt en ualmindelig god cava fra Requena distriktet. 
En god start på min nysgerrighed for at få noget at vide om Lone og Mogens` 
interesse for vin – spanske vine.

VIN EVENTYRET STARTER PÅ EN TAPASRESTAURANT I 2013

Lone og Mogens` fascination for Spanien startede i 2007, da de købte en fe-
riebolig ved den populære golfbane La Finca tæt på byen Algorfa, som ligger 
ca. 50 km syd for Alicante.

I 2013 besøgte de en gourmet tapasrestaurant, og det var efter besøget her, de 
fik ideen med selv at importere vin og olivenolie hjem til Danmark. På restau-
ranten var der ingen menukort, der blev kun serveret tapas efter kokkens hoved 
garneret med en udsøgt olivenolie, og det smagte helt fantastisk. Disse udsøgte 
tapas med en helt igennem fantastisk olivenolie gjorde udslaget – de var solgt. 

I nabobyen Benejúzar produceres den kendte olivenolie – Senior de Jaime 
Rosell - som de beslutter at købe en palle af. Det blev til yderligere besøg 
på tre vingårde og hos en olivenproducent. Det blev starten på importen af 
vin, oliven og olivenolie fra Spanien. Helt ekstraordinært bliver der også pro-
duceret cava i byen Requena, som ligger flere hundrede kilometer uden for 
det normale cavadistrikt Penedés i nærheden af Barcelona. Lone og Mogens 
har også økologiske vine og cava fra Requena på programmet. Som årene 
er gået, har Lone og Mogens opbygget et netværk af producenter, som de 
kender rigtig godt, hvilket er en stor force. Folk vil gerne høre historien om 
produkternes tilblivelse.

TIT I SPANIEN

Lone og Mogens elsker Spanien, og udover de har deres feriebolig, rejser de 
også meget rundt for at opdage nye områder med vin, men også for bare at 

se Spanien. Når de rejser rundt, er de blevet fascineret af Parador hotellerne, 
som der er mere end 90 af i Spanien. Det er ikke kun en hotelkæde, som så 
mange andre. Hotellerne, der alle er statsejede, er enten opført i historiske 
bygninger, der alle fortæller en spændende historie, ligger meget naturskønt 
inde i landet, eller ligger nær ved kysterne.

De vil gerne opleve dem alle, siger de med et smil - ja ja de har da allerede 
været på syv af dem. Men ved at have udvalgt Parador hotelkæden, er linjen 
ligesom udstukket for en historisk rejse hele vejen rundt i Spanien.

SALG PÅ NETTET OG PÅ MESSER

Det daglige salg i España Sense foregår ved netsalg og deltagelse på messer, 
og varerne bliver sendt fra deres lager i Højrup. Men den tætte kundekontakt 
foregår på messer rundt i landet. Det er afslappende og hyggeligt at være i 
kontakt med folk og fortælle historierne bag produkterne. I den kommende tid 
deltager de i vinmesser i Holstebro, Vejle, Odense og Kolding, ligesom nogle 
af deres vine kan købes hos Haugård på Fynslundvej. 

At importere og sælge vin m.m. er et fælles hobbyprojekt, som styres af Lone. 
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Vi elsker
SPANIEN

• Mogens er adm. direktør for EUROPART  
Nordic i Kolding, og han arbejder i Sverige tre  
dage om ugen. 

• Lone er Porteføljemanager i Jyske Capital  
i Silkeborg

• Sammen har de: 
Nikolaj, 26 år  læser historievidenskab i Berlin 
Kristian, 24 år læser kemi og bor i Frankfurt

FAKTA
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Henry Nyborg Christensen 
• Næsten 60 år
• Han er gift med Anne Marie og de har 2 piger: Janni og Birgitte + 2 børnebørn
• Født og opvokset i Jordrup
• Sidder i FB`s og Fynslundhallens bestyrelse. Har spillet meget fodbold men de 

sidste mange år, spiller han især volley. 

Lars de Place
• 51 år og gift med Margit. Sammen har de Pernille og Anja
• Han er født og opvokset i Ferup Nyvang
• Går til ”mænd og muskler” i hallen og spiller badminton
• Cykler MTB og har en motorcykel, som giver gode ture. 
• Vedligeholder deres landsted og passer dyrene.
• Suppleant i FB`s festudvalg. 

VORES BRAVE 
LOKALE GUTTER 

Lars og Henry kan reparere vandhaner, rørskader, 
lave nye badeværelser, skifte oliefyr ud, installere 
varmepumper og jordvarme, servicearbejde, ener-
gibesparelser, energioptimering - der styres fra 
telefonen samt nybyggeri.  

I denne artikel skal vi især høre om deres hverdag 
som smed, hvordan er de kommet hertil og har 
der været nogle særlige oplevelser, der har gjort 
indtryk undervejs. 

Lars har 15 års jubilæum i Bravida i år. Han er ud-
dannet landbrugs- og bygningssmed hos Ib Chri-
stensen i Ferup. I starten var der især mange op-
gaver ved landbruget. Maskiner skulle repareres, 
de lavede hængsler til stalddøre, halsbånd til køer 
og arbejdede med svejsning af riste i kostald om 
efteråret, inden køerne skulle bindes ind for vinte-
ren. Det var en opgave hver efterår i Lars´ læretid 
- ofte i smadder – der skulle man ikke være sart. 

Nu er landbrugene større og de skal stadig holdes 
ved lige. Når noget går i stykker er det endnu vig-
tigere at rykke hurtigt ud, da det fx er en umulig 
opgave at give dyrene vand manuelt.

ARBEJDET MED VVS ER KOMMET  
TIL SIDEN 
Henry har nu arbejdet 10 år i Bravida. Han er 
uddannet ved Peter Nørgård i Jordrup. Mange 
kender Peter som spillemand og han var god til 
komplicerede opgaver. Henry var der i mange år. 
Han husker især en opgave, hvor et træhjul skulle 
have skiftet bærefladen af jern ud. For at få jern-
ringen til at passe, måtte de grave et hul og varme 
jernet op. Da det kølede, trak jernet sig sammen 

og så passede det perfekt til træhjulet. Ikke kun 
en svær praktisk opgave, men det skulle jo også 
beregnes præcist.

I 1989-1992 startede Henry op som selvstændig. 
Han og Jan Nielsen købte VVS afdelingen fra Jor-
drup Smed og Verner Levesens oliefyrsservice. 
De startede eget firma. Henry tog autorisation i 
forbindelse med det. Da Jordrup Smed lukkede 
ringede Lars til Henry og siden har de været kol-
legaer i Bravida. Bravida går meget op i sikkerhed 
og arbejdsmiljø og vores lokale smede er meget 
opmærksomme på rigtige arbejdsstillinger og at 
hjælpe hinanden ved tunge løft. 

Det at komme i et større firma giver mere variere-
de opgaver og større berøringsflade. De planlæg-
ger selv deres dage og sætter en ære i at få klaret 
opgaven og få ryddet op, service er vigtig. De vil 
gerne være fleksible, når der er behov. 

Det er rart når kunderne ringer direkte til dem – 
det er jo tegn på tilfredshed og fordelen ved at 
være lokal. Opgaverne går stadig gennem Bravi-
da, som lige har opkøbt endnu et firma. Lige nu 
er der 5 lærlinge og 36 svende og de har fået nyt 
domicil på Jernet 4 i Kolding.

