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Corona virus har betydet, at vi er sammen på en 
ny måde. Det gamle håndtryk er afløst af et nik, en 
høflig albue mod albue hilsen osv. Krammeren er 
nu primært forbeholdt familien, da det gælder om, 
at vi skal passe på hinanden og undgå, at sygdom-
men spredes. Vi har holdt afstand og mange ar-
rangementer er blevet aflyst. Kirkelige handlinger 
som barnedåb, konfirmationer og vielser er blevet 
udsat, ligesom vores lokale arrangementer som led 
i fejringen af FB’s 50-års jubilæum blev aflyst. 

Hverdagen vender langsomt tilbage på arbejds-
pladser, i skoler og i foreninger; men der vil fortsat 
hen over efteråret være aflysning af arrangementer, 
ligesom vi skal holde afstand til især syge og æl-
dre, huske at spritte hænderne af og alle de andre 
forholdsregler, som vi har været så gode til at følge.

Herude på landet kan vi glæde os over, at kornhø-
sten er i hus og ny vintersæd er sået. Solsikkerne 
langs Nørupgårds marker har lyst op og mange 
har sikkert fået en buket med hjem. Året har gået 
sin gang og om lidt falmer skoven. Og apropos 
skoven, så har vi i redaktionen besluttet, at Fyn-
slundmagasinet fremover trykkes på genbrugspa-
pir. Derved spares ny papirmasse samt CO2 – og 
det sidste er nødvendigt, for selv små besparelser 
tæller, når atmosfærens CO2-indhold, på trods af 
Covid19, er rekord højt. God læselyst.

Jens Lund Pedersen
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Forside
Efterår på Skovvejen. 

TILBAGE TIL
HVERDAGEN

Svanemærket omfatter hele processen fra papir, 
trykmetode og genanvendelse.
• Begrænsning af energiforbruget og  

CO2 udslippet.
• Papiret stammer fra bæredygtigt skovbrug. 
• Begrænset brug af kemikalier.

FSC®-mærket sikrer, at materialeforbruget til 
tryksagen bidrager til bæredygtigt skovbrug.

FSC® (Forest Stewardship Council®) har til 
formål at fremme en miljømæssig, social og 
økonomisk forsvarlig drift af skovbrugene. 

Jens Lund Pedersen er ny redaktør for Fynslundmagasinet. Jens er allerede i 
arbejdstøjet og har stået i spidsen for dette magasin. Han brænder også for 
at skabe de gode fortællinger, faktisk startede han et Skoleblad da han gik i 
8. Klasse.  Jens ser rollen som redaktør som den, der skal inspirere, holde det 
kølige overblik, samle trådene og få det hele til at spille. 

FAKTA
Navn: Jens Lund Pedersen
Alder: 68 år
Erhverv: Agronom 
Bor: Skovvejen 65, Jordrup Skov
Familie: Gift med Kirsten. Vi har 3 voksne børn der alle i sin tid 
gik på Fynslundskolen.
Interesser: Naturen og herunder vandre- og cykelture, lidt jagt samt vores 
lille landbrug. Foreningsarbejde (pt. formand for KHL’s seniorgruppe, kasse-
rer i spejderhytten Granly og nu også redaktør af Fynslundmagasinet) står 
også højt på listen, ligesom jeg elsker at rejse, at læse og følge med i 
samfundsdebatten. 

DE FEM HURTIGE: 
1. Hvorfor har du sagt ja, til at være redaktør for Fynslundmagasinet
Vi har et flot magasin, der samler trådene omkring de kulturbærende institu-
tioner som skolen, hallen og kirken samt vores mange frivillige foreninger og 
områdets borgere. Det skal fortsætte og udvikles, og her vil jeg gerne bidrage.
2. Hvorfor flyttede du til området og hvornår?
Kirsten og jeg var på jagt efter et lille fritidslandbrug, og da vi en dag var 
til kaffe hos Tove og Vagn Smith, foreslog de, at vi kiggede på ejendommen 
Bøgely på Skovvejen.
3. Hvad er det bedste ved Fynslundområdet?
Jeg er født i Vestjylland, men føler mig godt hjemme i Fynslundområdet, fordi 
områdets beboere er engagerede.
4. Hvad er din vision for Fynslundmagasinet? 
Bladet udvikler sig hele tiden, og jo flere der skriver i det, desto mere spæn-
dende bliver det. Det er min vision, at der skal være stof for alle aldersgrup-
per, og at det kan bidrage til markedsføring af vores område.
5. Hvilken artikel drømmer du om at bringe?
Jeg drømmer om at skrive en artikel om en flot gennemført byfornyelse af 
Jordrup.

NY REDAKTØR  
I ARBEJDSTØJET

SVANEMÆRKET

Tryksag 
1234 5678
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KIRKENKIRKEN

ALLEHELGENGUDSTJENESTER 
Søndag den 1. november kl. 10:30 i Jordrup Kirke og kl. 14:00 i Lejrskov Kirke.  Den 1. no-
vember er det Allehelgens søndag. Det er en dag for erindring, hvor der er plads til sorgen 
og det gemte. Der er plads til at besinde sig på sammenhæng og på rødder. Det er en tid, 
hvor vi lader et særligt lys falde over vore døde og over deres plads i vores eget liv.

Når vi mindes vores døde, ser vi tilbage på noget, der ikke kommer tilbage. Der er 
noget, der aldrig bliver som før. Men der er også noget, der skal til at begynde. Når vi 
mindes, ser vi ikke kun tilbage, men også frem. Nogen har givet os den kærlighed, vi 
lever på. Hvad var vi uden dem? Men når vi mindes, peger det også fremad mod håbet 
og fremtiden. Ved graven påskemorgen sagde englen til kvinderne: Frygt ikke! I skal 
ikke være bange for døden. Jesus er gået i forvejen, og dér skal I se ham! I troen har vi 
et håb om mere end den mørke grav. Vi håber, at vi ikke kun skal stå ved graven og se 
tilbage, men at vi også kan se frem mod det fællesskab med Gud, som både vi levende 
og vores døde er en del af. Der opstår en revne i muren, hvor lyset bryder igennem. 
Livet går ikke i stå. Noget nyt vil opstå, både for den døde og os, der står tilbage.

ZENOBIA // KONCERT I LEJRSKOV KIRKE 
TIRSDAG 3. NOVEMBER KL. 19:00
Oplev den danske sang - på nye, stærke vinger og nye sange i en gammel tradition. 
Zenobia fortolker den danske sang-, salme- og visetradition. Koncerterne er musikalske 
oplevelser bundet sammen af fortællinger om sangene fra den danske højskoletradi-
tion, fra vores fælles folkemusikarv, fra vores salmebøger, samt nye sange. Billetter 
koster 50 kr. og købes ved indgangen. 

MUSIKGUDSTJENESTE 
Søndag 6. december kl. 10:30 i Jordrup Kirke. Kom 
og oplev en gudstjeneste fyldt med tværfløjte og 
orgel denne 2. søndag i advent.  

NYTÅRSGUDSTJENESTE 
NYTÅRSAFTENSDAG I LEJRSKOV KIRKE 
KL. 14 OG I JORDRUP KIRKE KL. 15:30.
Traditionen tro slutter vi året med en gudstjeneste og drikker 
et glas boblevin og spiser et stykke kransekage sammen 
bagefter. Kom og vær med til at markere årets afslutning og 
det nye års begyndelse.

GADEKORET
Først i det nye år, hver onsdag aften kl. 19 i januar (den 6., 13., 20., og 27. 
januar), øver lejlighedskoret i Lejrskov Kirke, og anstrengelserne/fornøjelser-
ne afsluttes med en korkoncert i kirken den 3. februar kl. 18:30 Her medvirker 
børnekoret også og viser, hvad de kan. Helene Eiler Ernst leder gadekoret og 
Nikoline Dittmer Laursen leder børnekoret. Vi følger selvfølgelig alle gælden-
de regler om afstand og arealkrav m.v.

31. 
dec.

hver  
onsdag  

i jan.
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KONTAKT

DÅB:

Lejrskov Kirke
Natasja Bolbro Agerholm  12. juni
Annika Eck Budtz Ravn 12. jun
Valdemar Haacke Hindbo             15. august

BEGRAVEDE ELLER BISATTE:

Lejrskov Kirke 
Søren Henning Jensen 25. juli

 
Jordrup Kirke
Helga Pedersen  23. juli
Rikke T. Hinrichsen                        19. august

VIEDE/KIRKELIGT VELSIGNEDE

Lejrskov Kirke

Signe Mariane Grønbæk og 
René Hardis Sejdenfaden             22. august

KIRKELIGE 
HANDLINGER 
SIDEN SIDST:

ÅRETS KONFIRMANDER 2020

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

KIRKEN KIRKEN

Når myrer og andre insekter mødes skal de lige 
røre hinandens følehorn for at bekræfte, at de 
tilhører samme “stamme.” Når vi hilser med et 
håndtryk, bekræfter vi også, at vi deltager i sam-
fundslivet med de spilleregler, de fleste af os nu 
engang er enige om: demokrati, ligeværd osv.

Vi giver ikke hånd i kirken for tiden. Det har fået 
mig til at opdage, at håndtrykket er vigtigt. Måske 
skal man miste noget, før man ser, hvilken værdi 
det har? Som præst møder jeg mange mennesker. 
At hilse med et håndtryk, et smil og en lille slud-
der er del af gudstjenesten. Jeg er embedsmand 
og har et ansvar og en pligt for at skærme udsatte 
og begrænse smitte, og sådan må det være. Men 
jeg er bange for, at der går en rum tid, før det igen 
bliver sædvane at kunne give hånd i kirkedøren – 
og alle de andre steder. 

I Danmark er den første skriftlige kilde om hånd-
trykket Jyske Lov fra 1241. Håndtrykket beseglede 
en aftale mellem to riddere. For at vise, at de ikke 
havde et sværd i hånden, rakte ridderne deres 
tomme håndflader frem. Når man har købt en 
hest eller har gjort en anden større handel på et 
marked, besegler man handelen med et håndtryk. 
Håndtrykket mellem brud og gom er en del af vi-
elsesritualet. ”Så giv hinanden hånd derpå.” Med 
ægteskabet indgår man også en aftale. 

