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 Det er sommer og snart har vi en hverdag, hvor 

børnene går i skole, foreningslivet blomstrer og 
åreladningen af mange virksomheders økonomi 
på grund af Corona ophører.

Det har været bedrøveligt at se skolegården lig-
ge øde og idrætshal og boldbaner lukket i lange 
perioder. En stor del af foreningslivet og de kir-
kelige handlinger har været berørt, så derfor er 
det ekstra vigtig, at vi slutter op om de lokale 
aktiviteter, når hverdagen normaliseres efter må-
neders nedlukninger.

Corona-krisen har til trods for hjælpepakker ko-
stet mange familier en stor del af deres indtægt 
og for samfundet har den kostet milliarder af 
kroner. Derfor skal vi stå sammen og hjælpe hin-
anden, hvor vi kan. Denne indstilling føler jeg, at 
vi har i vores lokalområde.

Fynslund Magasinets artikler vidner om viljen til 
at komme videre mod en ny hverdag med Corona- 
erfaringer i bagagen. Man siger ofte, at folk kom-
mer stærkere tilbage efter en krise. Lad det også 
ske for vores lokalsamfund, hvor krisen har vist 
os betydningen af det nære samfund og de akti-
viteter, vi har manglet under nedlukningen.

God sommer.

HURRA

Farvelæg og find 5 fejl
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FYNSLUNDSOMMER 2021

HØJT  TIL HIMLEN OG BENENE PÅ JORDEN

Forside

Ny belægning på  
Troldhedestien. Læs 
artiklen på side 26.

J ens Lund Pedersen

AKTUELTLEDER

Den 01.04.21 startede vi op med vuggestuen i 
Fynslund Skole og Børnehus. Når vi møder ind 
efter sommerferien, er vi allerede på ti børn, og 
der er ved fuld belægning plads til 15 børn. Dej-
ligt at vuggestuen har fået en god opstart!

Efterhånden er selve renoveringen af rammer-
ne i og omkring vuggestuen ved at være bragt 
til ende. Vi har fået skabt nogle pædagogiske 
rammer, som har rigtigt meget godt at tilbyde 
børnene i vuggestuealderen. Desværre har mu-
lighederne for at vise frem i stor stil ikke været 
der, men overvejer i en plads i vuggestuen, er 
i altid velkomne til at kontakte Heidi, Tilde og  
Safida i vuggestuen for en fremvisning på tele-
fon: 24 42 21 60. 

Er der øvrige spørgsmål er i også altid velkomne 
til at kontakte pædagog og faglig leder Marianne 
Lorentzen på telefon: 30 300 398.

FANTASTISK OPSTART  
FOR VUGGESTUEN

VELKOMSTKURVE FRA BRUGSEN

Den fungerer stadig – ordningen med at give en kurv til tilflyt-
tere, der har købt hus og er nye i området Her er lidt rettelser, 
for der er udskiftning i nogle distrikter. Vi har en leverandør i 
hvert af de gamle skoledistrikter. 

HVORDAN FOREGÅR DET, NÅR NYE FLYTTER TIL?

Når der kommer nye tilflyttere, så kontakt gerne jeres leve-
randør. Vedkommende vil give besked til Brugsen. Hvis I ikke 
ved hvem I skal henvende jer til i distriktet, så tal med Hanne 
eller Susanne. Hun vil så kontakte leverandøren, og lave en 
kurv. Dette for at sikre, at de kun udleverer en kurv pr tilflytter. 
De skal have navn og adresse.

VELKOMMEN TIL OMRÅDET

Når kurven afleveres, vil det være dejligt med et lille billede 
og et par linjer til Fynslundmagasinet, hvis tilflyttere vil være 
med til det. 

ÆNDRINGER

Hvis nogle ønsker at stoppe, eller der er områder der mangler 
en leverandør, så giv besked til Birgitte Jepsen: 30287199.