ENDELAVE I CIRKUSTELT OG OPGAVE PÅ 
FYNSLUNDSKOLEN

Henry og Lars skulle sætte et træ fyr op på En-
delave. Det tog 3 dage og de sov sammen i en 
cirkusvogn. Det var en sjov oplevelse. 

De satte gasgenerator og varmepumpe op på 
Fynslundskolen sammen med Palle Mørup og Ole 

Torp. Der skulle graves et større kabel ned til el. 
Entreprenørens søn gravede med minigraver. Han 
var ca 12-13 år. Max gjorde store øjne, da han så 
det var en dreng der førte minigraveren. 

Nu bliver opgaverne udliciteret, så man tager altid 
den billigste. Det er både firmaer og kommuner, så 
der er en del konkurrence.

AGENCE MERCERE BOURGES

I 2005 - 2010 var Henry i Bourgogne i Frankrig for 
at renovere et slot på 7000-8000 m2. Der blev truk-
ket nye vand, varme og afløbsrør rundt i bygningen. 
Der blev lavet 17 nye badeværelser. I de 5 år fløj 
eller kørte han derned ca 14 dage ad gangen. 

Hans kunde ville gerne have skjulte installationer 
og det gør franskmænd ikke. Ofte måtte han tage 
materiale med fra Danmark. Det har været en 
spændende variation i arbejdslivet.

STØRSTE EVENT I 2019

Vandværkerne i Jordrup og Egholt har lavet en 
nødforsyning. Det er super godt at have et godt 
samarbejde. Henry er vandværkspasser for Jor-
drup vandværk og Lars er for Egholt. 

FRA BRAVIDA
Vi kender dem fra billedet, hvor de står foran Bravida bilen: Lars De Place og Henry Nyborg Christensen. Mange af 
os kender dem også fra Fynslundhallen, som gode og hjælpsomme mænd i lokalområdet og nabolaget. Vi har ringet 
til dem eller Bravida, når vi har brug for hjælp til VVS eller maskiner og vi har fået god service. 

FAKTA

En gård uden dyr forekommer meget tom og 
øde i vinterperioden. Der er ingen lyde af dyr, 
der bevæger sig i stalde eller båse, ingen 
lugte fra foder eller mødding og ingen trafik 
af mælkebiler, grisetranporter eller lastbiler 
med foderstoffer. 

Men Brødsgård er ikke tom og øde. Motions-
cyklister holder ind og hviler og snakker, styr-
ker sig og benytter toilettet, ligesom andre 
motionister med eller uden hund. Og museets 
folk har gøremål af forskellig slags. Småre-
parationer, forbedringer og om flytninger og i 
denne vinter et kæmpearbejde. Nedtagning, 
udregninger, opmålinger og endelig opsæt-
ning af et nyt køkken i fælleslokalet Stalden. 
Der er lagt mange arbejdstimer fra mange fri-
villige i den stærkt ønskede fornyelse.

Som I kan se af årsprogrammet åbner sæso-
nen med Dyr på græs, og da vil I kunne komme 
og beundre de forbedrede faciliteter. Besty-
relsen har taget initiativ til en foredragsefter-
middag. Den første med Asger Christensen er 
gennemført, men der vil komme flere. Håber, 
det vil falde i god jord.

JA, LAD OS HÅBE AT DEN ER 
OVRE, NÅR DETTE MAGASIN ER 
KOMMET DIG I HÆNDE.
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I mere end en generation har man i Jordrup og 
Kolding området dag ud og dag ind set Ritas Køre-
skole kører med den ene håbefulde elev efter den 
anden. I over 42 år drev Rita Rasmussen køresko-
le, respekteret og vellidt. 

Nu er Rita for længst stoppet, men jeg mødte hen-
de tilfældigvis inde i Sct. Jørgensgade18, Kolding, 
for det er her ”Kørekort Kolding” holder til i et 47 
m2 lokale og her havde jeg aftalt at mødes med 
Jane Rasmussen, for at høre nærmere om hendes 
køreskole ”Kørekort Kolding”. Men hvad har Rita 
med det at gøre? Ja faktisk ingenting udover at 
Rita er Janes mor, der som nævnt havde køresko-
le i Jordrup – og æblet falder som bekendt ikke 
langt fra stammen.

Da jeg ankom skulle der inden for en halv time kom-
me 24 elever til teori. Så det blev til en halv times 
snak med Jane og i den halve time væltede det ind 
med elever. Der blev hurtigt trængsel med snakken 
og højt humør. Man skulle tro de skulle fejre, at de 
alle havde fået kørekort. Det var kørelæreren Line, 

der denne aften skulle stå for undervisningen. Og 
ja det lykkedes i vrimlen at få det ud af Jane, jeg 
var kommet for, nemlig hvorfor kørelærer?

ER VOKSET OP MED KØRESKOLE

Ja og hvorfor blive kørelærer? Hvad ellers vil 
mange sige, Jane har jo haft sin opvækst i Jor-
drup op og ned af sin mors køreskole, så det var 
jo nærliggende. Men ungdomsårene - og de før-
ste voksne år, havde ikke meget med køreskole 
at gøre, idet Jane ville ud at se verden, hvilket 
hun fik rig lejlighed til i sit arbejde som produkt 
manager ved de kendte firmaer Ecco, Shoe-d-Vi-
sion og Bestseller. Men Rita synes nu det kunne 
være sjovt, hvis Jane også ville være kørelærer 
og gå i sin mors fodspor. Og sådan blev det, Jane 
springer ud i det og det har hun den dag i dag 
aldrig fortrudt.

DET GÅR STÆRKT EFTER  
KØRELÆRERUDDANNELSEN
Efter endt kørelæreruddannelse i 2013 var ideen, 
at Jane kun ville have en bil og 6 elever af gan-

gen. Hun lejede baglokalet ved bagboen og så var 
der navnet, hvad skulle køreskolen hedde? Jane 
var ikke et sekund i tvivl selvfølgelig ”Janes Kø-
reskole”, men godt at have en kæreste, der ved 
hvad det drejer sig om. Køreskolen skulle selvføl-
gelig hedde ”Kørekort Kolding”, for det ”fanger” 
bedre – og det blev det.

Starten gik den 6. januar 2014 med fire elever, i 
februar kom der 12 elever og i slutningen af marts 
18 elever. En overvældende start som krævede ar-
bejde 24 timer i døgnet. I august besluttes det at 
udvide og Jane køber det nuværende lokale som 
istandsættes og i november ansætter hun hendes 
første kørelærer Line og køber bil nr. to. Line har 
været ansat hos Kørekort Kolding i mere end 5 år.

Endnu en kørelærer ansættes, og Rikke som hun 
hed var kørelærer hos Kørekort Kolding i 4½ år, 
men er desværre lige stoppet, da hun skulle flyt-
te nordpå.

K Ø R E K O R T 
KOLDING

JANE
• Jane er 47 år og bor på 12.  

år sammen med Allan Mogensen, 
der er partner i NextGenIT Aps.

• Elsker sine fire bonus børn  
på 2 x 14 år samt 17 og 24 år.

• Yndlingsbeskæftigelse – kan lide at 
arbejde og fitness – når der er tid 
 

RITA
• Rita har haft køreskole i 42 år
• Bor stadig i Jordrup
• Hjælper med at køre Janes elever 

frem og tilbage til køreteknisk  
anlæg i Højen, når en hel flok skal 
afsted på en gang

FAKTA2019 UDVIDES TIL FLERE BILER

Det går stærkt og efter de var et team på tre i 4 
år, beslutter Jane at udvide til fire biler 3 x Opel 
MOKKA X og hendes yndlingsbil en Mini Cooper 
Countrymann med automatgear. Herudover kom-
mer der to konsulentbiler til, så der i dag i alt er 
seks kørelærere tilsluttet ”Kørekort Kolding” – 
Line, May-Britt, Carsten, John, Søren og Jane.