Når konfirmanderne kommer første gang, plejer 
jeg at stå i døren til konfirmandstuen og byde 
dem velkommen hver især med et håndtryk. Det 
gjorde jeg selvfølgelig ikke i år. Håndtryk er meget 
forskellige, afhængigt af person og sindstilstand. 
Man udtrykker meget med sit håndtryk, som man 
også gør med sit kropssprog. Glæde, ensomhed, 
omsorg, tristhed. Selvtillid, usikkerhed. Virus er 
ikke det eneste, der overføres ved håndtryk. Det 
gør også medfølelse, sammenhold og styrke. Det 
er en anerkendelse af, at du er der, og jeg er her 
– vi har noget sammen. Håndtryk forsoner. Hånd-
trykket fortæller noget om dig og den, du står 
overfor. Der er den stærke næve med hård hud, 
hvor man mærker, at her er et menneske, der er 
vant til at bestille noget. Der er den bløde hånd, 
der vidner om, at man ikke er vant til at tage fat 
i arbejdet med hænderne. Hvis et menneske ikke 
vil give dig hånden, opleves det i vores kultur som 
en afvisning af at ville indgå i fællesskab med dig. 
Nye statsborgere bydes velkommen med et hånd-
tryk, fordi der i det ligger et løfte om, at man vil re-
spektere de danske værdier og det, som Danmark 
står for. Håndtrykket i den ceremoni er lige nu sat 
på pause af hensyn til smittefaren.

I middelalderen indgik riddere aftaler med 
håndslag, men det tog lang tid, før håndtrykket 
blev udbredt i befolkningen. Under enevælden 

udviklede der sig en lang række ceremonielle 
hilseformer: Fine folk, adel og de, der gerne vil-
le være fine, lavede store sving med hatten, stak 
den under venstre armhule, og hilste med store, 
fejende armbevægelser. Når småfolk, bønder og 
den slags mindre fine folk mødte standsfolk, adel, 
præst og embedsfolk, flåede de huen af hovedet 
og krammede den ærbødigt. 

Men man gav ikke hånd. Man vidste, det var 
smittefarligt, så det kom ikke på tale. I midten af 
1800-tallet begyndte håndtrykket at blive mere 
almindeligt. Efter koleraepidemier fik man mere 
viden om bakterier og usynlig smitte, og derfor 
begyndte folk fra borgerskabet at gå med hand-
sker for at undgå snavsede hænder. Når folk i dag 
bliver tildelt en orden fra Kongehuset, skal de 
iføre sig handsker, inden de trykker majestæten 
i hånden. Smittefare gennem håndtryk har man 
kendt til længe, men risikoen og smittespred-
ningen er selvsagt større og det går hurtigere i 
vores globaliserede verden. Håndtrykket er ikke 
kun dansk; det er nordeuropæisk. Det ligger dybt i 
os, og forhåbentlig vil det vende tilbage til dagens 
orden, når der forhåbentlig inden alt for længe 
findes en vaccine mod covid19.

HÅNDTRYK
Lørdag den 20. juni kl. 9:30 Jordrup Kirke: 
Laura Lyngholm Nordbeck, Mathilde Lausten, Sofie Bjerre Jørgensen, Pernille Achton Frederiksen.

Lørdag den 20. juni kl. 10:45 Lejrskov Kirke:
Emil Collatz, Natasja Bolbro Agerholm, Caroline Finnemann Jepsen, Christiane Kloster Keseler, 
Thomas Thorogood, Mathilde Johanne Hørlyck Olesen.

Søndag den 21. juni kl. 10:00 i Lejrskov Kirke 
Amalie Vork Tønnesen, Anne Sofie Speedtsberg Brandenborg, Felix Søndergaard Nissen, 
Josefine Jørgensen, Lærke Landmark, Signe Westh Roed        
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LEJRSKOV	KIRKE	EFTERÅRET	2020			
FÆLLESSANG	

Tirsdag	8/9	kl.	19:00-20:30	
JEPPE	AAKJÆR	
I	selskab	med	Jens,	Ole	og	Havren	vil	vi	denne	aften	
synge	sange	fra	en	skattet	digters	hånd.		

Torsdag	12/11	kl.	19:00-20:30	
ANNE,	SANNE	OG	LIS	
3	stærke	stemmer	i	nyere,	dansk	
musikhistorie	med	sange	og	salmer	om	
krig,	kærlighed,	tro,	livet	og	mere	til.	

VEL	MØDT!	Sognepræst	Niels	Risbjerg	Lai	på	NRL@km.dk	el.	21	29	80	02	
Musiker	Helene	Eiler	Ernst	på	kontakt@heleneernst.dk	el.	27	12	58	13	

Onsdag	9/12	kl.	19:00-20:30	
DEN	NYE	HØJSKOLESANGBOG	
Vi	synger	19.	udgave	af	
Højskolesangbogen	velkommen!	601	
sange	er	med.	Vi	synger	nyt	og	gammelt.		

 

Onsdag	7/10	kl.	19:00-20:30		
NYE	SALMER	
Vi	lærer	nyt!	Vi	synger	nye	tekster,	nye		
melodier	af	nye	og	kendte	sangskrivere.		
	

FYNSLUNDSKOLEN

Når I kommer forbi Fynslundskolen, så slå et smut ind i skolegården og se de to fantastisk flotte billeder der hænger på biblioteksbyg-
ningen. Billederne er lavet i billedkunst i samarbejde med Jeanette Festersen og 5. klasserne (nuværende 6.klasse).
Til info. Det er ikke originalerne, der hænger på væggen, men kopier, som er lavet i et materiale, der kan tåle vejr og vind. 

A
f:

 H
an

ne
 H

ol
m

 J
oh

an
se

n

KUNST PÅ
 FYNSLUNDSKOLEN



FYNSLUNDSKOLEN FYNSLUNDSKOLEN

Som noget nyt i dette skoleår har 4., 5. og 6. 
klasse natur & teknik sammen. Det vil sige, at 
tre klasser har fået samme timetal og timerne 
er lagt i skemaet på samme tid i ugen. Sam-
tidig er vi tre lærere, som varetager under-
visningen. Det giver mulighed for at arbejde 
på tværs af årgangene, så eleverne møder 
andre elever og det kan give nye samar-
bejdsmuligheder.

Vi cykler alle sammen ud til hytten på Havkro-
gen en gang hver måned og følger årstiderne. 
Eleverne skal undersøge åen, engen og det 
levende hegn med fokus på forandringerne.

Hjemme på skolen igen arbejder eleverne 
både klassevis og på tværs afhængig af 
emnet og indholdet.

Det giver muligheder i undervisningen, røde 
friske kinder og elever, som trives.

PS. Billederne er fra det indledende arbejde, 
hvor klasserne arbejdede med teamwork for 
at lære hinanden godt at kende i gruppen.

Natur og tekNologi 
pa mellemtriNNet
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Hyggeligt med de 
andre - vi snakker 
en del, men vi får 
også løst opgaverne.

Faktisk bedre med 
de andre end egen 
klasse.
Victoria 4.d

Sjovt at være sammen med de andre.
Sjovt at være både sammen og i egen 
klasse. Lidt svært emne, men det er 
godt alligevel.
Valdemar 4.d

Det var supergodt 

at være sammen 

med de andre - 

også turen ud til 

hytten og løse op-

gaver. Jeg glæder 

mig til næste gang.

Oliver 4.d

Fint at
 være sam

men 

med de a
ndre kl

asser o
g 

også kl
assevis

.

Nemt at lø
se opga

verne 

ude ved
 hytten

.

Sally 5.d

Det er okay at være sammen med 

de andre, men det er helt fint at 

være klassevis. Jeg glæder mig til 

at skulle ud til hytten igen.
Emil 5.d

Jeg kan godt lide at være ved hytten sammen med de 
andre klasser - og være med egen klasse.
Andreas 5.d

o

Jeg synes, det er sjovt at gøre 
noget, som er anderledes og 
være sammen med de andre 
- desværre er der én, som vil 
bestemme det hele.
Laura 5.d

Sjovt og anderledes 
på den 

gode måde at have n&t med de 

andre klasser. Rart at kende de 

andre i grup
pen.

Sara 4.d
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Seks gange i skoleåret har vi fordybelsesdag. Der sættes en hel skoledag af til et bestemt emne. Det betyder god tid til indlevelse og 
fordybelse. Her er et potpourri fra dagen i august. Der blev spillet forskellige former for spil, såsom fodboldgolf og kroket. 

3. klasse skulle leve som i stenalderen. De kærnede smør, gruttede mel, stegte æbler og kartofler og de lugtede godt af røg resten af 
dagen. 2. klasserne lavede hekse, som nu pynter på biblioteket og de var i køkkenet og lave frugtsalat. 5. klasse lavede patchwork.

FORDYBELSESDAG 
PÅ FYNSLUNDSKOLEN

Alt tømrer og snedkerarbejde
Nybygning, ombygning, totalentreprise

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

www.piihlogsoen.dk 
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2021
5. januar
19. januar
2. februar
16. februar
2. marts
16. marts
30. marts
13. april
27. april

2020
8. september
22. september
6. oktober
20. oktober
3. november
17. november
1. december
15. december

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

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

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

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

Dagli’Brugsen

HURLUMHEJ
FUGLE OG FODERHUSE
udføres i lærketræ-natur-ligvis

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 efterårets 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.

Mange tak for jeres støtte i disse tider, 
Smileyen er ofte rigtig glad. Blev endelig 
ved med det.

FAST TILBUD

34,95 KR

Blå Cirkel Kaffe

GÆLDER ALLE DAGE

• Nybyggeri
• Renovering
• Tag

• Tilbygning
• Døre og vinduer
• Terrasser

www.kdbyg.dk

SMILEY’S
2020

12 stk.
1 stk.
1 stk.

Er du klar til vinterens komme?

Nyhed: justerbare foderhuse, du  
bestemmer selv indflyvningshøjden.  
Nem at rengøre. 

Alt i boliger til havens beboere.  
se flere modeller på min hjemmeside; 
hurlumhej.nu

Vagn Toft. telf. 27815793
Tjørnevænget 10, Jordrup

PRISER FRA

70,-
OPSÆT DINE KASSER NU 

SÅ HAR DU FUGLENE 
HELE VINTEREN!
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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

Fynslund Boldklub markerer 50 
års jubilæet med en reception i 
Fynslundhallen

• Taler fra kl. 17.30 
• Der bydes på et lille traktement
• Afsløring af ”FB fyrtårne”
• Udstilling af forskelligt materiale 

fra klubbens historie, scrapbøger/
fotos mm.

Såfremt man påtænker at tage  
en gave med, vil en skilling til et 
FYNSLUND BOLDKLUB FLAG  
falde i god jord!

Se mere på FB’s hjemmeside, 
facebook , opslag i Fynslundhallen 
og andre steder i det lokale!

20. NOVEMBER KL. 17-20 
50 ÅR
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Så ruller bolden igen, airtracken er pustet op 
og cyklerne spinner. Kort sagt FB er i gang igen, 
med fuldt program. Vi følger myndighedernes 
anvisninger og hjælper hinanden gennem coro-
na tiden med sund fornuft og spriiiiit. 