KONTAKTPERSONER: 

Lejrskov:  
Annie Hindbo: 52178222

Herredsvejen:  
Karen Vejen-Jensen: 42221826

Egholt:  
Ingelise Ernst: 25369270

Højrup:  
Rasmus Schmidt: 61545461

Knudsbøl:  
Mette Rosendal: 41458099

Vestermarksvej, Hønsemosen og Bækkelundvej:  
Marie-Louise Malig Rasmussen: 27590208

Ferup:  
Karina Reinhardt Søgaard: 24613007

Jordrup:  
Susanne Niemann Pedersen: 40792636

Uhre:  
Sonja Hovmand Steffensen: 20789303

Safida ,  Ti l de  og  He id i
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KONTAKT

DÅB:

Jordrup Kirke
Signe Malig Dam 17. April
Oliver Schou Rasmussen 16. Maj

VIEDE/KIRKELIGT VELSIGNEDE

Lejrskov Kirke
Anne Frøkjær og Jørgen Axel  
Stevnsmose Dinesen 1. Maj

BEGRAVEDE ELLER BISATTE:

Lejrskov Kirke
Knud Hedegaard Jensen 6. Marts

Jordrup Kirke
Margrethe Andersen 11. Juni

GUDSTJENESTER:

Se kalender

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

Jordrup Kirke Lejrskov Kirke

DEN 12. SEPTEMBER KL. 10:00
I JORDRUP KIRKE 

Malthe Emil Nord

Oisin Poul Søndergaard

Adrianna Mae Mateo Encio

Sarah Husum Westi

Peter Dalsgaard Bunkenborg

Caroline Duve Ansager

Louise Szimnau

Clara Juhl von Linstow

DEN 11. SEPTEMBER KL. 10:00
I LEJRSKOV KIRKE

Max Harbo Mørup

Julie Harbo Isaksen

Mathias Kramer

Emilie Kramer

Maja Bach Olesen

Manfred Deleuran Evers

Katrine Hansen

Mathias Carlsen

Camilla Maria Germann Jensen

Mikkel Skovsted Kristiansen

Emil Viborg Molkjær

Amalie Stavnager Damgaard

Oliver Møller Vestergaard

Jens Julian Secher Hald

Asger Nymark Vejen-Jensen

KONFIRMATIONER 2021
GUDSTJENESTE & LOKALE GUIDER
15. august kl. 10:30 Gudstjeneste i Lejrskov Kirke. 
Derefter har vi en aftale med to lokale guider, 
som vil fortælle om området og tage os med på 
en lille gåtur. Peter Hindbo vil fortælle om til-
blivelsen af det nye naturområde tæt på kirken. 
Jørgen Andersen beretter om at være dreng i Vrå 
i 70’erne.

HØSTGUDSTJENESTE
19. september kl. 10:30 i Lejrskov Kirke og den 26. 
september kl. 10:30 i Jordrup Kirke fejrer vi høst-
gudstjeneste. 
Efter begge gudstjenester byder menighedsrådet 
på æblekage og kaffe. Gudstjenesten den 26. 
september er det planen, at sognepræst Isak Lai 
Krab Koed står for. Han er sognepræst i Vesterkær 
Kirke i Aalborg.
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”ALLE HAR ET LIV,  
DER ER VÆRD AT LEVE”
19. august kl. 19 i Lejrskov Kirke. ”Alle har et liv, 
der er værd at leve.” Det kommer Anders Kofoed 
Pedersen og fortæller om. Her får konfirmander, 
deres forældre og alle andre interesserede et 
kærligt og opmuntrende spark bagi. 
 
Se mere på travelape.dk.

19. 
aug.

Konfirmation i Jordrup Kirke 1. maj 2021. Hans Egeriis Pedersen og Mads Oxlund Hasberg.

KIRKEN

BABYSALMESANG
Tirsdag formiddage fra d. 10. august til 
og med d. 28. september i Lejrskov Kirke.  
Helene Eiler Ernst
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Verdensmesterskab
 D anskerne hører til verdenseliten i flere 

 sportsgrene. Men vi er også verdens 
 mestre i frivilligt arbejde. Mindst 

70% af alle danske borgere engagerer sig på 
et eller andet tidspunkt i livet i frivilligt arbej-
de. Hvert år bruger vi ca. 365 mio. timer på 
at udføre frivilligt arbejde. Det er en million 
timer om dagen!