I køreskolevogne er der normalt manuelgear, men 
Kørekort Kolding tilbyder også med automatgear i 
den populære Cooper og den markerer sig tydeligt 
i gadebilledet med de friske orange/sorte farver. 

NY ADRESSE DEN 1. APRIL
At der er en god stemning kørelærer og elever i 
mellem, krydret med god humor mærkes tydeligt i 
den halve time interviewet står på. Jane ligger da 
heller ikke skjul på, at hun er tilfreds og at det går 
fantastisk godt.

Den 1. april 2020 får hun ny adresse og flytter til 
Ny Vestergade 3, Kolding hvor der bliver 100 m2 

at boltre sig på, dobbelt så meget som i dag.
Er medlem af Dansk Kørelærer Forening.

FAKTA OM KØRESKOLEVOGNE
I køreskolevogne er der normalt manuelgear, men 
Kørekort Kolding tilbyder også automatgear (Coo-
per). For tiden er det sådan, hvis man tager køre-
kort i bil med manuelgear, så må man gerne køre 
bil med automatgear. Men tager man kørekort 
med automatgear, så må man IKKE køre bil med 
manuelgear. Fremtiden er automatgear, derfor 
forbereder Kørekort Kolding sig ved allerede nu at 
have en automatgearet bil.
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JUNI

1. 10.30 - 11:30 Genforeningsgudstje-
neste

Skamlingsbanken

5. Grundlovsdag
Fynslundskolen og 
Børnehaven Spiren 

6. 18:30 - 01:00
Wild Rose Country 
Band

Jordrup forsamlingshus

7.  09:00 - 10:00
Gudstjeneste v. Frida 
M. Thomsen

Jordrup Kirke

11. 16:00 - 18:00
Info-møde for 
kommende børneha-
veklasse

Fynslundskolen

14. 10:30 - 11:30 Gudstjeneste Lejrskov Kirke

15.  - 19. 6. klasse lejrskole Fynslundskolen

16. 09:30 - 11:00 Fællessang
Aktivitetscentret  
Toftegården

16. 19:00 - 21:00 Bestyrelsesmøde
Fynslundskolen og 
Børnehaven Spiren 

16. 19:00 - 21:00 Menighedsmøde Konfirmandstuen Lejrskov

FYNSLUND 
K A L E N D E R  2 0 2 0

APRIL

1. 09:30 - 12:00
Tøjsalg ved Astrid fra 
Damernes Butik

Aktivitetscentret  
Toftegården

4 - 13. april Påskeferie Fynslundskolen 

4. 18:30 - 01:00 Rattlesnakes Jordrup Forsamlingshus

5. 10:30 - 11:30
Gudstjeneste,
palmesøndag

Jordrup Kirke

9. 19:00 - 20:00
Gudstjeneste, 
skærtorsdag

Lejrskov Kirke

10. 10:30 - 11:30
Gudstjeneste, 
langfredag

Jordrup Kirke

12. 09:00 - 10:00
Gudstjeneste, 
påskedag

Lejrskov Kirke

12. 10:30 - 11:30
Gudstjeneste, 
påskedag

Jordrup Kirke

14. 09:30 - 11:00 Fællessang
Aktivitetscentret 
Toftegården

19. 10:30 - 11:30 Gudstjeneste Lejrskov Kirke - kirkekaffe

22. 14:00 - 16:00
Foredrag af Henrik 
Knudsen (Elvis Pre-
sley entusiast)

Aktivitetscentret 
Toftegården

23. 18:30
Årsmøde 
Dagli’Brugsen

Jordrup Forsamlingshus

24. 11:30 - 14:30
Spise sammen
arrengement

Aktivitetscentret 
Toftegården

26. 10:30 - 11:30
Gudstjeneste v. Isak 
Lai Krab Koed

Jordrup Kirke

28. 19:00 - 21:00 Bestyrelsesmøde
Fynslundskolen og 
Børnehaven Spiren

29. 14:30-15:15 Gudstjeneste Toftegården

FASTE AKTIVITETER
TIRSDAG

08:30 Gymnastik
Aktivitetscentret  
Toftegården

09:30
Kaffe, fællessang og 
hygge

Aktivitetscentret  
Toftegården

ONSDAG

09:00
Hobby og andre 
kreativiteter efter 
behov

Aktivitetscentret  
Toftegården

11:00 Stoleyoga
Aktivitetscentret  
Toftegården

13:30 - 16:30 Kortspil
Aktivitetscentret  
Toftegården

13:30
Gåture ved skov, 
strand og smukke 
steder

Aktivitetscentret  
Toftegården

Lige uger // 19:00 Kreative Kvinder Fynslundhallen

TORSDAG

9:30 IT-hjælp
Aktivitetscentret  
Toftegården

MAJ
3. 10:30 - 11:30 Gudstjeneste Lejrskov Kirke

6. - 7.
5.D + 5.E 
Vingstedtur

Fynslundskolen og 
Børnehaven Spiren

8. 10:30 - 11:30
Gudstjeneste, 
bededag

Jordrup Kirke

10. 10:30 - 11:00 Gudstjeneste  Lejrskov Kirke

12. 9:30-11:00 Fællessang
Aktivitetscentret  
Toftegården

13.  19:00 - 21:00

Borgermøde/etable-
rende generalforsam-
ling nyt Lokalråd for 
Fynslundområdet 

Fynslundhallen

14. 19:00 - 21:00
Orienteringsmøde om 
menighedsrådsvalget 
m.m.

Konfirmandstuen Lejrskov

14. 19:00 - 20:00
Fynslundskolen 
koncert og 
udstillingsaften

Fynslundhallen

15. 17:00 Biltræf Ringriderpladsen

17. 10:30-11:30
Friluftsgudstjeneste 
med spejderne

Jordrup Kirke

21. - 24. FB: Sportsfest Fynslundhallen

21. 10:30 - 11:30
Gudstjeneste
Kristi himmelfarts-
dag

Lejrskov Kirke

21.  11:30 - 12:00
FB: Børne Show med 
Peter Nørgaard

Fynslundhallen

21. 17:00 - 19:00
FB: Reklame Banko 
i teltet 

Fynslundhallen

22. Fridag Fynslundskolen

22. 16:00 - 18:00
FB JUBILÆUM-
SARRANGEMENT: 
Reception

Fynslundhallen

23. 12:00 - 15:00
FB: Gade og familie fod-
boldturnering Fynslundhallen

23. 17:00 - 17:00
FB: Gris på Grill - fest 
i teltet

Festteltet v. Fynslund-
hallen

23. 18:30 - 01:30
FB: LiveMusik – Villys 
Trio – ABBA Dabei – 
JOS Band

Fynslundhallen

24. 10:30 - 11:30
Gudstjeneste m. 
børnekor

Jordrup Kirke

26. 19:00 - 21:00 Bestyrelsesmøde
Fynslundskolen og 
Børnehaven Spiren

27. 09:00 - 18:00 Heldagstur til Fanø Aktivitetscentret  
Toftegården

27. 14:30 - 15:15 Gudstjeneste
Aktivitetscentret  
Toftegården

30. - 1. Pinseferie
Fynslundskolen og 
Børnehaven Spiren

31. 09:00 - 10:00
Gudstjeneste  
pinsedag

Jordrup Kirke

31. 10:30 - 11:30
Gudstjeneste  
pinsedag

Lejrskov Kirke

18. 19:00 - 22:00 Sommerbanko Jordrup Forsamlingshus

19. 