I år er vores jubilæumsår og vi havde glædet os 
til at fejre det med 3 arrangementer. Det har så 
desværre ikke været muligt. Men vi regner dog 
med at kunne holde en reception fredag 20/11 
så sæt kryds i kalenderen. Herfra en opfordring 
til at møde op og deltage i nogle af vores akti-
viteter, vi har brug for hinanden.

Venlig hilsen Hans R. Andersen formand for FB.

Søndag den 16. august havde fodboldudvalget 
inviteret til fodboldhygge for de 3-11 årige. Både 
for dem som har spillet fodbold tidligere og men 
også helt nye.  Sammen med FB’s fodboldtrænere 
var der forberedt en række spændende øvelser på 
8 baner/spilstationer hvor børnene blev udfordret 
med og uden bold. 

Som det kan ses på billederne fra dagen blev der 
gået til den og bagefter blev der uddelt velfortjen-
te pokaler og medaljer til børnene.  Efter alle stra-
badserne fik de også en dejlig kold slushice. Det 
var populært i det varme vejr. 

Der var arrangeret grill ved Fynslundhallen så alle 
kunne få sig en bid mad og lidt at drikke som en 
god afslutning på en kanonhyggelig formiddag. 
Børn, forældre, trænere og ledere fik masser af sjov 
med og uden bold i det fantastisk flotte sommervejr.

FYNSLUND 
BOLDKLUB 
ER STARTET 
OP IGEN

SAMLET TIL ”BOLD FOR SJOV”

SPIRENDE FODBOLD-

TALENTER
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FYNSLUND BOLDKLUB FYNSLUND BOLDKLUB
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GYMNASTIK OG FITNESSUD-
VALGET 
Der er styr på den kommende sæson 

og de glæder sig til at komme i gang. Bortset fra 
motionsdameholdet er der fundet dygtige instruk-
tører og hjælpere til alle hold, så man ser frem til 
masser af bevægelse, leg og dans den kommen-
de vinter. De håber, at motionsdamerne som har 
været særdeles trofaste medlemmer i mange år, 
kan finde nogle gode alternativer på andre hold. 
Der er mulighed for senioridræt om torsdagen, 
hvor der spilles ældrebadminton og bowls i hal-
len. Måske kan man udvide senioridrætten med 
flere aktiviteter og skulle der være en igangsætter 
blandt læserne, så sig til. Boldklubben vil rigtig 
gerne være med til at sætte det i værk. 

Det er et stort plus at have en flerstrenget for-
ening, hvor man kan tilbyde mange forskellige 
aktiviteter, som tilfældet er i Fynslund Boldklub! 
Men der er også hjælp at hente på tværs af ud-
valgene. Allersidste nyt er, at man med et tip fra 
fodboldformanden, er lykkedes med at finde en 
instruktør til et nyt YOGA hold. 

Yogaholdet med højst 20 deltagere, kører nu fra 
september og frem til jul. Der starter et nyt hold 
efter årsskiftet. Hvis der er stor interesse for det, 
er den nye instruktør Anne Borg villig til at lave 
et ekstrahold. Man kan gå ind på boldklubbens 
tilmeldingsside og se om der skulle være ledige 
pladser eller evt. kontakte én i udvalget.

HÅNDBOLD 

Sidste nyt at de er kommet godt i 
gang på seniorsiden, hvor der er 

rigtig fin medlemsopbakning på både dame- og 
herrehold. Man har også fået flere nye udefra og 
på herreholdet er de så mange, at man overvejer 
at tilmelde endnu et hold i turneringen. På ung-
domssiden er der lidt færre hold i år, da en del 
spillere er taget på efterskole. Det har så omvendt 
givet den fordel, at der er mere haltid til de øvrige 
hold. Så fortsat masser af håndboldspil i hallen 
om tirsdagen hele vinteren.  

VOLLEYAFDELINGEN
Inviterer til motion for hele kroppen 
om mandagen, hvor man kan få smidt 

nogle overflødige kilo og samtidig få brugt latter-
musklerne. De muntre og energiske volleyballspil-
lere er tilmeldt DGI-turneringen og deltager også 
i andre stævner. 

FODBOLDUDVALGET 

Efter et drøjt og coronaramt forår har 
det været vanskeligt at lokke medlem-

merne ud på fodboldbanerne igen. Det har man 
også oplevet i andre klubber. Derfor afholdt FB 
”Sjov med bold” i august for at minde om, at fod-
bolden stadig ruller for børnene i Fynslund. (læs 
mere om det i anden artikel). 

Det er indtil videre lykkedes at få 2/3 af holde-
ne startet igen med stor indsats fra trænere og 
holdledere, som har knoklet for at samle spillere 
nok til deres hold. Så der har været og er fortsat 
nok at se til for udvalget, som også sørger for at 
rammerne er i top. 

Samarbejdet med Lunderskov Boldklub går godt. 
Team FB/LB herresenior har fået flere spillere og 
en ny træner. Endelig kan nævnes at der er lavet 
aftale om etablering af en kunstgræsbane i Lun-
derskov som også FB´s medlemmer får adgang 
til at bruge.

BADMINTONUDVALGET

Der er rigtig god tilslutning til moti-
onsbadminton og der forventes også 

en trup af trofaste medlemmer til seniortræning. 
Men de er især spændt på at se hvor mange bør-
ne- og ungdomsspillere der kommer. Som noget 
helt nyt er der tilknyttet en ”trænerkonsulent”, 
som skal hjælpe de unge trænere med at udvikle 
træningen og sørge for en ”rød tråd” gennem hele 
sæsonen. Det er René Rasmussen som vil bidrage 
med spændende ideer til den kommende sæson. 
Sammen med ungdomstrænerne vil han gøre det 
endnu sjovere at spille badminton.

INDOOR CYCLING
Af vittige hoveder kaldes det ”cykling 
på stedet”, så de kommer ikke så langt 

omkring. Men der bliver alligevel kørt en masse 
kilometer mandage og torsdage. Det er stadig en 
populær aktivitet i FB, takket være entusiastiske 
instruktører, som udover sved på panden også sør-
ger for smil på læben.

SPONSORUDVALGET

Har trods coronakrise landet et par 
ny sponsoraftaler. FB har fortsat en 

stribe lokale virksomheder og selvstændige som 
trofast støtter og er med til at give klubben en 
fornuftig økonomi. 

FESTUDVALGET OG MAR’K’ANT

De 2 udvalg har lagt mange kræfter i 
planlægning og forberedelser til en 

stribe spændende arrangementer, som blev aflyst 
grundet corona. Forhåbentlig kan mange af planer-
ne genbruges og tages frem i det kommende år. 

FB’ S JUBILÆUM

Blev heller ikke som håbet og planlagt 
af hovedbestyrelsen og det nedsatte 

jubilæumsudvalg. Men som det fremgår af FB´s 
annonce her i magasinet, satses der på der kan 
afholdes en JUBILÆUMSRECEPTION FREDAG 
DEN 20. NOVEMBER. Programmet er i skrivende 
stund ikke lavet endnu. Men bliver meldt ud på 
hjemmeside, facebook, på opslag i hallen mv. 

Der er stadig masser af bevægelse i boldklubben, 
fortsat meget at glæde sig over og glæde sig til!

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.

FYNSLUND BOLDKLUB

FYNSLUND BOLDKLUB
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KORT & GODT FRA 
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Vores lokale krudtugle, ildsjæl og iværksætter Merete rundede et skarpt hjørne og inviterede i denne anledning venner, samarbejdspartnere, 
politiske mod- og medspillere samt folk fra lokalområdet til reception i lokalerne hos Image Consult. Der var masser af håndsprit, popcorn-
buffet, hjemmebag og kolde økologiske drikke, så det blev en rigtig hyggelig eftermiddag.
 
Du får 3 ideer i timen, og det er blevet til rigtig mange i løbet af de år du har siddet i Byrådet. Tak for dem og tak for samarbejdet, sagde borg-
mester Jørgen Petersen. Også Asger Christensen takkede for både godt naboskab og sparring i det politiske politiske arbejde.
 

GRØN OG VILD
M E R E T E D U E P A A R U P 

Hyggeligt, uformelt, kreativt og med højt til loftet. ImageConsult springer ud 
som kulturkontor med fede koncerter hele efteråret. 

Vi følger LOW-FI’S corona-retningslinjer med én meters afstand mellem alle.
Der vil være håndsprit tilgængeligt. Alle skal SELV medbringe drikkevarer og snacks.

KØB DINE BILLETTER PÅ:LOWFICONCERTS.COM

THOMAS SEJTHEN TRIO
23. OKTOBER, KL. 19.30 - 21.00 

Trioen favner smukke ballader og swing 
med et tvist. Alle kompositionerne er 
af Thomas Sejthen, og inspirationen 
er hentet fra Thelonious Monks skæ-
ve univers og den traditionelle lyd til 
moderne eftertænksomme ballader, 
hvor ro og melankolske klangflader 
smelter sammen. Thomas Sejthen 
spiller med Uffe Steen trio, INDRA, 
Admiral Awesome, Morten Haugshøj 
mf. Dørene åbner kl. 19.00.

Pris: 150 kr. 

SØREN MANSCHER
5. NOVEMBER, KL. 19.30 - 20.30 

Søren Manscher berører hverdagens 
finurligheder på sit debutalbum fra 
2019. Bizarre blafferture, forbudte 
venindefantasier og Irma-skraldeture 
i DKs næstrigeste kommune. Han har 
turneret landet rundt som opvarmning 
for Søren Huss, og singlen, ”Jeg ser 
lagener blafre i vinden”, er desuden 
blevet spillet flittigt på P4 og fået roser 
af Politiken.  

Pris: 150 kr. 

ECHO ME
13. OKTOBER, KL. 19.30 - 20.30
Echo Me har en stemme, som på samme tid er 
stærk og skrøbelig. Sangskrivningen er catchy, 
melankolsk, personlig og umiddelbar. Den danske 
soloartist har spillet over 500 koncerter i Europa og 

USA, og hans sange udspringer af en 
traditionel songwriter-kultur, der er blevet 
iklædt en moderne lyd af pop, indie og 
folk. Dørene åbner kl. 19.00.

Pris: 150 kr. 

ECHO ME

MOONBEE
3. OKTOBER, KL. 20.00 - 21.00 

Sammen med sin astronaut skaber MoonBee et 
musikalsk univers, der er et kalejdoskopisk billede 

fyldt med energi, fantasi, spontanitet, ær-
lighed, styrke og skrøbelighed. Musikken 
er en fusion mellem legesyge 60'er beats, 
gyngende 70'er bas, atmosfærisk 80'er 
synth og omnichord, energiske 90'er 
guitarriff's. Dørene åbner kl. 19.30.

Pris: 130 kr. 