Dertil kommer alle de timer, som mange 
bruger på næstekærlighed. De er ikke talt 
med i de nationale undersøgelser. Undersø-
gelserne har kun fokus på det frivillige arbej-
de, som vi udfører inden for en organiseret 
ramme som f.eks. i en forening. Alle sponta-
ne gode gerninger, nabohjælp og næstekær-
lighed er altså ikke talt med i de 365 mio. 
timer. Og man kan kun gætte på, hvor mange 
timer den slags hjælp løber op i. Det er ikke 
så lidt!

Måske tror du ikke, det kan passe, for det 
er ikke din oplevelse i den forening eller or-
ganisation, hvor du er aktiv? Måske oplever 
I ofte, at det er svært at få frivillige. Det kan 
være vanskeligt. Det har vi også oplevet op 
til sidste menighedsrådsvalg, hvor det afgå-
ende råd gjorde et stort arbejde med at finde 
nye medlemmer. 

Som udgangspunkt vil mange nok gerne 
hjælpe, især hvis opgaven er tidsbegrænset 

og til at overskue. Men der er faktisk omkring 
1 mio. danskere, der aldrig har været frivilli-
ge. Ni ud af ti af dem svarer i undersøgelser, 
at det er, fordi de aldrig er blevet spurgt. Der 
går med andre ord et stort uudnyttet poten-
tiale rundt i den danske befolkning, som ger-
ne vil, men som aldrig får opfordringen

Den personlige opfordring virker helt sik-
kert bedst ved rekrutteringen af frivillige. 
Måske er det et spørgsmål om at spørge ud 
over sit nærmeste netværk? Det er ofte de 
samme, der bliver spurgt igen og igen. Men-
nesker med begrænset netværk udover fami-
lien bliver sjældnere opfordret.

Det er vigtigt ikke at have for små for-
ventninger til sine medmennesker. Der er 
er nok en tendens til, at vi ubevidst indfrier 
de forventninger, vi bliver mødt med. Hvis vi 
f.eks. bliver mødt med lave forventninger, er 
der stor sandsynlighed for, at vi præsterer 
dårligt.

Jesus havde store forventninger til de 
mennesker, han mødte. Han stod ikke og 
overvejede om de mon virkelig ville følge 
ham. Selvfølgelig ville de det! Bare tænk på, 
da han kaldte disciplene, og de slap, hvad de 
havde i hænderne og fulgte ham.

Når man siger ja til at være frivillig, er det 
ofte selve opgaven, der tiltrækker. Men på 

den lange bane er det relationerne til dem, 
man samarbejder med, der forpligter og giver 
os lysten til at blive. Aktiviteten tiltrækker, 
men relationen forpligter. Derfor er hyggen 
en vigtig faktor for varigt engagement i fri-
villigt arbejde.

Det er interessant, at de lande i verden 
med størst frivilligt engagement i befolknin-
gen er lutherske lande – Danmark, Norge og 
Sverige. Hvorfor det forholder sig sådan, vil 
jeg ikke gætte på her.

Næsten halvdelen af danskerne giver i 
dag en frivillig hånd i kirker, idrætsforenin-
ger, politiske organisationer, patientforenin-
ger og NGO-organisationer landet over. Det 
magasin, du sidder med lige nu, er også et 
resultat af frivilligt arbejde! Ofte er de fri-
villige drevet af et ønske om at hjælpe til 
og tage et aktivt medansvar for den verden 
og det samfund, der omgiver dem. Frivilligt 
arbejde kan også være motiveret af mulig-
heden for at pynte på cv’et. Uanset den en-
keltes motivation spiller frivilligt arbejde i 
dag en stor rolle i vores samfund. I det sidste 
halvandet års tid har coronakrisen tydeligt 
vist, hvor afhængige vi er af samfundssind 
og fællesskab. Det har igen bevist sit værd, 
og det er det frivillige arbejde en vigtig del af.
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Vi havde en fin kirkevandring i tørvejr 2. pinsedag. Både store og små tog turen 
fra Simon Peters Kirke via Harte Kirke og til Lejrskov. Der var ikke brug for regntøj 
og paraplyer, selv om vi havde udstyret med. Rundstykker i Harte Kirkecenter og 
madpakker, kaffe og kage i konfirmandstuen i Lejrskov.