FB JUBILÆUMSARRANGEMENT:  
Fodboldkamp mellem DBU Oldboys-
landsholdet og udvalgt Fynslundhold 
// i Fynslundhallen

20. 10:00 - 11:00
Konfirmations-
gudstjeneste

Jordrup Kirke

21. 10:00 - 11:00
Konfirmations-
gudstjeneste

Lejerskov Kirke

21. 09:30 - 10:00 Gudstjeneste Jordrup Kirke

23. 17:00 - 21:00
Sankt Hans v. 
spejderne

Markant Scenen

24. Sommerafslutning
Aktivitetscentret  
Toftegården

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

26. Sidste skoledag Fynslundskolen

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

AFLYST

UDSKUDT

AFLYST

AFLYST

AFLYST

AFLYST

AFLYSNINGER M.M. GRUNDET COVID-19 KAN SKE. HOLD DIG ORIENTERET PÅ WWW.FYNSLUND.DK  
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Efter en lang og grå nedstigning gennem 
tunge skyer, dukker de grønne fjelde plud-
seligt op. Flyet svæver det sidste stykke he-
nover en azurblå fjord. Ud ad vinduet skim-
ter jeg et lille isfjeld, mens flyveangstens 
sved fordufter fra mine håndflader. Da hju-
lene rammer landingsbanen, er jeg tilbage i 
Grønland for første gang i 17 år. Her skal jeg 
tilbringe sommeren med at arbejde og finde 
tilbage til de rødder, jeg slog som barn. 

Overvældet af gensynsglæde, fælder jeg en lille 
tåre, da jeg træder ud af flyet og trækker den 
første mundfuld arktisk luft. Jeg genkender duf-
ten af fjeld og lyng, og luften føles kølig og frisk 
mod mit ansigt. 

Flyet er landet i Narsarsuaq i det sydlige Grøn-
land. Her har jeg søgt og fået et sommerjob hos 
turistselskabet Blue Ice Explorer, der driver både 
vandrehjem, bygdehotel, turistinformation, café 
og rutesejlads i området. Hvad min rolle skal 
være, ved jeg endnu ikke, som jeg står der, midt 
på landingsbanen med udsigt til fjord og fjeld.

DET KRÆVER TÅLMODIGHED  
OG FLEKSIBILITET 

I Grønland kan alt og intet lade sig gøre. Landet 
består af fjeld, hav og is, og man kan ikke køre i 
bil eller rejse med bus og tog mellem byerne. Al 
transport foregår med båd, fly eller helikopter. 
Ting tager tid, og hvis vejret er dårligt, må alle 
planer udsættes. 

Det kræver tålmodighed og fleksibilitet at ar-
bejde i Grønland, og man har ingen nytte af at 
prøve at planlægge langt ud i fremtiden. Derfor 
kommer det heller ikke som en overraskelse, da 
jeg, efter blot 10 dage som vandrehjemsbestyrer 
i Narsarsuaq, bliver overflyttet til bygdehotellet i 
Igaliku i nabofjorden.

Igaliku er en lille fåreholderbygd med lidt mere 
end 20 faste indbyggere. Bygden er vidunderlig 
smuk. Små træhuse i et væld af farver ligger om-
givet af fjelde og lysegrønne marker. Igaliku var 
bispesæde for Nordboerne i 1300-tallet, og man-
ge af husene er bygget af sten fra nordbohuse. 
Nordboerne forsvandt, men bygden genopstod 
i slutningen af 1700-tallet, hvor nordmanden 
Anders Olsen skabte Grønlands første moderne 
landbrug ved at genbruge nordboernes marker. I 
dag er fåreholderiet stadig en af de primære be-
skæftigelser i Sydgrønland.

I Igaliku går mine dage med at passe bygdeho-
tellet. Vi er syv medarbejdere, der i fælles flok 
sørger for at klargøre værelser, servere i restau-
ranten, køre gæster og bagage frem og tilbage fra 
bådene, betjene turister og lokale i hotellets lille 
café, samt daglig vedligehold af hotellet. Hvis no-
get er i stykker, kan man ikke bare ringe efter en 
håndværker, så det er en fordel at have hænderne 
skruet ordentligt på. Jeg kaster mig for eksempel 
ud i både at skifte hjul på hotellets firhjulstrækker 
og sømme nye brædder i terrassen.

Hele sommeren skinner solen fra en skyfri himmel 
og temperaturen måler flere gange over 20 grader. 
Om eftermiddagen flokkes gæsterne om kolde øl 
og ispinde på hotellets terrasse, og det er en for-
nøjelse at servicere dem. Lige der, i høj solskin, 
med udsigt til nordboruiner og den azurblå fjord, 
er alle glade. Det er umuligt at være andet, når 
omgivelserne er så vidunderlige.  
 
Arbejdsdagene er ofte meget lange, og der er altid 
nye opgaver at give sig til, men på forunderligvis 
gør det ingenting. Hver dag glæder jeg mig over at 
træde ud af personalehytten, kaste et blik udover 
fjorden og trille ned af bakken for at arbejde på ho-
tellet. I modsætning til servicebranchen i Danmark, 
er her ingen stress. Tingene tager den tid, de tager, 
og vasketøj og vinduespudsning klares nemt, når 
det foregår midt i den vidunderlige natur.

Når jeg har fri, bader jeg i den nærliggende ba-
desø, går en tur op på fjeldet og nyder udsigten 
over bygden, eller smider mig i den blomstrende 
lyng på skråningerne og samler blåbær. Tiden og 
tankerne flyver frit afsted, kun afbrudt af forbipas-
serende fåreflokke, der om sommeren løber frit 
omkring i hele området. Hver dag er et eventyr, og 
de store vidder gør, at ingen dage er ens.

VI ER ALLE BLEVET NÆSTEN  20 ÅR ÆLDRE

Bedst som jeg troede, at sommeren ikke kunne 
blive bedre, sender min far mig pludseligt et bil-
lede. Det er kopien af to returbilletter til Narsar-
suaq, og mit ophold fuldendes, da mine forældre 
kommer på overraskelsesbesøg to uger senere. 

Vi genforenes blandt fjeldene, fjordene og de ly-
sende blå klokkeblomster. Jeg holder et par fri-
dage, og sammen drager vi på tre dages vandre-
tur med rygsækkene fuldt pakkede med trangia, 
telt og proviant.

Vi er alle blevet næsten 20 år ældre, siden vi sidst 
sprang rundt i de grønlandske fjelde, og mine 
forældres kroppe knirker en anelse de første par 
dage. Men det gør ikke noget. Når dagens kilo-
meter er i benene, og vi putter os i soveposerne, 
mens midnatssolen laver skyggedans på teltdu-
gen, fyldes kroppen af lykke.

Da mine forældre rejser hjem til Danmark igen, er 
det som om, at alle brikker er faldet på plads. Jeg 
forstår, at jeg gennem min opvækst i Grønland 
har groet rødder så stærke, at jeg stadig er dybt 
forbundet med denne vidunderlige, sneklædte 
kæmpe ø langt mod nord.   