Moonbee

Thomas Sejten Trio

Thomas Sejthen Trio 
Thomas Sejthen trio blev dannet i 2018 og har et minimalistisk udtryk og intenst 

sammenspil som speciale. Alle kompositionerne er af TS og inspirationen er bla. hentet 

fra bla Th. Monk ́s skæve univers og fra den traditionelle jazztrio lyd til moderen 

eftert¾nksomme ballader, hvor ro og melankolske klangßader smelter sammen i en 

enhed, altsammen spillet med nærvær og nerve. 
-En moderne udgave af den “klassiske jazz”  trio. 
Thomas Sejthen har i mange år været fast bassist i bla. Uffe Steen trio, Indra Rios-

Moore, Admiral Awesome, Simon Eskildsen trio mm og spillet med andre danske og 

internationale jazzstjerner. 

Det anmelderroste debut albummet fra 2019 er tilgængeligt på div. streamingtjenester. 

Thomas Sejthen, kontrabas  Mads Ole Erhardsen, saxofon & basklarinet Jesper Bo Knudsen, trommer 

www.thomassejthen.dk  

  

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

NOVEMBER

1. 10:30 - 11:30
Allehelgengudstje-
neste

Jordrup Kirke

1. 14:00 - 15:00
Allehelgengudstje-
neste

Lejrskov Kirke

3. 19:00 - 20:15 Zenobia koncert Lejrskov Kirke

8. 10:30 - 11:30 Gudstjeneste Jordrup Kirke

12. 19:00
Fællessang sange af 
Anne, Sanne og Lis. 
Kaffe

Lejrskov Kirke

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

17. 19:00 - 21:00 Bestyrelsesmøde
Fynslundskolen og 
Børnehaven spiren

20. 17:00 - 20:00 Jubilæumsreception Fynslundhallen

22. 10:30 - 11:30 Gudstjeneste Jordrup Kirke

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

Aktivitetscentret  
Toftegården

24. 19:00 Menighedsrådsmøde Konfirmandstuen Lejrskov

26. 19:00 - 19:00 Julebanko Jordrup Forsamlingshus

27. 08:00 - 14:00 Juleklippedag
Fynslundskolen og 
Børnehaven Spiren

28. 10:30 - 15:00 Julehygge
Aktivitetscentret  
Toftegården

29. 10:30 - 11:30
Gudstjeneste m. 
krybbespil og 
børnekor

Lejrskov Kirke

DECEMBER
3. 19:15 - 21:15 FB: Bestyrelsesmøde Fynslundhallen

5. 18:30 - 18:30
Kim og Halo til 
julefrokost

Jordrup Forsamlingshus

6. 10:30 Musikgudstjeneste Jordrup Kirke

8. 19:00 - 21:00
Bestyrelsesmøde 
Fynslundhallen

Fynslundhallen

9. 19:00
Fællessang fra den 
nye Højskolesang-
bog. Kaffe

Lejrskov Kirke

9. 12:00 - 18:00 Julefrokost
Aktivitetscentret  
Toftegården

13. 09:00
Gudstjeneste v. 
sognepræst 
Anette Härle

Lejrskov Kirke

15. 19:00 - 21:00 Bestyrelsesmøde
Fynslundskolen og 
Børnehaven Spiren

18. 08:00 - 14:00 Juleafslutning
Fynslundskolen og 
Børnehaven Spiren

19. - 3.. 19:00 Juleferie Fynslundskolen

20. 10:30 Gudstjeneste Jordrup Kirke

24. 10:00 Julegudstjeneste Toftegården

24. 13:00 Julegudstjeneste Lejrskov Kirke

24. 14:30 Julegudstjeneste Jordrup Kirke

24. 16:00 Julegudstjeneste Lejrskovkirke

25. 15:30 Gudstjeneste Jordrup Kirke

26. 
Gudstjeneste, 
se nabokirker

27.
Gudstjeneste, 
se nabokirker

31. 14:00
Gudstjeneste, 
nytårsaftensdag, 
bobler og kransekage

Lejrskov Kirke

31. 15:30
Gudstjeneste, 
nytårsaftensdag, 
bobler og kransekage

Jordrup Kirke

JANUAR

1.
Gudstjeneste, 
se nabokirker

3. 09:00
Gudstjeneste v. 
sognepræst Anette 
Härle

Lejrskov Kirke

6. 19:00 Gadekoret øver Lejrskov Kirke

10. 10:30 Gudstjeneste Jordrup Kirke

13. 19:00 Gadekoret øver Lejrskov Kirke

17. 10:30 Gudstjeneste Lejrskov Kirke

20: 19:00 Gadekoret øver Lejrskov Kirke

24. 10:30 Gudtjeneste Jordrup Kirke

27. 19:00 Gadekoret øver Lejrskov Kirke

31. 10:30 Gudstjeneste Lejrskov Kirke
AFLYSNINGER M.M. GRUNDET COVID-19 KAN SKE. HOLD DIG ORIENTERET PÅ WWW.FYNSLUND.DK  

OKTOBER
2. 10:00 - 11:15 Babysalmesang Lejrskov Kirke

4. 10:30 - 11:30 Gudstjeneste Lejrskov Kirke

7. 19:15 - 21:15 FB: bestyrelsesmøde Fynslundhallen

7. 19:00
Fællessang, nye 
salmer og kaffe

Lejrskov Kirke

9. 08:00 - 14:00 Motionsdag
Fynslundskolen og 
Børnehaven spiren

11. 09:00 - 10:00
Gudstjeneste v. sog-
nepræst Anette Härle

Jordrup Kirke

12-16. Efterårsferie Fynslundskolen

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

20. 14:30 - 15:15
Gudstjeneste, 
Toftegården m. 
altergang

Aktivitetscentret  
Toftegården

21. 19:00 Menighedsrådsmøde Konfirmandstuen Lejrskov

24. 18:00 - 02:00
Årets sjoveste 
høstfest

Fynslund Boldklub, 
Fynslundhallen

25. 10:30 - 11:30
Gudstjeneste, børne-
korene medvirker

Jordrup Kirke

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

28. 14:00 - 16:30
Syng med eftermid-
dag “Spil Opperne”

Aktivitetscentret  
Toftegården

29. 19:00 - 21:00
Bestyrelsesmøde, 
Fynslundhallen

Fynslundhallen

AFLYST

FASTE AKTIVITETER
TIRSDAG

08:30 - 09:30
Gymnastik, derefter 
kaffe, fællessang og 
hygge

Aktivitetscentret  
Toftegården

ONSDAG

09:00 - 11:00
Hobby, strik og andre 
kreativiteter, hygge 
og kaffe

Aktivitetscentret  
Toftegården

11:00 - 12:00 Stoleyoga
Aktivitetscentret  
Toftegården

13:30 - 16:30 Kortspil, kaffe
Aktivitetscentret  
Toftegården

13:30
Gåture. Vi starter ud 
fra Centret til skov og 
stand. 

Aktivitetscentret  
Toftegården

Lige uger // 19:00 Kreative Kvinder Fynslundhallens cafeteria

TORSDAG

9:30 - 15:00
IT-Cafe Kursus og hjælp 
til dine pc problemer

Aktivitetscentret  
Toftegården
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I efterårsferien afholder vi et 
stort Halloween arrangement. 
Kom og lav dit eget unikke 
græskar, se de mange dyr på 
Besøgsbondegården, shop i 
Gårdbutikken, spis en af Gårdens 
egne lækre grillpølser og nyd en 
skøn dag med hele familien. 

Vi ses til en hyggelig dag på
Bondegården i Egholt

STORT 

ARRANGEMENT
Hvor: Egholt Byvej 30, 6064 Jordrup
Hvornår: 17. + 18. Oktober
Tid: 10.00-16.00
Pris: Indgang kun 25,- kroner pr. person
Græskar og forplejning kan købes på stedet.
 
 

Henrik Oldrup | Egholt Byvej 30, 6064 Jordrup | 27 85 05 85 | henrikoldrup@hotmail.com | bondegaardeniegholt.dk

H O S  B O N D E G Å R D E N  I  E G H O L T 

HALLOWEEN 

Årets 37 spillere - som har tilknytning til Fyn-
slund-området -  havde på deres vej til Vejen 
Golfklubs bane blikkene vendt mod de store sorte 
skyer på himlen. Paraplyerne kom dog kun op un-
der velkomsten, hvor også en vittig spiller efterly-
ste den ansvarlige for dagens vejr. Han fik straks 
svaret: ”Sidste års arrangører”! Så var den gode 
stemning lagt. En anden pudsig hændelse var, da 
en golfvogn kørte fra sin spiller, mens hun vendte 
ryggen til under søgning efter en bold. 

Som sædvanlig blev der spillet om pokaler. Årets 
pokalvinder i A-rækken blev Jan Moth Andersen 
med 36 points. B-rækkens pokal tog Carl Erik 
Poulsen sig af med 38 points.

Der blev også spillet om flotte præmier fra tur-
neringens gavmilde sponsorer. De seks bedste 
individuelle spillere i hver række fik præmier ef-
ter fortjeneste. Desuden var der præmie til de tre 
bedste hold. Bedste hold bestod af Stefan Krebs 
Jensen – Hans Nautrup – Rasmus Møller Mørup 
og Keld Solgaard Nielsen.

For andet år var der arrangeret golf for begynde-
re, både lettere øvede og nogle som skulle slå til 
en golfbold for første gang. 10 forventningsfulde 
”Fynslundere” fik prøvet deres evner af. Også her 
var der præmier: Simon Berg Andersen fik en flok 
kurv for at være bedst af de ikke-øvede. Leo Niel-
sen var bedst blandt de øvede.

Det var Niels Kiil-Nielsen og Jan Moth Ander-
sen som udgjorde årets arrangements-udvalg. 
Henning Tamberg blev udpeget til at afløse først-
nævnte i 2021-udvalget. 

Dagen omfattede også velsmagende traditionel 
frokostbuffet i Caféen, som blev nydt samtidig 
med en god snak om dagens oplevelser på huller-
ne, - så’n som golfspillere nu gør.