De valgte medlemmer af menighedsrådet.  
Fra venstre: Jens Jørgen Aarestrup, Arne Sindbæk 
Pedersen, Lene Brandenborg, Inge Schelde, Helle 
Bach Nielsen, Brian L. Iversen, Rita Søndergaard 
Nissen, Poul Grønhøj Nielsen.

Kirkevandring

Den officielle definition på  
frivilligt arbejde lyder:

Aktiviteten udføres uden fysisk, ret-
lig eller økonomisk tvang. En person 
må ikke kunne trues med økonomiske 
eller sociale sanktioner, hvis vedkom-
mende ikke længere ønsker at udføre 
opgaven. Frivilligt arbejde er ikke løn-
net. Det udelukker ikke, at en frivillig 
person modtager godtgørelse for 
udgifter i forbindelse med opgaven, 
f.eks. transportudgifter, eller at en 
person modtager et symbolsk beløb 
for sit frivillige arbejde.
Det frivillige arbejde udføres over 
for personer uden for den frivilliges 
familie og slægt. Dvs. almindeligt 
husholdningsarbejde og omsorg over 
for familiemedlemmer er ikke, hvad 
man vil definere som frivilligt arbejde. 
Arbejdet er til gavn for andre end én 
selv og ens familie. Frivilligt arbejde 
er formelt organiseret, som f.eks. i 
kirken eller idrætsforeningen.
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Hov, stop, vent, hvad sker der dog på skolens bibliotek.... 
#Værkdinverden og sæt aftryk på din skole. 
Tapekunst er hvad det er. 

Onsdag den 12. maj fik vi besøg udefra, (Nicolai for børn) 
det i sig selv var helt exceptionelt, da det ikke har været 
muligt at komme ud til noget eller vise versa i denne tid.

Tapekunst er en praktisk og kunstnerisk øvelse og ople-
velse for eleverne. Eleverne arbejder med Niels Erik Gjer-
deviks værk, ”De væltede elmaster”, i egen fortolkning 
og omdanner dem til tapefigurer. Vi genskaber elementer 
med tape i flotte farver på bibliotekets vinduer og gulv. 
Sjovt og dejlig skørt på en gang.

Undervejs reflekterer vi og stiller spørgsmål, vi skaber 
forbindelser, sammenhæng og helhed imellem elevernes 
forskellige tapeelementer.

#Værkdinverden er en national kunstkampagne, der sæt-
ter fokus på kunstens muligheder for at forandre en by 
sammen med lokale unge. 

I 2021 finder kampagnen sted i bla. Kolding under temaet 
Make A Move, der zoomer ind på byrummets bevægelser 
og forbindelser.A
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#Værkdinverden 

FYNSLUNDSKOLEN

3.D har siden påske arbejdet med et Story-
lineemne om Hovedgaden i Jordrup.

Eleverne har flere gange været på Hoved-
gaden for at finde Deres hus.

Dernæst har de i billedkunst bygget og ma-
let deres specielle hus.

Hovedgaden blev anlagt på to langborde og 
husene stillet op. Dernæst har Eva "opkøbt" 
alle husene, så 3.D og deres familier bor i 
husene. Der er blevet skrevet om familien i 
huset, og hvilke interesser de har. 

Der er blevet skrevet post til hinanden og vi 
har også fået brev fra 2.D.