Grønland S O M M E R  I
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Lars: +45 2525 7160 . Henry: +45 2525 7158
Bravida . Fabriksvej 7-9 . 6000 Kolding

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

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
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Rikke Vejen

Vi mennesker er nogle magelige væsener. Vi 
gør altid det, som er det nemmeste for os – 
men dermed sagt ikke altid det mest hensigts-
mæssige. Dog er det alligevel vores overbevis-
ning, at det er det bedste at gøre lige nu og her.

Tingene kan godt forekomme besværlige og 
uoverskuelige. Vi er ofte bange for et eller an-
det, at andre måske tænker dårligt om os, eller 
at vi kommer til at gøre noget, som ikke lige 
passer ind i andres smag og behov? 

Vi sidder med frygten for at fejle eller måske 
endda tabe ansigt. Man kunne i så fald spørge 
sig selv, til hvad mon? Måske vi har en over-
bevisning om, at vi skal være ”pletfrie” og skal 
kunne mestre alt? Men hvem siger egentlig det?

Himlen er netop ikke blå hver dag, da livet er 
i alle farver og nuancer. Vi skal nyde at være 
i udfordringerne, vi skal turde at slippe alle 
vores destruktive tanker og overbevisninger. Vi 
skal glæde os over, at vi alle har muligheder for 
at skabe et liv, vi ønsker at leve.

Først og fremmest må vi erkende, at det uper-
fekte er det perfekte! Vi skal turde tage chan-
cer og lave bommerter, for at finde ud af, at jeg 
ikke havde helt styr på det. Vi skal turde sige 
JA, det var mig som lavede den brøler og have 
selvværd nok til at stå ved den man er, trods 
alle ”pletterne”.

Alt kan ses i farver, hvis vi tør slippe alt det, som 
vi alligevel ikke kan styre. Vi skal lære at elske 
livets gange, stort som småt – også alle grå-
vejrsdagene. Hvis vi ikke tør mærke kontraster-
ne, så kommer vi heller ikke til at leve fuldt ud.

HVORFOR 
ER HIMLEN IKKE ALTID BLÅ?

Februar 2020 blev den mest nedbørsrige der hidtil er målt af DMI. Sådan var det også her på egnen.
Fra høst til 1. marts fik vi næsten dobbelt så meget nedbør som normalt.

Det er vigtigt at grøfter og vandløb renses for grøde, så vandet ikke ødelægger veje og marker.

REGN, REGN
REGNOG ATTER
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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.

Vi gentager succesen og afholder marked
Lørdag og søndag den 23. Og 24. maj fra 10-16

I gårdspladsen er der hyggelige boder, som vil tilbyde forskellige 
lækkerier: vin, pølser, pesto,  olier, småkager, honning og meget 

mere. Der vil også være mulighed for at hygge med pølser og 
kaffe/ kage. Kom og vær med til nogle hyggelige timer med 

hestevogn for de mindste

•	 Med	glæde	kommer	tryghed	og	med		
tryghed	kommer	sikkerhed.

•	 Sikkerhed	giver	bare	bedre	bilister!

KØREKORT TIL BIL
GLÆDEN VED AT TAGE EN KØREUDDANNELSE ER VIGTIGT!

KONTAKT KØREKORT KOLDING
mail:	info@korekortkolding.dk
tlf.:	42	40	22	02
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Chr. Jensensvej 1 - 6064 Jordrup  
Tlf.: 42442040 - www.alleføddersven.dk

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

din lokale fodpleJer



32  // FORÅR 2020 //  FYNSLUND MAGASINET FORÅR 2020  //  FYNSLUND MAGASINET //  33 

Det var egentlig bare for sjov. For at prøve om der 
var opbakning til et lokalt træf for gamle biler, når 
vi nu selv havde interessen.

De første gange var vi enormt overraskede over 
den tilslutning der var, ikke mindst fra lokalbefolk-
ningen og efterhånden som vi har afholdt flere 
træf har vi kunnet se at det med at have en bil af 
ældre dato eller af et bestemt mærke – det spre-
der sig. Flere lokale har investeret i et klenodie 
eller i en bil som er over 20 år gammel bare for at 
få den ind på selve pladsen.

Træffet henvender sig jo til et bredt spekter af kø-
retøjer, det tror vi at folk synes er sjovt. Det synes 
vi selv og vi ønsker ikke at det bliver et træf der 
er ”mærke”- bestemt – men at alle kan komme 
og vise deres køretøj frem. Det at vi blander biler, 
traktorer, knallerter og motorcykler gør også at 
vi tiltrækker et bredt publikum. Lastbiler har der 
været et par stykker af, men dem er der åbenbart 

ikke så mange der gemmer på, som der er med 
traktorer og biler.

Vi har evalueret på vores arrangement, og vi har 
jo konkluderet at træffet faktisk ikke kun handler 
om gamle køretøjer. Det handler lige så meget om 
at vi kan tilbyde et afslappet arrangement, hvor 
man kan komme som man er, snakke med naboen, 
lade børnene rende rundt og nyde en fredag aften 
i ro og mag uden stress over at skulle hjem og lave 
aftensmad. Vi har endda fredagsslikket til poder-
ne. Vi kan jo se at arrangementet tiltrækker man-
ge lokale, og det er vi vildt glade for. Vi har et par 
gange haft en lokal til at sponsorere en af Dan-
marks største traktorer der bliver brugt til traktor-
træk. Det tiltrækker selvfølgelig et publikum som 
måske ikke var kommet til Lejrskov ellers. Vi kan 
jo høre fra gang til gang, at flere siger det er hyg-
geligt og her skal vi da ud igen. Træffet i august 
2019 var med den største tilslutning i den tid vi 
har afholdt træffet. 136 køretøjer af forskellig 

art. Vi har ikke haft fantasi til at forestille os det 
kunne blive så stort. Der kommer folk langvejs 
fra og der er hver gang nye køretøjer med. 
ªA
Vi vil gerne lave forskellige indslag, som kan til-
trække flere mennesker udefra, så de kan se at 
det slet ikke er så kedeligt at bo ude på landet. Vi 
har flere ideer på tegnebrættet som vi håber, kan 
blive til noget. Vi håber selvfølgelig også på at 
samarbejdet med Lejrskov Ringriderforening kan 
fortsætte og at der ikke kommer en motorvej ind 
over pladsen, da den er perfekt til både træffet og 
de andre ideer vi tumler med. 

Vi kan ikke takke nok for den lokale opbakning og 
vi bliver ved så længe der er opbakning og vi sy-
nes det er sjovt. 

DET HANDLER OM MERE 
END GAMLE BILER…

NÆSTE TRÆF ER 15. MAJ 2020 FRA  
KL. 17 PÅ RINGRIDERPLADSEN. 

BILTRÆF

LEJRSKOV
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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

BONDEMANDEN
I EGHOLT Gårdbutik, Cafe 

& Besøgslandbrug

Så er det igen blevet tid til vores hyggelige 
Dyrebørn på Græs arrangement. 

Pinselørdag 30/5-20 Kl: 10.00-16.00 

Entre: 25,-kr pr person 0-99år

Vi byder velkommen i vores Bonderøvs agti-
ge Besøgslandbrug. Hvor de 4hkt jord byder 
på næsten alt i dyr og dyrebørn.

Kalve, grise, får, malkegeder, kaniner, gæs, 
ænder, høns, duer, honningbier, katte og 
ikke mindst vores hyrdehund Frida.

Gårdbutikken er åben og der sælges stedets 
egne grillpølser m/brød samt saft, kaffe, 
kage og is... 