FYNSLUND GOLF 2020
TAK TIL GAVMILDE SPONSORER:
• Alle Fødders Ven v/Eva Anine Andersen
• Deloitte Kolding v/ Kirsten Kiil-Nielsen
• Dronning Dorotheas Badstue  
• Egholt Antirust v/ Kent Kristiansen
• Fynslundhallens Cafeteria v/ Jan Moth Andersen
• H. Nautrup Byg og Montage v/ Hans Nautrup
• Haugaard – Retro & Design v/ Marianne Pachai
• JCV MachineTools ApS v/ Jørgen Christiansen
• Jeroso ApS v/ Søren Roed Jensen
• JH Maskinteknik ApS v/ Jakob Hviid 
• LokalBrugsen Jordrup
• Malerfirmaet Vagn Poulsen A/S  

v/ Tommy Poulsen
• Malermester Morten Hinrichsen
• PK Smedeservice v/ Pau Kristiansen
• Protech Danmark ApS v/ Thomas Tønnesen
• Røgeriet Bakkebo v/ Knud Vejen-Jensen
• Salon Hauge v/Johanne Hauge
• Skovsen Development ApS v/ Bent Skovsen
• Smededal v/Per Vejen-Jensen
• Steiniche Wine v/Ole Steiniche Nielsen
•  Svend Arndal Tømrerfirma Aps v/ Svend ArndalA
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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

Der er mange flere skønne steder i vores område 
end man regner med. Det opdager man hurtigt 
når man kører MTB, eller mountainbike som 
det også hedder. Alle de små stier og grusveje, 
Troldhedebanen, turen om Stallerup Sø og Ferup 
Sø, de fine ejendomme der ligger alle vegne, 
men som man ikke ser fra asfalt vejen, dem ser 
man når man cykler.

Hver uge kører en flok damer eller piger, eller hvad 
man nu kalder voksne kvinder i alderen fra ca. 30 
til 60 år, afsted på ture i det fri. Der startes hver 

gang fra hallen og der køres typisk ture på 20-30 
km. Tempoet er så de fleste vil kunne være med. 
Motionen er vigtig, men hyggen er ej heller at for-
glemme – og så er det bare skønt at fræse derud 
af og nyde turen. 

Der køres typisk torsdag kl 17 og søndag kl 9.30, 
men har man lyst til at køre med, så skal man mel-
de sig ind i Facebook gruppen der hedder: ”Mtb 
piger i Jordrup og omegn” hvor der fra gang til 
gang aftales hvornår der køres. 

Der er 29 medlemmer af gruppen, men på turene 
svinger antallet mellem 2 og 10 pr gang, alt efter 
hvordan det passer ind i folks kalender.

Vil man høre mere, så er man velkommen til at 
henvende sig til Betty på tlf: 20242674

Der findes en tilsvarende gruppe for mænd i vo-
res område, hvis der skulle sidde nogle mænd og 
blive fristet. Den hedder: ”racercykel / MTB i Jor-
drup området”

MTB DAMER 
I FYNSLUND OMRÅDET
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Det nummer af Fynslundmagasinet, du sidder med 
her i hånden, er magasin nummer 28. Det er man-
ge - og de kommer ikke af sig selv. En af de lokale 
kræfter bag er den 75-årige Hans E. Sørensen, der 
har siddet for bordenden og været redaktør og ak-
tiv skribent for magasinet helt fra starten. 

NU TAKKER HAN AF

Vi sidder ved det runde køkkenbord på Nyvang i 
Ferup. På bordet er der varm kaffe, småkager og 
en stor stak Fynslundmagasiner - det første er fra 
november 2013. Vi sidder over kaffen og bladrer 
os igennem de mange magasiner, mens den afgå-
ende redaktør fortæller...

IGANGSÆTTEREN
“Det startede til en fælles visionsdag i Fynslund-
hallen: Fynslund for fremtiden”. Rigtig mange bor-
gere var samlet og kom med ideer til initiativer, 
der kunne gøre området bedre. Én af de mange 
ideer, der kom på banen, var at skabe et fælles 
magasin for hele området ved at slå Kirkebladet, 
Skolebladet og Boldklubben sammen i ét samlet 
magasin. Det var et af de forslag, der fik flest 
stemmer, og jeg kom med i en arbejdsgruppe, der 
skulle starte det op,” og han fortsætter:  "Vi lagde 
ambitiøst ud med 32 sider, glittet papir og masser 
af billeder. Der var flere, der mente, at det godt 
nok var flot - men også ambitiøst - for hvor meget 
kunne der lige være at fortælle fra vores lille lo-
kalområde. Men dét har jeg aldrig tvivlet på. Her 
er fuld af gode historier, og vi har altid haft større 
udfordringer med at vælge fra og skære til – al-
drig, at der var for få historier.”

Der går mange timer på at skabe Fynslundma-
gasinet, og for Hans har det nærmest været en 
livsstil. Han holder aldrig fri, og historierne kom-
mer til ham på alle tider af døgnet. Det kan være, 
mens han ser fjernsyn, når han kører forbi noget 
spændende eller via en snak i hallen. 

FORTÆLLEREN
Han har altid været optaget af at finde og formidle 
de gode historier - også før han blev redaktør for 
Fynslundmagasinet. Her jagtede han også gode 
historier, som han skrev til Lunderskov-bladet og 
sendte videre til JydskeVestkysten. 

“Der findes historier overalt, og der er ikke noget, 
der er for småt - det er nemlig også de små histo-
rier fra hverdagen, der ellers ville være usynlige, 

vi får frem i magasinet - dét brænder jeg for,” 
fortæller han, og han har fundet mange historier 
frem gennem tiden – nok omkring 80% af alle ar-
tiklerne er noget, Hans har bragt på banen.

“Det var fantastisk at stå med det første magasin 
i hånden - og det er det faktisk stadig, når man har 
sendt det til tryk, og det kommer hjem i kasser klar 
til uddeling. Det giver en stolthed over, at vi kan 
præstere det for vores område - og når man ser 
over årene, så kan man se, hvordan området har 
udviklet sig. En af de første artikler var et interview 
om nedsættelse af en arbejdsgruppe for forlæn-
gelse af Troldhedestien (Den idé blev også født til 
Fynslund for fremtiden) - og den er jo også kommet. 
Hans gør en dyd ud af, at alle skal kunne se sig 
selv i bladet - derfor er der løbende artikler om 
alle de forskellige foreninger, virksomheder og 
vigtigst, at der er mange billeder, så man kan sæt-
te ansigt på de mange historier. Nogle af de histo-
rier, han selv ser tilbage på, var fx den historie om 
Karen fra Højrupgård - et af de mange portrætter, 
han har skrevet gennem årene, som han holder 
særligt meget af.

SEJTRÆKKEREN

Det kræver sit at stå i spidsen for noget i så man-
ge år. Men Hans brænder for både magasinet og 
for hele Fynslundområdet. Det har han gjort igen-
nem rigtig mange år, ja faktisk siden han flyttede til 
området. Han var en af drivkræfterne og initiativta-
gerne til Fynslundhallen. Han var en af ildsjælene 
bag de store festspil fx Sommer i Tyrol og Annie Get 
Your Gun, der i flere år satte Jordrup på landkortet 
og fik byen i både TV og radio. De mange års ar-
bejde for ”et lokalområde”, gjorde at Jordrup bliver 
indstillet til - ”Årets Landsby i Danmark” – en titel 

REDAKTØREN 
TAKKER AF...

som vi vandt i 1997. Han har gennem rigtig mange 
år været områdets repræsentant i Landbyforum, der 
har skaffet midler til fx Byparken. Han er en af tre 
æresmedlemmer i Boldklubben. Ja, han har faktisk 
ret meget lokalt på samvittigheden og herude om-
kring kaldes han Mr. Fynslund.

PENSIONISTEN

Fynslundmagasinet har taget meget af hans tid, 
og han kan ofte være helt fraværende og glem-
me, hvad der sker omkring ham. “Ja, det er rigtig” 
bekræfter Hanne Lis inde fra stuen. Han har i flere 
år sagt, at NU ville han snart stoppe som redaktør. 
Det har vi venligt - men bestemt - bare afvist eller 
pænt ignoreret i resten af redaktionen. Og så er 
Hans jo typen, der bare fortsætter. Men en dag fik 
han besøg af Jens Lund Pedersen, der meldte sig 
på banen for at give en hånd med, og som også lo-
vede på sigt at blive redaktør. Der faldt en sten fra 
Hans’ hjerte, nu kunne han med god samvittighed 
give redaktøransvaret videre.

Men hvad pokker skal han så få tiden til at gå med? 
“Jeg elsker at løse kryds og tværs, jeg spiller golf 
et par gange om ugen og går til badminton...” Og så 
giver han ikke helt slip. Han er stadig aktiv i redakti-
onen og har lovet at bidrage med en artikel til hvert 
nummer i fremtiden, og han fortsætter også med at 
være ansvarlig for annoncerne. Og han slutter: 

”Jeg tror faktisk, at redaktionsmødet til dette 
nummer var det bedste redaktionsmøde nogensin-
de. Sikken en energi og iderigdom - og vi har fået 
unge redaktører med. Det skal nok blive godt. Jeg 
er sikker på, at det er i helt trygge hænder.”

Jeg tror faktisk, at 
redaktionsmødet 
til dette nummer 

var det bedste 
redaktionsmøde 

nogensinde. Sikken 
en energi og 

iderigdom - og vi har 
fået unge redaktører 

med. Det skal nok 
blive godt. Jeg er 

sikker på, at det er i 
helt trygge hænder.
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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

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.

Lørdag d. 21. og søndag d. 22. november 10-16

Kom og oplev en stemningsfyldt weekend, hvor vi igen har telt 
i gården med mange skønne boder, fyldt med delikatesser og 

smagsprøver. Vi serverer den skønneste hjemmelavede Gullasch 
og æbleskiver, som byder julen velkommen.
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Chr. Jensensvej 1 - 6064 Jordrup  
Tlf.: 42442040 - www.alleføddersven.dk

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

din lokale fodpleJer

v/ Anna-Marie Kragelund

T: 2512 7424  •  regnskabogco@hotmail.com  •  regnskabogco.dk

HAR DU BRUG FOR
EN EKSTRA ARM?

R E G N S K A B  |  B O G F Ø R I N G  |  A F S T E M N I N G E R  |  L Ø N K Ø R S E L

A D  H O C  O P G AV E R  |  KREDITORSTYRING |  DEBITORSTYRING

PENSION |  FORSIKRING |  MOMSAFSTEMNING

I godt 2 år, siden august 2018, har Fynslund haft 
glæde af Salon Hauge på Bøllingvej. Her har Jo-
hanne indrettet en hyggelig og populær salon i 
kælderen i sin villa.

Nu har hun taget springet og flytter i noget nyt. 
”Nyt” er måske så meget sagt. For Johanne og 
kæresten Dennis har taget 2 ugers ferie, som 
bruges på at renovere lokalerne på Hovedgaden 
4. Der er meget der skal laves: gulve, vægge, 
loft, kloak, el og vinduer. 

Efter første uge har de brudt ned og er i gang 
med at bygge op. Der er kommet gipsvægge 
op, og de flotte gamle bjælker er kommet frem. 
Man aner omridset af de nye lyse lokaler, der 
snart bliver indrettet med salon, venteværelse, 
reception med mere.

Bagved salonen er der endda flere rum, og god 
plads, der med tiden eventuelt kan deles med 
andre beslægtede erhverv. I første omgang får 
hun et samarbejde med Gitte S Brugskunst.