Projektet bliver afsluttet med planlægning 
af byfest. Hvad kan lade sig gøre og hvad 
koster det.

Til slut laver vi små film om forløbet.

Hilsen 3.D og Eva Ottesen

HOVEDGADEN
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MORGENSANG 

Morgensang er noget anderledes i disse tider. Hvor vi før sad samlet på biblio-
teket, sidder vi nu klassevis i vores klasseværelser.

Max og Claus sidder på biblioteket og henholdsvis spiller og synger og det hele 
foregår på teams. I starten en noget mærkelig oplevelse, men vi mennesker er 
omstillingsparate, så vi har, mere eller mindre, vænnet os til det. Helt fedt bliver 
det aldrig.

Mange ting kan lade sig gøre, men kvaliteten deraf kan diskuteres og vi håber 
på snart at komme tilbage til den rigtige morgensang, som er nærvær, tilstede-
værelse, hygge og samvær på højt plan og det kan vi altså ikke undvære. Basta.

HVAD GØR VI FOR AT FÅ BØRN TIL AT 
LÆSE OG BEVARE LÆSELYSTEN? 
 
Et projekt er søsat, og dets fornemmeste opgave er 
at gøre noget ved det.

Projektet hedder "Læselyst og læserum" og har fået 
godt en million kroner i støtte af Slots- og Kultur- 
styrelsen. Her inddrages børnene i alle projektets 
faser for at undersøge, hvordan skolernes pæda-
gogiske læringscentre og børnebibliotekerne kan 
udvikles, så læselysten øges. 

Projektet, som varer 2021/2022, er et samarbejde 
mellem Pædagogisk Center, Kolding, Designskolen  
Kolding, pædagogiske læringscentre på Munke-
vængets Skole, Sjølund-Hejls Skole, Fynslund- 
skolen, Bramdrup Skole, Christiansfeld Skole, Dalby 
Skole og forskere ansat på Syddansk Universitet. 

Læs mere om projektet her:  
www.koldingbib.dk/ 
.../en-million-kroner-skal-styrke...

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

FYNSLUNDSKOLEN
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Så er den lige om hjørnet, vores nye padelbane. I uge 27 skulle den stå fiks og færdig, 
klar til at blive indtaget af hele Fynslundområdet. Padel er i eksplosiv vækst ikke bare 
i Danmark men det meste af verden, så vi er rigtig glade for at vi nu kan tilbyde denne 
nye og sjove sport i vores lokalområde. Spillet foregår i et glasbur og er meget nemt 
at gå til, også for personer som ikke mener, at boldspil er noget for dem. Der spilles 
med tennisbolde og bats, som ligner store bordtennisbats. Banen er 10 X 20 meter 
bestående af to halvdele adskilt af et tennisnet. Der skal være 4 spillere på banen 2 
på hver side. Under spillet må man bruge glasvæggene som bander. Vi giver jer mu-
lighed for en prøvetime, hvor vi sørger for bats og bolde og instruktion. Medlemskab 
bliver gennem Fynslund Boldklub, hvor der bliver flere muligheder for medlemskab. 
Det vil der komme information om senere. Selve bookingen kommer til at foregå over 
Conventus, som er det system som Fynslund Boldklub bruger. Det er Fynslund Hallen 
som står for opførelsen af banen sammen med firmaet A-sport.

PADELBANE
Ved Fynslundhallen

FYNSLUND BOLDKLUB
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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.

vi leverer den gode
smag fra Spanien

Læs mere på
espanasense.com 
Oplev de udsøgte spanske delikatesser 
Husk at vi leverer gratis i nærområdet

1152_Esp_Annonce_105x148mm.indd   11152_Esp_Annonce_105x148mm.indd   1 15.02.2021   15.1715.02.2021   15.17
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Siden 2014 er der kåret hhv. ”årets leder” og ”årets 
talent” ved sportsfesten i Kristi Himmelfartsferien. 
Boldklubbens bestyrelse besluttede i januar måned 
at selvom endnu en sportsfest må udgå , skal nogle 
fantastiske frivillige alligevel have hyldest. I 2020 
blev det ikke til noget, så i år er der kåret 2 af hver. 
De 4 frivillige fortjener at blive omtalt her i bladet, 
når nu de ikke kan hyldes under en sportsfest.