Vi glæder os til igen at se en masse dejlige 
mennesker til en hyggelig dag i Dyrevelfær-
dens Tegn

Dvh
Bondemanden
Henrik Oldrup

ADRESSE:
Besøgslandbruget i Egholt
Egholt Byvej 30
6064 Jordrup

www.egholt-stalddoerssalg.dk

 DYREBØRN PÅ GRÆS
FAMILIETUR FOR ALLE ‘‘PINSELØRDAG’’
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F. L. Byg

 RISBØGE 54    |    6640 LUNDERSKOV   
    TELEFON: 26 23 62 20    |    E-MAIL: INFO@F-L-BYG.DK

Murerarbejde - Reparationer - Flisearbejde 
Om- og tilbygning - totalentreprise

F. L. Byg

 RISBØGE 54    |    6640 LUNDERSKOV   
    TELEFON: 26 23 62 20    |    E-MAIL: INFO@F-L-BYG.DK

Murerarbejde - Reparationer - Flisearbejde 
Om- og tilbygning - totalentreprise

• 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. 

F. L. Byg

 RISBØGE 54    |    6640 LUNDERSKOV   
    TELEFON: 26 23 62 20    |    E-MAIL: INFO@F-L-BYG.DK

Murerarbejde - Reparationer - Flisearbejde 
Om- og tilbygning - totalentreprise

• 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
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Hvorfor køre dit eget løb, når du kan køre med din nabo? NaboGO er dit lokale 
lift, hvor du kan køre med din nabo eller tage din nabo med, når du skal på farten. 
Det kan være, at I alligevel skal samme retning, så hvorfor ikke dele kilometerne 
på landevejen? På den måde sparer I både penge og gør en aktiv klimaindsats. 

NaboGO er nem at bruge. Det kræver blot et par steps - og så er du på farten!

FLEXTRAFIK

NABOGO

Flextur er kollektiv trafik uden faste stoppesteder. Det er Sydtrafik, der udbyder 
en mere fleksibel løsning til dem, der bor helt herude, hvor busserne ikke kører.   

Fem fede facts om Flextrafik: 
• Flextur ér fleksibelt, og du kan derfor blive hentet og bragt fra og til en 

ønsket adresse. 
• Ordningen kan benyttes mellem 06.00 og 24.00 alle ugens dage (med 

undtagelse af d. 24. og 31. december). 
• Der er en fast kilometertakst, så du altid kender prisen på rejsen. Du  

betaler for de kilometer, din rejse måler i direkte afstand. Du kan betale 
med kontanter i bussen eller med betalingskort på selvbetjeningen. 

• Du kan tage op til 3 gæster med til halv pris - de skal blot stige på og af 
samme sted som dig. 

• Ligesom andet kollektiv trafik, kan der være andre rejsende med på turen. 
Du kan derfor opleve at skulle på lidt sightseeing i området. Turen vil dog 
altid højest tage dobbelt så lang tid, som det tager at køre direkte. 

Læs meget mere om Flextrafik og rejsevilkårene: Sydtrafik.dk/flextrafik

Bestil hos Flextrafik senest to timer før, du ønsker at blive hentet på tlf. 76 60 86 
08 eller på www.sydtrafik.dk/flextrafik 

Pssst. Du kan også benytte dig af Plustur hos Sydtrafik, hvor du bliver kørt til og fra 
et stoppested. Plustur kan kun bestilles via rejseplanen.dk

STEP 1
Download app’en og opret profil.

Indtast dine ruter eller dit kørselsbehov 
i din profil og få besked,  så snart der 

er en samkørselsmulighed.

STEP 2
Book din første tur via computer, 

tablet eller mobil. 
NaboGO kan bruges på alle platforme, 

og du booker og godkender et lift 
med et enkelt klik.

STEP 3
Faste priser og stoppesteder. 

Vi har fastlagt både kilometerpris og 
mødesteder på forhånd. Derudover er 
betalingen integreret i app’en. Så er 

der ikke noget at rafle om, hverken for 
chauffør eller passager.

Kan man egentlig bo på landet uden bil? Her i området er det ikke altid lige nemt at komme 
frem og tilbage uden bil, når busserne kører sjældent eller slet ikke. Men det er der heldigvis 
(to gode) råd for. NaboGO og Flextrafik er din hjælp i hverdagen, så du kan komme fra A til B 
uden egen bil - og det er vejen til bedre transportmuligheder for alle. Husk det, næste gang du 
skal på farten. 

KØR FREM I
FÆLLESSKAB

FLEXTRAFIK
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www.mjvision.dk
tlf. 70 20 82 12
info@mjvision.dk

24/7 harddisk til optagelser

24/7 harddisk til optagelser

Kamera 2 MP til 8 MP

Følg med på mobilen!

Følg med på mobilen!

FRA KUN FRA KUN

100% KOMPLET VIDEOOVERVÅGNING

VIDEOOVERVÅGNING VIDEOOVERVÅGNING

VIDEOOVERVÅGNING 
HVOR ALLE KAN
VÆRE MED

2395,- 1495,- 
pr. kamera pr. kamera

Alle priser ekskl. moms.

Leveret

Monteret

Testet

Kamera 2 MP til 8 MP

Fuld installation

Harddiskoptager fra 1080p 
Fuld HD til 4K 

Harddiskoptager fra 1080p 
Fuld HD til 4K 

Ingen abonnement

Ingen abonnement

KOMPLET OPGRADERING AF

 

 

 

 

 

                                                                                                                                           
                                                                                                                                              
 
 

 

  
 
 
 
                  Dyr på græs 2. maj og klappedyr. 
Dronefoto af Veteranudstilling & Kræmmermarked 2. weekend i august.                                               Af Teddy Schønberg 

EN NY SÆSON STARTER PÅ LANDBOMUSEET KOLDING 
Dyr på Græs – Lad det krible 
og krable d. 2. maj  
Kom til forårsfest på Landbomuseet. 
Efter vinteren er dyrene klar til at komme 
på græs. Foråret summer og alt kribler og 
krabler. Mange kommer og oplever 
stemningen af landboliv og naturen, de er 
i fuld sving, sammen med museets 
frivillige. Naturvejlederen tager børnene i 
hånden og med på jagt efter spændende 
smådyr i skoven, på engen eller i vand-
løbet. Flere prøver at smede et hjerte i 
smedjen. En del køber hjemmelavede 
varer i museets populære bod. I Caféen 
sælges grillpølser m/brød eller kartof-
felsalat, kaffe, te, kager og drikkevarer. 
 

Veteranudstilling & Kræmmer- 
marked d. 8. og 9. august  
Landbomuseet byder ligesom tidligere år 
på den store succesrige veteranud-
stilling. Samlere kommer fra nær og fjern 
med deres traktorer, motorcykler, knal-
lerter, maskiner, biler etc. Mange møder 
op og ser de udstillede effekter. Kræm-
mere stiller deres boder op på hele 
gårdspladsen. Der kan man helt bestemt 
gøre alle tiders handel. Museets egen 
bod har selvfølgelig åbent begge dage, 
hvor der sælges marmelade, syltetøj, 
hæklede og strikkede effekter samt is, øl, 
og vand. Man kan også se museets 
unikke samling fra landbrug, husholdning 
og alle de erhverv, som var tilknyttet 
landbruget. Det er der mange som 
benytter sig af. 
 