Johanne og Dennis kiggede første gang på 
adressen for ca. 1½ år siden. Men muligheden 
for overtagelse af lejemål, opstod igen i starten 
af august. Derefter gik det stærkt, nøglen fik 
de 2 uger senere, og 4 uger senere er de godt i 
gang med renoveringen. 

DE BEHOLDER DERES BOLIG  
PÅ BØLLINGVEJ.

Hvis tidsplanen holder, forventer Salon Hauge at 
kunne byde kunderne velkommen i de nye lokaler 
omkring 9. oktober. Men der er stadig lang vej, 
og da visse ting skal ordnes af eksterne hånd-
værkere, opfordrer Johanne sine kunder til at 
holde øje på Facebook og hendes hjemmeside, 
omkring den endelige dato.

I lighed med de fleste andre aktiviteter, har 
Lunderskov og Omegns Lokalhistoriske Arkiv 
også været lukket ned under Corona-krisen.

Vi havde ellers i anledning af 75-året for 
Danmarks Befrielse d. 4. maj planer om et ar-
rangement med alsang, - dette måtte vi pga. 
Corona-restriktioner desværre aflyse. 

MEN der er dog sket lidt alligevel...!

Arkivet er bl.a. med til at forfatte et jubilæ-
umsskrift for Super-Brugsen i Lunderskov som 
kan fejre 125-års jubilæum til december. - Så 
helt stille har vi ikke haft det. 
Det kræver noget research og forfatterarbejde, 
og det har vi selvfølgelig stadig kunnet gøre.
Flere af arkivmedarbejderne har desuden i 
denne periode lavet hjemmearbejde, - men nu 
er vi heldigvis klar og til stede i arkivet igen, 
hvor vi holder åbent hver torsdag på Kobbel-
vænget 2, 6640 Lunderskov.

Lige nu er der gang i forberedelsen til Arkiver-
nes Dag som i år afholdes den 14.november, 
og der håber vi selvfølgelig at få besøg af man-
ge interesserede i lokalhistorie.

Så længe Coronaen truer, skal vi på arkivet 
også tage vore forholdsregler, så vi ikke brin-
ger smitte til hinanden. Vi har håndsprit klar 
og forsøger at overholde reglerne om hygiejne 
og afstand.

Vi kan også kontaktes på e-mail: arkivlunder-
skov@gmail.com eller på vores Facebookside.

FRISØRENS 
FLYTTEDAG
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Ved Nytårskuren i januar måned var mange idéri-
ge borgere fra Fynslund området samlet og talte 
om visioner for området. En af idéerne kom fra 
Vagn Toft, som undrede sig over, at vi ikke havde 
et lokalråd. Der var stor opbakning til idéen og en 
arbejdsgruppe blev nedsat, som skulle arbejde 
med etableringen af et lokalråd. Dette arbejde 
udmøntede sig i en stiftende generalforsamling til 
Fynslund Lokalråd, som blev afholdt d.3/9 i Fyn-
slund hallen. Der var stor opbakning, næsten 40 
borgere var samlet.

Dagsordenen bød på en velkomst og herefter en 
introduktion til, hvad lokalrådsarbejde kan gå 
ud på. Det kan nemlig gøres på mange måder. 
Området har i forvejen mange små foreninger og 
grupperinger, som yder en stor indsats i forhold 
til lokalområdet, men med lokalrådet kan indsat-
sen koordineres. Dette sker blandt andet ved at 
søge fonde, lave underudvalg og have gensidig 
kontakt til kommunen. Det ér at arbejde sammen 
som én organiseret enhed, som hjælper med at 
koordinere udviklingen i området. 

Til selve arbejdet kan der nedsættes arbejds-
grupper til de forskellige projekter, idet det ikke 
er bestyrelsesmedlemmerne, der skal lave alt det 
hårde arbejde. Her kan alle borgere melde sig til 
at arbejde med den sag, som lige de brænder for. 
Vi har før udrettet ting i fællesskab, fx da vi havde 
Fynslund for Fremtiden-dagen. Her kom idéerne 
om at forlænge Troldhedestien og oprette Fyn-
slund Magasinet – og se, hvad vi har i dag; en 
længere Troldhedesti og det bedste lokalmagasin 
man kan tænke sig.

Næste punkt på dagsordenen var en fælles bra-
instorm med alle de ønsker, vi kunne komme på 
og det væltede frem med gode idéer. Her følger 
nogle af de ønsker, som borgerne i området har:

• Større og flere lejeboliger

• Bedre cykelsti, på skolevejen og Fynslundvej,  
gadelygter, allétræer fra Jordrup til Fynslund

• Ujævne fortove, lokalplaner og byudvikling,  
flere cykelstier

• Bedre busforbindelser/offentlig transport

• Forskønnelse af bymidten i Jordrup, kan man  
fx male siloen?

• Vedligeholdelse og forlængelse af  
Troldhedestien

• Flere badesøer fx ved Stallerup og Ferup

• Koordinering af ansøgninger til diverse fonde

• Fastholde udviklingen af et multihus  
(der rammer alle aldersgrupper)

• Samlingssted hvor Lokalrådet skal høre til

• Café

• Vedligeholdelse af amfiscenen

• Et sted til de unge, herunder snak om, 
hvordan det kan styres når der kommer en 
flok unge udefra, en slags natteravne? Stor 
opbakning til vores unge, som har klaret det 
flot, når der har været udefrakommende forbi 
for at lave ballade.

• Skabe et fællesskab for de børn som ikke  
er med i sportsklubben, ture, arrangementer 
for alle

• Flere frivillige (mangler i alle foreningerne)

• Tiltrække flere børnefamilier til området, vise 
fordelene frem, meget lav kriminalitet, nemt 
for børnene at komme rundt til fritidsaktivite-
ter, PR er vigtig

• Flere kunst gimmicks i området ligesom  
den røde ko 

DET ER NU OP TIL LOKALRÅDET AT 
OPSTARTE ARBEJDSGRUPPER TIL DE 
PROJEKTER, SOM KAN REALISERES

Desuden blev appen ”Giv et praj” anbefalet. 
Det er en app, hvor man sender et billede di-
rekte til kommunen af en knækket flise, et hul i 
vejen eller lignende, og flere oplever, at tingene 
bliver lavet inden for få uger. Anbefalingen er 
hermed givet videre.

Herefter blev vedtægterne gennemgået og ved-
taget med få rettelser, og vi gik derefter til valg-
processen.

G E N E R A L F O R S A M L I N G  F O R  F Y N S L U N D

LOKALRÅD
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DE VALGTE ER
Rasmus Johansen Schmidt
Michael Beck Lundsgaard
Heidi Cenia Andersen
Søren Vejen-Jensen
Sonja Hovmand Steffensen (suppleant)

Troldhedestiens venner: Birgitte Høj Jepsen

Fynslund Boldklub: Hans Rostgaard 

Spejderne: Camilla Beck Lundsgaard 

Forsamlingshuset: Karen Margrethe Christensen 

Hallen: (kommer)  

Aktivitetscenteret Toftegården: Jonna Rask 

Revisor: Margit Skousen

Landsbyforum

Derudover har følgende foreninger i 

området en repræsentant i lokalrådet
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Mit navn er Karoline, jeg er 12 år, meget snart 13 år gammel. Jeg bor i Jordrup 
med min mor-Lene, far-Torben, lillebror Gustav, lillebror Ludvig og kusine Bella. 
Jeg har boet i Jordrup hele mit liv, og jeg er rigtig glad for at være vokset op på 
landet. Her er menneskene venlige overfor hinanden, alle hilser på hinanden og 
taler pænt til andre. Man bekymre sig om hinanden, og det kan jeg godt lide. 

Til daglig går jeg i 7 klasse på Sct. Michael skole i Kolding. Jeg er lige 
startet derinde, og det er meget anderledes at gå på en skole i byen end  
det er på landet. 

I min fritid går jeg til pardans i Kolding, og det har jeg gjort i snart 7 år. Jeg har 
også deltaget i DM i latin dans, hvor min dansepartner og jeg fik bronze i vores 
række. Jeg glæder mig til at starte dans igen efter en lang pause pga corona. 

Jeg er også hjælpetræner ved gymnastik i Fynslundhallen, om onsdagen med 
børnehaveholdet. Dette er min tredje sæson, og jeg glæder mig til igen at skulle 
hjælpe til. I løbet af de år jeg har været hjælpetræner, har jeg vokset med op-
gaven, og kan kun anbefale andre unge mennesker at prøve frivilligt arbejde.

Jeg kan også godt lide at lægge make-up, og øver mig tit, så jeg bliver bedre 
til det. Jeg ser også videoer på youtube eller Tik-Tok for at lærer det og få 
nogle gode tips og ideer. Jeg elsker også at sidde med en god bog og bare 
leve mig ind i handlingen.

UNGDOMSRAPPORTERNE

Karoline

Maja

Fra højre Maya Mølby Olesen, Josephine Thomsen, Maja 
Bach Olesen, Jens-Julian Hald, Caroline Duve Ansager, 
Alexander Westh, Freja Baagøe Laumann og Manfred 
Evers.

Mit navn er Maja Bach Olesen. Jeg er 14 år gammel. Jeg går på 
kongsbjergskolen i 8 klasse. Og jeg er en af de nye ungdomsreportere. 
Jeg spiller håndbold, hvor jeg står på mål. Jeg har også min egen hest 
ved navn Ali. 

Jeg bor lige uden for Lejrskov by på Lejrskovvej, sammen med min mor 
Gita, min far Lars og min lillebror Jeppe. Jeg skal primært skrive om os 
unge, så hvis du har nogle forslag, så vil jeg heller en gerne høre dem.

5 GODE RÅD TIL DIG OM SKÆRSØ

LAD VÆR’ MED AT SPILLE FOR HØJ MUSIK 
OM AFTENEN, SÅ FISKENE IKKE KAN SOVE.

RYD JERES SKRALD OP, SÅ DE KØDÆDENDE 
PLANTER IKKE SKAL SPISE DET.

LAD VÆR’ MED AT TRYKKE SPEEDEREN I 

BUND, FOR SÅ KØRER I VEJEN I BUND. 

SMIL TIL SOLEN, SÅ DEN VIL SKINNE 
NOGET MERE.

HUSK MYGGEBALSAM, DA DE ELSKER AT 
VÆRE VED SKÆRSØ.

På de få varme dage vi har haft denne sommer, 
har folk strømmet til Skærsø. Blandt mængden 
har der været mange unge. For os unge er det en 
måde at slappe af og glemme alt om skolearbejde 
og hverdagen. Skærsø er en lille skjult naturperle 
eller oase som er egnet til mennesker på næsten 
alle aldre. Skærsø emmer af god stemning. for 
mange af os har Skærsø en speciel plads i ens 
hjerte. Vi har nok alle sammen minder derfra.