Årets leder 2021 Alexander Pedersen og Årets 
talent 2021 Theis Solgaard var indkaldt til træner-
møde og de blev temmelig forbavsede over at mø-
det fik en anden drejning da hovedformand Hans R. 
Andersen og frivilligansvarlig Inge Nielsen ville have 
dem med udenfor. Badmintonformand Lasse Kamp 
begrundede de 2 valg således: 

”Alexander er udnævnt til årets leder på grund af 
hans store engagement og interesse i Fynslund Bold-
klubs unge badmintonspillere. Han er rigtig god til 
at sætte børnenes ambitioner i højsædet og sørger 
for tilbud om at komme til stævner og turneringer. 
Han har formået at få godt styr på en varieret og sjov 
træning for et hold i mange aldersgrupper. Alexander 
har trods sin unge alder i flere år været krumtappen 
i træningen af børn og unge badmintonspillere og er 
derfor et indlysende valg som årets leder i 2021.”

”Theis mestrer alle facetter af badmintonspillet og 
er derfor blevet det naturlige valg som 1. single på 
herreseniorholdet. Med en højde på over 1,9 m. er 
rækkevidden enorm, og Theis’ smash er så stejle, at 
modstanderne sjældent når dem. Af andre styrker 
kan især nævnes hans korte serv og servmodtagning. 
Theis er drevet af, at han hele tiden vil blive bedre 
og er selvkritisk. Nogle gange så kritisk, at han selv 
kan blive sin værste modstander. Hvis Theis får brugt 
sin kritiske sans konstruktivt og for alvor får genop-
taget karrieren i Kolding, kan han med tiden komme 
til at spille seniorbadminton på et meget højt niveau. 
Theis er sig selv – det vil sige sjov, vidende og altid 
med et godt fif til, hvordan vi andre, der ikke har så 
mange penge, kan investere i aktier.

HÆDER TIL 5 FRIVILLIGE 
I FYNSLUND BOLDKLUB

Årets leder 2021 Alexander Pedersen

Årets talent 2021 Theis Solgaard 

Årets talent 2021 Victor Thorning Årets leder 2021 Kenneth Nørhede Tommy Lauritzen får ”Super-Gejst-Spreder-Prisen 2021”

Årets leder 2021 Kenneth Nørhede var til tirsdagstræning med 
kammerater på multibanen og blev overrasket af at både formand og 
næstformand for gymnastik- og fitnessudvalget Kirsten Løvschall og 
Majken Andersen samt hovedformanden dukkede op.

”Kenneth har gennem mere end 10 år været leder og hjælper på vores 
springhold. Engageret og loyal - hans hjerte brænder for vores spring-
hold, hvor hans udstråling af ro giver selv de mest nervøse gymnaster 
selvtillid og får dem til at springe langt højere når han tager imod. 
Kenneth har sin egen stille facon og udviser et fantastisk overblik. 
I 2019 manglede vi en rytme instruktør, Kenneth tog over og holdet 
har aldrig haft stærkere muskler med armbøjninger og plankeøvelser! 
Han er en fantastisk rollemodel og det er bestemt hans fortjeneste, 
at vi har fået flere drenge på springholdet. Som fanebærer til vores 
opvisning er han professionel og en god leder.” lyder begrundelsen 
for kåringen.