Efterårsdage den 12., 13. og 
14. oktober 
Udforsk naturen eller prøv kræfter med 
kulturhistorien på Landbomuseet. Natur-
vejlederen og de frivillige fra museet 
sætter i gang, så I kan få nogle gode 
oplevelser sammen.  Børn og voksne 
kommer og presser sin egen æblesaft, og 
laver sit eget reb til sjippetov, eller også 
maler man mel og bager brød over bål. 
Du får også mulighed for at tage på jagt 
efter efteråret, eller du kan låne en GPS 
og finde skatte på engen og overdrevet. 
Aktiviteterne henvender sig både til store 
og små. Det er særdeles populært at 
medbringe æbler og beholdere til at 
bringe saften hjem. Nogle prøver at 
smede i smedjen. De hjemmelavede 
varer, is og drikkevarer sælges i museets 
bod. I cafeen sælges friskbagte vafler, 
kaffe, te og kager.  
 

Traditionelt julemarked d. 12. 
og 13. december 
Landbomuseet arrangerer sit traditionel-
le julearrangement. Mange kommer og 
vælger sit juletræ i skoven, hvor der er 
mulighed for en hyggelig tur i en 
traktorvogn. Flere oplever hyggen i Stal-
den med varm kakao, gløgg og æble-
skiver eller de køber de sidste julegaver 
og dekorationer fra boderne. Andre køber 
juletræet på gårdspladsen ved Landbo-
museet. Museets bod har åbent, og der 
sælges bl.a. granbundter, ribsgele og 
meget mere. Der er masser af hygge 

med sjove aktiviteter for både børn og 
voksne.  
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Der findes forskellige sorter af cikorie. Kulturplanten 
(Radix cichorii) er en pælerodsplante, som i snittet og 
tørret tilstand blev anvendt til kaffeerstatning længe 
før 2 verdenskrig.

Endivie (Cishorium endivia) er en afart af almindelig ciko-
rie, der anvendes som julesalat efter en speciel dyrknings-
metode med tildækning af bladene. Vild cikorie (Centhori-
um intybus) er en trævlerodsplante, som er ganske uegnet 
til anvendelse som kaffeerstatning, men i øvrigt en meget 
smuk plante.

Der findes enkelte med hvide blomster, hvor sagnet for-
tæller, at hvor disse findes, har en mø mistet sin dyd.

Richs og Danmarks konkurrerede dengang om marke-
det. De havde nogle slogan som fremhævede deres 
produkter. ”Det er Richs der drikk´s – det er Danmarks 
der du´r”. I Vejen var der også en cikoriefabrik, som hed 
”Nørre Jyllands Cikoriefabrik”

OM CIKORIEPLANTEN

OVE BRØDSGAARD FORTÆLLER OM  
CIKORIETØRRIET
Min far, Holger Brødsgaard, overtog tørreriet efter 
sin far, som havde startet fabrikken op. Han døde 
i 1952 og da var cikoriefabrikken ikke længere i 
drift. Fabrikkens indretning var, nogenlunde som 
beskrevet herefter.Så vidt jeg erindrer, blev ciko-
rierødderne avlet på kontrakt, ligesom sukkerroer.

Jeg kan huske, at jeg var med min far på eksklusi-
on til de avlere, som havde kontrakt om levering af 
cikorierødder.  På den side af bygningen, der ven-
der ud mod bymidten var der en brovægt hvor rød-
derne blev vejet ind, når de ankom til fabrikken. 
Derefter blev de kørt om ved den side af fabrikken 
der vender mod ”marken”- som nu er bebygget. 
Her blev rødderne læsset ned i en vaskemaskine. 

Vægten som rødderne blev indvejet på var kalibre-
ret af den lokale skomager, han var godkendt som 
kongelig Vejer og måler. Når rødderne var blevet 
vasket, blev de ført ind i bygningen, hvor de blev 
snittet og med transportsnegle eller bånd blev de 

ført op på 1. sal hvor de blev lagt ud på tremme-
gulve, hvorunder der var store murede ovne. Hvad 
der blev fyret med i disse ovne erindrer jeg ikke. 

Det kunne godt have været tørv eller formbrænd-
sel. Det er en formodning jeg har, idet Jordrup-
gård også ejede en tørvemose hvor der blev lavet 
tørv til brændsel. Ydermere var der var der en 
træbarak ved cikorietørriet. I denne barak havde 
men maskineri der kunne presse tørvesmuld til 
en form for runde briketter. Ristene hvor rødderne 
blev tørret havde forskellige størrelse huller. På 
den første rist var hullerne større og når rødderne 
var tørret der, kom de over på rist nr. to, som havde 
mindre masker. Rødderne skrumpede ind ved var-
mepåvirkningen, så derfor havde rist nr. to mindre 
masker. Hvad der skete med rødderne når de var 
tørret kan jeg ikke erindre. Jeg kan dog huske, at 
der på anden sal stod nogle sække med noget sort 
indhold, der lignede forvokset frø fra kommen. Her 
har der nok manglet en pulverisering, som er ble-
vet foretaget et andet sted. Dette ”kommen” har jo 
været de tørrede rødder, som så er blevet leveret til 
en af de store fabrikker, Richs eller Danmarks som 
sendte det færdige produkt på markedet. 

Alle maskinerne blev trukket af en stor elektro-
motor. Det foregik på den måde, at der hen un-
der loftet i hallen var en aksel i hele bygningens 
længde. Den var påmonteret dobbelt remskiver ud 
for de forskellige maskiner. Den ene remskive var 
fastgjort til akslen, mens den anden remskive sad 
løs på akslen. Når den pågældende ikke skulle 
bruges, skiftede man remmen over på den løse 
remskive, og modsat når maskinen skulle bruges, 

skiftede man remmen over på den fastmonterede 
skive, så var der træk til maskinen. Det forgik på 
den måde, at der ved akslen i loftet var monteret 
en ”gaffel” ved hvert sæt remskive. Med denne 
”gaffel” kunne man så flytte remmen fra den ene 
til den anden remskive.

OM FABRIKKEN

Cikoriefabrikken blev opført I 1915 af Emil Brøds-
gaard fra Jordrupgård. Sønnen Holger Brødsgaard 
drevtørreriet videre indtil det ikke længere var 
rentabelt. Virksomheden blev lukket i 1952 og der-
efter ombygget til lejligheder. Lokalbefolkningen 
kalder bygningen ”Det hvide palæ”. Kaffe erstat-
ning var meget anvendt i mellemkrigsårene under 
navne som Richs og Danmarks. Det var nok de to 
mest kendte kaffeerstatningsmærker. Os der var 
børn dengang husker nok de samlebilleder, som 
var i pakkerne. Det kunne være et eventyr eller 
om Afrikas dyr. Billederne blev så klistret ind i 
et album man havde fået hos købmanden eller i 
Brugsen.

Fremstilling af kaffesurrogat, som blev fremstillet 
af cikorierødder var allerede begyndt i 1872. Han 
kaldte sit produkt ”Normal Kaffe Surrogat” som 
var et blandingsprodukt, som bestod af cikorie, 
malt, korn, og en smule kaffe. 

CIKORIE
TØRRERIET Julehygge med gløgg og æbleskiver.

Den 30. november havde vi julehygge, med Gløgg og Æbleskiver. Vores 
kreative team havde lavet fine juledekorationer og adventskranse. Det 
var en succes, alt blev solgt på nær en dekoration. Så vi kom i julehumør, 
tak skal I have!!! Der var igen stor tilslutning til vores arrangement, hvor 
der blev snakket, hygget, spist æbleskiver, drukket kaffe, og Gløgg.