Hvis vi nu kigger tilbage til vores bedsteforældre 
og deres generation. Så kan jeg garantere dig, at 
hvis de boede i Jordrup eller omegnen så ville de 

sikkert også have badet i Skærsø, da de var unge. 
Som Vagn Toft fortalte mig, har der blandt andet i 
1940erne været kaffe- og ishus ved Skærsø.

Hvis vi nu kigger på min generation, har jeg spurgt 
et par stykker om de havde nogle flotte ord om 
Skærsø og det kan du tro de har:

Som Asger Vejen Jensen sagde ”havet er blåt og 
Skærsø er vådt, vi hygger med venner og dem vi 
kender” eller som Caroline Duve Ansager sagde 
”det er sådanne et skønt natursted og et dejligt 
bade sted” eller som Jens-Julian Hald sagde: ”jeg 

vil gerne have en badebro ved Skærsø, fordi jeg 
synes der er begyndt at komme en del mennesker 
derude, og mig, mine venner og de fleste andre 
tror jeg, de ville synes det er mega fedt, hvis der 
var en badebro derude, jeg tror nemlig det ville 
give en hel del godt til søen”.

Som du nok har lagt mærke til, er der altid pænt 
rent ved Skærsø og det er blandt andet takket 
være borgergruppen. 

SOLSKIN OG SKÆRSØUNGDOMS-
RAPPORTERNE

Badelivet ved Skærsø omkring 1950erne.

Som noget nyt har vi fået to ungdomsrapportere med på holdet. De skal være med til at skrive artik-
ler og fortælle om, hvordan det er at være ung i Fynslund-området. Har du en nyhed, en god historie 
eller et event for unge, så kontakt Karoline eller Maja. 
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Uanset hvor man befinder sig i Danmark og ser 
det ene bynavn efter det andet, vil du aldrig finde 
et bynavn med Ferup - undtagen 10 km fra Kol-
ding, for der findes nemlig kun en by ved navn 
Ferup i Danmark. Det må jo være dejligt for alle, 
for så er det let at finde, bare man googler Ferup, 
kommer der kun et navn frem.

Sådan kan man også google sig frem til Smeden 
i Ferup, for han ligger lige i centrum. Jeg har dog 
ikke behov for at google, da jeg kører gennem Ferup 
et par gange om ugen eller mere og kender ”ho-
vedgaden” hvor Smeden i Ferup bor - nemlig lige 
i centrum af det hele. Jeg har lavet en aftale med 
Ib og Nete Christensen, for det er dem, der bor her.
 
ÅBEN PORT OG EN GÆSTFRIHED  
UD OVER DET SÆDVANLIGE
Vi skal have en snak om gamle dage og jeg glæ-
der mig til at høre historien om smedjen i Ferup 
og hvad der ellers er sket i Ferup gennem tiderne. 
Jeg mærker straks hjerteligheden og gæstfrihe-
den fra Ib og Nete. En gæstfrihed de er kendt for, 

og jeg tror ikke der går en dag, undtagen der er en 
eller flere, der kommer forbi og lige siger hej. Jeg 
tror faktisk porten er åben for alle.

DEN GAMLE SMEDJE
Vejret er fint, så vi kan sidde i haven og endda med 
en utrolig flot udsigt ud over markerne med Stub-
drup i horisonten. Nete har kaffe og kager klar og 
snakken går med det samme i højt humør og en 
god omgang humor iblandet. Jeg har på fornem-
melsen, at vi kan få nogle gode og sjove historier i 
løbet af samtalen, men som Ib med et skævt smil 
siger, så vil det fylde alt for mange sider. 

Vi begynder historien om Ferup Smedje tilbage 
til 1935, hvor Ib`s far – Hans Christensen – får 
næringsbrev som smedemester i Lejrskov-Jor-
drup Kommune, og sammen med Marie, Ib`s mor 
driver Ferup Smedje frem til 1974, hvor Hans dør 
og Ib overtager forretningen. Om Ib`s far kan der 
læses i bogen – ”Det gamle Ferup” – ”at han var 
en meget dygtig smed, som vi kunder og naboer 
satte stor pris på”.

IB UDLÆRT HOS SIN FAR
Ib er født i 1939 i det gamle hyrdehus (se billede) 
som var beboelsen til smedjen dengang. I 1954 
kom han i lære hos sin far, men svendeprøven 
skulle afholdes et andet sted, da det ikke skulle 
lyde sig, at Ib kom for let til det. Rejser derfor til 
Sønderborg i en uge for at aflægge svendeprøve 
ved Sønderborg Håndværker Højskole.

Svendestykket bestod i at sko en hest samt frem-
stille to ”sko”, som blev forkromet. Nete fik den 
ene og hvis de gik fra hinanden skulle Ib have den 
igen, sådan var aftalen, men de hænger begge to 
i deres stue den dag i dag.

Hesten der skulle skoes, stod ikke lige parkeret 
og klar til Ib, nej han måtte selv hente den hos en 
landmand uden for Sønderborg. Ib bestod og var 
nu udlært Vogn- og Beslagsmed. 

Smedjen 
i Ferup
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NOGLE GODE ÅR
Inden Ib overtog smedjen, mødte han Nete og de 
blev gift i 1965 og byggede huset i svinget ved 
Ferup station, hvor der altid var liv og glade dage. 
Også dengang var Ib og Nete kendt for deres 
gæstfrihed og der går mange sjove historier om 
tiden i det ”gule palæ”. Herudover dyrkede de de-
res fritidsinteresser, hvor Ib`s først og fremmest 
var gymnastik i Ferup forsamlingshus (se billede, 
det er Ib, der er fanebærer) Herudover var det 
håndbold, fodbold, badminton og de senere år 
blev det golf med vennerne,

Ib arbejdede som montør ved firmaet ”Electroge-
no” i Kolding, der lavede anlæg til mælkepulver. 
Arbejdet medførte rejser til Belgien, England og 
Østrig. Derefter et par andre gode arbejdspladser, 
indtil han i 1974 overtog Ferup smedje efter sin far.

Nete er uddannet Apoteksassistent og sluttede 
med at være Lægesekretær i 29 år. Samtidig la-
vede hun fra 1967 det regnskabmæssige i Ferup 
Smedje sideordnet til den dag, de besluttede at 

lukke i 2002. Ib kan ikke lade være med hele tiden 
at rose Nete, for den indsats hun har gjort. Utrolig 
energisk, perfekt og det regnskabsmæssige var 
kunderne altid tilfredse med.

HANDLEDE MED NÆSTEN ALT

Der er næsten ikke det, Ib ikke har handlet med, 
dog mest inden for landbrug: Mejetærskere, trak-
torer, plove, roeoptagere, harver og herudover 
lavede han selv redskaber bl.a. agerslæbere og 
ikke mindst ”Ferupvognen” samt gyllevogne. Li-
geledes blev det til en kirkegårdslåge og en stum-
tjener til Lejrskov Kirke.

Ib fandt en niche ved at købe brugte roeoptage-
re, mejetærskere og traktorer m.m. på Lolland/
Falster. Her fik man mere for pengene, da de var 
forholdsvis nyere til fornuftige priser. Men som 
Ib siger, har det været en blandet landhandel, så 
også byboere kunne finde små som store ting til 
huset og haven. Ligeledes har Ib været kendt for 
borde- og bænkesæt, som han lavede et utal af.

VVS FORRETNING
Gennem årene var en stor del af forretningen 
VVS-arbejde. Fem svende og tre lærlinge har i de 
28 år været ansat. Lærlingene stod fire år i lære.
Ib passede smedjen og handlede maskiner m.m. 
og ellers var det svenden og lærlingen, der lavede 
VVS-arbejdet ude hos kunderne.

Den sidste svend var Lars Pedersen, som tidligere 
også var i lære hos Ib. Historien lyder, at han me-
get gerne ville tilbage, selvom andre lokkede ham 
med en højere løn, men det var ikke afgørende, 
for Lars ville til Ferup Smedje og var der frem til 
lukningen i 2002. 

En altid trofast kundekreds vil Ib og Nete mindes 
med stor glæde. At tiderne skiftede for de små 
smedjer, gjorde at de besluttede at lukke, som en 
af de sidste smedjer i omegnen og Ib valgte at gå 
på efterløn i 2002.

Vaerkstedet

Svendestykket

Ib og Nete

Ib som fanebaerer tilgymnastikopvisning

Ferupvognen
Smedjen i 1991

Hyrdehuset
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En hjerteløber er en frivillig person der 
reagerer på et hjertestop der anmeldes til 
1-1-2, og dem har vi et par stykker af i Fyn-
slund området.

Jeg mødtes med Lone Oxlund Hjort, som er hjer-
teløber, for at høre, hvad det indebærer. Hjertelø-
berne har en app på deres telefon, hvor de modta-
ger en alarm, hvis der er et hjertestop i nærheden 
af dem. De kan acceptere eller afvise alarmen, 
hvilket Lone har prøvet, da hun stod i Fleggaard 
og handlede, da hun modtog en alarm. 

Når hjerteløberne accepterer en alarm, skal de 
komme hurtigt frem til stedet men stadig over-
holde færdselsreglerne. Når de kommer til stedet, 
kan de påbegynde hjerte-lunge-redning, bruge 
hjertestarteren, hjælpe de pårørende eller guide 
ambulancen frem til stedet.

Alle kan tilmelde sig som hjerteløber, det kræver 
blot at man gennemfører et todages førstehjælps-
kursus og at man har lyst til at rykke ud, når der 
går en alarm. Lones interesse for projektet kom-
mer fra en oplevelse som ung, hvor hun sammen 
med nogle venner fandt en død mand i et busskur 
og vidste ikke hvad man skulle gøre i sådan en 
situation. Også tanken om at der kan gå forholds-
vis lang tid før en ambulance kommer herud, har 
været medvirkende til beslutningen om at blive 
hjerteløber, for ved et hjertestop kan minutter be-
tyde forskellen mellem liv og død.

Der er også aftercare for dem der løber til et 
hjertestop. Man kan kontakte de andre løbere 
via appen, så man kan tale sammen og man kan 
få en debriefing ved TrygFonden, hvis man har 
oplevet noget, man har brug for at få talt igen-
nem med en professionel.

I Fynslund har vi hjertestartere ved Brugsen, ved 
Boldklubben, i Veerst og Ejstrup, ved Lejrskov Kir-
ke, i Højrup ved Jeroso samt ved Knudsbølvej 36 
på Niels Sørensens lade. 

Man kan downloade app’en ”TrygFonden Hjerte-
start”, hvor kortet over hjertestartere opdateres 
løbende. Her kan man også tilmelde sig som 
hjerteløber.