BRUGERRÅDET
TOFTEGÅRDEN

Julekoncert med Vejen Mandskor!
Den 25.  november holdt Vejen mandskor traditionen tro øveaften på 
Aktivitetscentret, vi oplevede en skøn Julekoncert med det dygtige kor. 
Brugerrådet var vært med en kop kaffe og boller med ost. Der var mødt 25 
glade mennesker op for at deltage denne aften. Vi takker alle der kom og 
hyggede sig med os og Vejen mandskor.

Julefrokosten
Den11. December holdt vi julefrokost, med 53 tilmeldte, vi måtte stoppe 
for tilmeldinger der, vi har ikke plads til flere.  Jlemenuen fik vi leveret 
fra Den Gyldne Hane, og den var perfekt. Efter kaffen som selvfølgelig 
var med hjemmebagte brunkager og vaniljekranse, havde vi pakkeleg, og 
alle får en pakke med hjem, det er der styr på. Mandelgaven er der også 
tænkt på, ja det er et fantastisk hyggeligt arrangement. Vi havde dog et 
lille uheld, - en spiste mandlen - tror vi, den blev aldrig fundet, så mandel-
gaven gik videre til banko spillet ved Generalforsamlingen. 
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Hold da op, hvor er jeg heldig, tænker jeg, er lige 
kommet hjem efter næsten 5 timer som instruktør 
for brandkadetterne i Kolding. Man er helt høj ef-
ter en aften med de skønneste unge mennesker, 
man kan tænke sig. 

En aften, hvor vi haft røgdykning med eftersøg-
ning efter savnede personer, der efterfølgende 
skulle have førstehjælp med hjerte-lungeredning 
og hjertestarter - noget de unge mennesker klare-
de til topkarakter.

Nogle af kadetterne har i forløbet haft udfordringer 
med at skulle have røgdykkerapparatet på ryggen 
og tætsiddende maske med lufttilførsel på ansig-
tet, men efter megen træning og stædig vedhol-
denhed og hjemmetræning med maske og nok det 
vigtigste - rigtig god støtte fra brandkadetvenner - 
lykkedes det for alle at gennemføre eftersøgningen.

Gennem mit arbejde som brandmand ved Lunder-
skov Brandvæsen (en del af Trekantbrand) har jeg 
været så heldig at få lov til at være instruktør i 
uddannelsen af brandkadetter i Kolding Kommu-
ne. Sammen med mine instruktørkollegaer har vi 
taget uddannelsen til brandkadetinstruktør, så vi 

kan være godt rustet til denne opgave. Derudover 
har vi et rigtig godt samarbejde med den kommu-
nale ungdomsskole om den pædagogiske vinkel 
på uddannelse.

UDDANNELSEN STRÆKKER SIG  
OVER 3 MÅNEDER

Brandkadetuddannelsen er her i kommunen et 
forløb, der strækker sig over ca. 3 måneder med 
undervisning næsten hver uge og med 2 døgn 
øvelser med overnatning undervejs. Forløbet af-
sluttes med en opvisning for familie og andre med 
tilknytning til brandvæsen og kadetter.

INDHOLDET I UDDANNELSEN:

Uniformer og sikkerhedsregler
Hjerte-lunge redning (hjertestarter)
Løfte/bæreteknik
Brandforebyggelsestiltag – Robust borger
Røgdykkerteknik og taktik

ELEMENTÆR BRANDBEKÆMPELSE

Slangeudlægninger
Stigerejsning
Knob og stik

UNGDOMSBRANDKORPSET

Når man er færdig med sin brandkadetuddannel-
se, kan man blive optaget i ungdomsbrandkorpset, 
hvor man mødes ca. hver 14. dag til kammeratligt 
samvær og videreuddannelse inden for brand 
og redning. I betragtning af, at der på landsplan 
mangler brandmænd M/K, er det rigtig vigtigt at 
vække interessen for brand og redning.  

Vi har i Kolding Kommune et meget velfungeren-
de ungdomsbrandkorps - Danmarks største. Det er 
bygget op på fundamentet af brandkadetuddan-
nelsen. Det er unge mennesker mellem 14 og 18 
år. Efter ungdomsbrandkorpset kan man fortsætte 
i det frivillige beredskab eller færdiguddanne sig 
som brandmand M/K.

Optagelsen til brandkadet sker i et samarbejde 
mellem overbygningsskolerne og den kommunale 
ungdomsskole i Kolding Kommune og Trekantbrand. 

AT VÆRE BRANDKADET GIVER

MOD, MENING
OG SELVVÆRD

44  // FORÅR 2020 //  FYNSLUND MAGASINET

HVORDAN ER BRANDKADET STARTET?

• Fra fondsstøttet initiativ til kommunal forankring.

• VELUX FONDEN og Tryg Fonden har siden 2014 frem til og med  
2018 været med til at støtte og udvikle brandkadetkorps i  
kommuner over hele landet.

• Fra 2019 har Kolding Kommune selv overtaget finansieringen af  
brandkadet-uddannelsen. I tæt samarbejde med Trekant- brand og  
den kommunale ungdomsskole er der blevet kørt 4 hold kadetter 
igennem uddannelsen.

• I 2020 må vi desværre se, at finansieringen har været under  
sparekniven, og vi nok kun kan færdiggøre sidste hold fra 2019  
og starte et nyt hold op i efteråret 2020.

• Investeringen er ifølge Økonomi uden grænser: ”Den samfunds- 
økonomiske værdi af brandkadetter.”

• En investering i 2017 på 4,8 mio.kr.

• Skaber i år 5 samfundsmæssig værdi for 28,7 millioner kr.

HVAD ER EN BRANDKADET

• Det er et ungt menneske mellem 14 og 18 år, der kan lide 3  
kerneelementer - action, arbejde og anerkendelse.

• Brandkadetten lærer at samarbejde med andre og altid efterleve  
brandmandens vigtigste læring - to mand ind og to mand ud.

• Og naturligvis tilegner brandkadetten sig klassiske brandmandsdyder 
som et fast håndtryk og god øjenkontakt, som skaber tryghed.

• Rekrutteringen sker i et samarbejde mellem kommunens folkeskoler, 
den kommunale ungdomsskole og Trekantbrand 

• Det, der efter min mening gør dette projekt rigtig stærkt er, at vi er en 
samling af unge mennesker og instruktører, som har forskellige stærke 
og svage sider og forskellige kulturelle baggrunde.
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Tlf: 2073 6860
Mail: hans.hannelis@live.dk

Læs alle Fynslund Magasiner fra starten 
i efteråret 2013 på fynslund.dk. Alle 
fremtidige udgaver vil kunne læses her.

FORENINGER I FYNSLUND/JORDRUP OMRÅDET

TLF: 6095 7181 ·  US-DESIGN.DK

GRAFISK DESIGN
US DESIGN  leverer flotte og gennemtænkte 
grafiske løsninger – hvad enten det drejer sig 
om web- eller trykopgaver.

Mange års erfaringer med:

• Websites

• Visuelle identiteter 
(logoer, farver, typografi)

• Brevlinier 
(brevpapir, visitkort, kuverter)

• Annoncer

• Brochurer & produktkataloger

• Magasiner

• Præsentationer 
(Power Point / Keynote)

• Roll-ups

• Messestande

RING

6095 7181
OG AFTAL ET 
KAFFEMØDE

6095 7181
 

6095 7181
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JORDRUP

LEJRSKOV
HØJRUP

UHRE

FERUPEGHOLT

FYNSLUND

VRÅ

KIRSBØL

KNUDSBØL

FYNSLUND
DET ER HER DET SKER