FACT: Der er pt.20511 hjertestartere i Danmark, 
hvoraf 11791 er tilgængelige døgnet rundt.

FACT: Hvert år får omkring 5400 mennesker i 
Danmark hjertestop uden for hospitalet. 16% af 
dem overlever (www.hjertestarter.dk).

I FYNSLUND

FIND HJERTESTARTERNE I FYNSLUND OMRÅDET

HJERTEL    BERNE

KNUDSBØL VANDVÆRK 
KNUDSBØLVEJ 36, 6064

Hjertestarteren hænger på væggen 
mellem 2 bygninger. Den er synlig 

fra Knudsbølvej.

FYNSLUND HALLEN
FYNSLUNDVEJ 104, 6064
Ind på parkeringspladsen. I bunden af parkeringsplad-
sen til venstre er der et gråt træhus. Hjertestarteren er 
placeret på endegavlen under halvtaget. Ses tydeligt 
når man nærmer sig huset.

DAGLI’BRUGSEN JORDRUP
HOVEDGADEN 43, 6064

Opsat i opvarmet skab til højre 
for indgangen.

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. 

• Levering af sand og grus
• Reparation af privatvej med stenudlægger
• Flytning af maskiner på 18 tons blokvogn
• Kørsel med 20 ton/m kran, trægrab og jordskovl
• Tilbud gives, rabat ved større leverancer

JENS H. PEDERSEN & SØN
Vognmandsforretning Aps

Baskærvej 31, 6040 Egtved ∙ Tlf. 75 55 19 44 ∙ Biltlf. 20 68 19 44

post@jenshpedersen.dk ∙ www.jenshpedersen.dk

SE HER!

JENS H. PEDERSEN & SØN
Vognmandsforretning ApS

Baskærvej 31, 6040 Egtved
+45 75555 1944
+45 2068 1944
post@jenshpedersen.dk
www.jenshpedersen.dk
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Ny adresse: 

Hovedgaden 4, 

Jordrup fra ca. 

midt oktober.

LEJRSKOV KIRKE
LEJRSKOV KIRKEVEJ 7, 6640

Hjertestarteren er placeret ved indgangen til huset 
- Hjertestarteren ses tydeligt fra parkeringspladsen.

JEROSO APS
HØJTOFTEN 13, 6640
Hjertestarteren er udendørs 
i et skab under postkassen, 
mellem døren og porten.
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– 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

Tolv af Danmarks mest kendte YouTube-stjerner 
var samlet i Jordrup i starten september. Anled-
ningen var et YouTube Meet’n’greet event, som 
et lokalt tøjfirma, First Grade havde arrangeret. 
To dage med en kombination af lagersalg og fød-
selsdagsfest og med mulighed for at møde de 
populære youtubere. 

SEJT KVALITETSTØJ 

First Grade sælger kvalitetstøj med sjove og 
skæve printmotiver og har til huse på Uhrevej, 
hvor de har lejet sig ind i en lagerbygning ved 
Image Consult. Det har været deres base de 
sidste godt 2 år, men de har været i gang siden 
2015. Deres målgruppe er først og fremmest 
8-16-årige drenge og piger – men der er også en 
del 30-40-årige blandt deres kunder.  

HVEM ER FIRST GRADE? 

Jesper Mortensen, 32 år og tidligere direktør for 
flere Tattoostudier. Jesper bor i Hejls med sin fa-
milie. Han står for indkøb af kollektioner, kvalitets-
kontrol, kommunikation med designere, sælgere, 
butikker osv. Derudover står han også for kommu-
nikation med Youtubere og at arrangere events. 

Eiqu Miller, 30 år, bor i Fredericia og er rapper og 
influencer på YouTube. Eiqu redigerer websitet, 
bannere, laver markedsføring, sociale medier og 
sammen med Jesper står han for kontakten til 
Youtubere.  

De har kastet deres egen opsparing ind i firmaet 
og er gældfri. Firmaet sælger via webshoppen Fir-
stgrade.dk og gennem 30 forhandlere i Danmark. 

De har netop udvidet deres aktiviteter med pro-
duktion for andre tøjmærker. De lever af det og 
brænder for det.

FRA TATOVERING TIL VIDEO OG PRINT  

Deres samarbejde startede egentligt med en tato-
vering til Eiqu i Jespers daværende Tatoostudie i 
Esbjerg og er nu endt med print på tøj. De er stolte 
af deres produkt og værner om, at det skal være 
første klasses - ’first grade’. Deres logo består af to 
elementer, en abe og en krone. Aben repræsenterer 
første klassetrin i skolen; det barnlige og legesyge 
sind. Kronen repræsenterer første klasse på et fly; 
kompromisløs og høj kvalitet.  Eiqu har omkring 
250.000 følgere på YouTube, der ser med, når han 
mindst en gang om ugen lægger et nyt videoklip op 
på sin kanal. Det er den succes, han bygger ovenpå 
med tøjfirmaet, hvor den sjove og skæve stil fra vi-
deoerne er ført videre ud i designet.

MØD OG HILS PÅ OG TILLYKKE  
MED FØDSELSDAGEN

Det vrimlede med drenge og piger i alderen 8-16 
år, der skulle møde deres favorit-youtubere og 
købe tøj og merchandise. I løbet af lørdag og 
søndag var der solgt 1300 billetter – søndag var 
udsolgt. 100 gæster i en time ad gangen blev der 
lukket ind i hallen i og teltet, hvor youtuberne 
stod med deres egne tøj- og merchandiseproduk-
ter klar til at hilse på, give autografer og blive 
fotograferet sammen med gæsterne. Samtidig 
var der fødselsdagsfest for Eiqu i lagerhallen. Ar-
rangementet tiltrak også folk helt fra Ålborg og 
Fredensborg. 

DANMARKS STØRSTE 
YOUTUBE MEET’N’GREET I JORDRUP 

Fra Fredericia var brødrene Pelle (10 år) og Lucas (8 
år) kommet sammen med deres mor for at møde de 
youtubere, som de er fan af. De ser begge en masse af 
YouTubefilm og synes, det er megasjovt at følge det, de 
kalder ’udfordringsfredag’. Her vælger youtuberen Niki 
Topgaard hver fredag at gennemføre og filme en af de 
udfordringer, som følgerne har foreslået – den bliver så 
sendt ugen efter – det kan være faldskærmsudspring 
eller at tage bad i cola. Her er de fanget med en anden 
af deres YouTube favoritter Eiqu. 

Julie fra Jels fulgte sin søn Asbjørn på 10 år og hans 
kammerat Liam til eventet - og de havde været på auto-
grafjagt hos youtuberne Lasse Vestergaard, Niki Top-
gaard og Rebecca. ”Det er sjældent at der er lagersalg 
med sejt drengetøj, der samtidig er af rigtig høj kvalitet” 
bemærkede Julie og poserne var fyldt godt op med tøj 
– men autograferne var mindst lige så vigtige, kan man 
se på drengeneA
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Fynslund Boldklub: 
Formand: Hans Rostgaard Andersen - tlf. 23304615 
Støtteforening formand: Bent Aleksandrowicz - tlf. 26715342 
Mar`K`ant formand: Søren Rask - tlf. 3086 7821 
Se mere på www.fynslundboldklub.dk

Fynslundhallen:  
Halinspektør Jan Moth Andersen – mail: kontor@fynslundhallen.dk

4 F Fælles Forum for Foreningerne i Fynslundområdet:  
Vibeke Bundgård tlf. 2040 5640

Jordrup og Omegns Rideklub (JORK): 
Formand Birte Kyed Andersen – tlf. 5124 0088 

Jordrup Antenneforening:  
Formand Per Flint Jensen – tlf. 2912 8451

Jordrup Sangkor: 
Kontakt Lis Gosvig – tlf. 2611 4218)

Jordrup Forsamlingshus: 
Formand Karen Margrethe Christensen – tlf. 5124 0088

Borgergruppen Jordrup 
Kontakt Vagn Toft – tlf. 2781 5793

Lejrskov Ringriderforening 
Formand Kim Nielsen - tlf. 2464 5387

Fynslund Jagtforening: 
Formand Thomas Toftgaard – tlf. 2055 4411 

Troldhedestien af 2013: 
Formand Terry Dunne tlf. 2232 6996

KFUM Spejderne Jordrup: 
Junior og trop – Camilla Beck Lundsgaard – tlf. 4089 6030 
Bæverne – Janni Pallesen – tlf. 3094 6424 
Granly udlejning – Henrik lund – tlf. 2674 9846

Vandværker: 
Jordrup – formand Henrik K. Nielsen - tlf. 2395 0642 
Egholt – formand Michael Hedegaard – tlf. 2192 4606 
Ferup - formand Per Holst - tlf. 2126 1465 
Højrup - formand  Jens Peter Ravn – tlf. 2222 9933 
Knudsbøl – formand  Kurt Bjorholm Johansen  – tlf. 6053 5459

Højrup-Ferup Familiesamfund: 
Formand Anna Pedersen - tlf. 6015 7457

Aktivitetscentret Toftegården: 
Kontakt Ruth Jensen - tlf. 5174 6713

Kolding Kommunes Landsbyforum: 
Jordrup Repr. – Hans E. Sørensen - tlf. 2073 6860

På fynslund.dk finder du flere oplysninger om de forskellige foreninger.

REDAKTIONEN

Merete Due Paarup,
boss

Hanne Holm Johansen, 
skolen

HEJSA!

Heidi C. Andersen,
fynslund lokalråd

Inge Marie Bertelsen, 
reporter

Camilla Kristensen,
reporter

Anne Breson Jensen, 
layout

 Niels Risbjerg Lai,
kirken

Birgitte Høy Jepsen,
reporter

Vibeke Bundgaard, 
ansvar for kalenderen

Anja Egstrøm Vesterholm,
reporter

Jens Lund Pedersen, 
redaktør

INDHOLD, INPUT OG ARTIKLER: 

Hvis du har input / forslag til det næste magasin, der udkom-
mer primo januar 2021, bedes det være os i hænde senest 
den 1. november 2020.
Alle input og ideer til artikler er velkomne, alle må gerne skri-
ve om arrangementer - men det skal være kort og godt og 
krydret med billeder. Vi forsøger at få det meste med - men 
tager os retten til at skære, skærpe og prioritere i stoffet.

ANNONCER:

Henvendelse: Hans E. Sørensen 
Tlf: 2073 6860 
Mail: hans.hannelis@live.dk

Grafiker: Anne Breson Jensen
Tlf: 7684 3405 
Mail: abj@imageconsult.dk

KONTAKT:

Redaktør: Jens Lund Pedersen
Tlf: 2117 6067
Mail: pedersenjenslund@gmail.com

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
 

Hans Elimar Sørensen,
reporter+annoncer
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