Årets talent 2021 Victor Thorning var godt i gang med at træne 
damesenior da han blev afbrudt af hovedformand og frivilligansvarlig 
for nu var det hans tur til at blive hyldet med fodboldformand Tom-
my Lauritzen begrundelse: ” Victor startede som hjælpetræner i FB 
i 2013 og er nu både træner og medlem af fodboldudvalget. I 2019 
gik han i gang med at tage dommeruddannelsen fordi han ville mere 
og det er her det unge talent især har udviklet sig. Han har bevæget 
sig hurtigt op i ungdomsrækkerne og er på vej til også at dømme 
i voksenrækkerne. Han har en naturlig tilgang til dommergerningen 
vha. sit overblik og kendskab til spillet og han yder altid en dedikeret 
dommerindsats. Han er dygtig til at sætte sit præg på kampene så 
de afvikles i god sportslig ånd.Victor dømmer i øjenhøjde og favner 
alt lige fra børnenes interesser med fodbolden i fokus, til trænernes 
og forældrenes roller under kampenes afvikling.Vi tror Victor går en 
fremragende dommerkarriere i møde og er stolte af han kommer fra 
vores klub.”

Endnu en FB personlighed fortjener omtale. For fodboldformand Tom-
my Lauritzen fik nemlig uventet hæder en råkold torsdag formiddag 
først i april, hvor han troede han skulle klargøre boldrummet til træ-
ningsopstart. Formand for DGI Sydøstjylland Dan Skjerning og kom-
munikationsmedarbejder Pernille Plagborg dukkede op med blomster, 
pokal og gavekort på 5000 kr. Han får ”Super-Gejst-Spreder-Prisen 
2021” blandt ikke mindre end 1000 indstillinger. FB medlem Michael 
Aleksandrowicz var én af dem som havde sendt en indstilling.  ”Tom-
my har været en drivkraft og uvurderlig initiativtager til at klubben har 
udviklet sig under corona-nedluknigen. Om det er nedrivning af gamle 
ting på stadion, goodiebags til ungdomsspillerne eller forsvarlige fæl-
lestræninger med dameseniortruppen, så kan man være sikker på, at 
Tommy lægger 110% i det.” lød det bl.a. i indstillingen. 

Man kan finde artikel og video af hyldesten på DGI’s hjemmeside. Og 
flere billeder af en glad FB fodboldformand.

Fodboldafdelingen bobler lige nu af energi og har oplevet en tilgang 
af spillere efter et par svære år. Så gejsten smitter af. Inspiration 
og gejst bliver også delt med resten af boldklubben, hvor han altid 
møder op med stor gå-på-mod og supergodt humør.  Han er en rigtig 
foreningsmand der ved, at er der hul i den en ende af båden, kan det 
ikke nytte at sidde i den anden og passe sit, for synker båden går alle 
ned. Det er i forening man kan flytte bjerge og så gør det ikke noget at 
det også er sjovt at være en del af. Det gør Tommy sit til, at det bliver. 
FB ønsker alle 5 tillykke med den velfortjente hæder.
Endnu engang har der været en del at berette om fra boldklubben. 
Forhåbentlig synes læserne det er spændende at følge med i FB’s 
hverdag – og den fest der følger med et godt klubliv. Som afslutning 
præsenteres de foreløbigt sidste 2 FB fyrtårne, Peter Jørgensen og 
Hans E. Sørensen. I alt 8 FB personligheder kan nu ses i glas og ram-
me på boldklubbens nye ”væg med berømtheder” i Fynslundhallen. 
Bestyrelsen håber der kommer mange flere op at hænge med tiden. 
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 Efter en lang kold og kedelig coronavinter er man ved at få damp 
 på kedlerne igen. Fodbold er startet op med stor tilslutning i de 
 fleste årgange. Mange har givetvis ventet med længsel på at 

snøre støvlerne og komme i gang. Men det har også givet pote at 
trænerne har været så aktive og opsøgende. Bl.a. har ungdomstræ-
nerne været på hjemmebesøg med godteposer og det som det hele 
drejer sig om – fodbolde. De blev taget godt imod, børnene var rigtig 
glade for at se deres trænere, som denne lille beretning fra en meget 
speciel lørdag formiddag for U7 og deres trænere Inge Nielsen og 
Kathrine Juul vidner om:

”Kathrine og jeg mødtes ved Dagli’Brugsen, som havde bidraget til 
lækre godteposer og fra ”OK” havde vi fået fodbolde, refleksbånd, 
uno spil og telefonholdere til alle børn. Vi siger TUSIND TAK - det 
gjorde stor lykke hos børnene!  Det første barn vi besøgte, kom ud for 
at spille bold med os i bare tæer, kun iført underbukser. Den næste 
var ude at cykle og spillede med cykelhjelm på. Den tredje hoppede 
hurtigt i fodboldstøvlerne og susede ud på græsset, hvor køerne kun-
ne kigge på inde fra stalden. Næste sted hvor vi lavede hjemmetræ-
ning, var der et par hunde der gerne ville være med. Sidste sted kom 
to ivrige spillere ud på fortovet og her måtte vi spille med de parke-
rede biler som bander. Det var en rigtig hyggelig formiddag. Hvor var 
det dejligt at se de alle glædede sig til at komme i gang!”

FYNSLUND BOLDKLUB 
GENSTARTER FODBOLD MED SUCCES

HJEMME HOS U9 OG U10:
Jeanette Bjerre og Anja Vesterholm var på tur rundt til 13 spillere til stor overraskelse og glæde hos dem der var hjemme og kunne åbne døren 
for de to FB trænere. De ellers snakkesalige børn var nærmest målløse og lidt generte som man måske fornemmer på de 3 knægte.  Men det 
var jo også længe siden de havde set deres trænere. Alle er startet på rigtig træning igen og der er kommet 3 nye spillere til, så der nu er 16 
børn, hvilket de to FB ledere er rigtig tilfredse med.

Fyrtårne i Fynslund Boldklub
Hans E. Sørensen

2020

1983

Flyttede i januar 1983 til Ferup
Nyvang sammen med min kone

Hanne Lis. Det var et aktivt
område med naboer i både

idræts- og kommunal bestyrelse.
Så der var ingen vej udenom. Vi
blev hurtig en del af  Fynslund

Boldklub

Fynslund Boldklub som
idrætsforening og hermed også
Fynslund hallen, står mit hjerte
nærmest.

Indholdsrig formandsperiode med
store investeringer og mange
aktiviteter, en hal skulle op at stå. En
pengeindsamling til hallen startede
allerede i 1986 med stor succes, så i
januar 1987 sender jeg på vegne af FB
et brev til samtlige foreninger og
forsamlingshuse i Fynslund området, for
at høre om der også herfra var
opbakning. Det var der, alle var med –
19 i alt! ”Samarbejdsudvalget for
Fynslund hallen” var en realitet og jeg
blev også her formand. Arbejdet bestod i
at samle penge ind til hallen og at samle
kræfterne i området. Det lykkedes i stor
stil med friluftsspil, byfester og andre
arrangementer, vi blev kendt viden om
og samlede næsten en million ind.

.

1984

Startede min
FB rejse i

festudvalget
1986

Blev jeg formand for FB og
var det frem til 1995

1992

Fynslund hallen står klar og
jeg er med i bestyrelsen frem

til 2016

2015
Med til at starte

MarKant i FB
Stadig aktiv

suppleant

2014 Udnævnt til
æresmedlem af FB

Fra starten har jeg lavet så godt som
alt PR arbejde for vores område –
aviser, radio og TV og ikke mindst har
jeg været glad for at lave FBs -
efterårs- og vinterprogram fra start i
1992 og gør det den dag i dag. I 2013
kommer Fynslund magasinet til, hvor
jeg er redaktør og skribent. Både
program og magasin
husstandsomdeles i hele området, så
det har stor effekt for FB.

Fyrtårne i Fynslund Boldklub
Peter Jørgensen

2020

Jeg har haft et væld af gode oplevelser i FB.
Jeg trænede på et tidspunkt et seniorhold 
herrer hvor kun 3 ud af 13 havde prøvet at 
spille håndbold før – så det var ligesom at 

starte med miniputter – dvs. at gribe en bold 


Til indvielsen af Fynslund hallen var jeg med 
til at få det gamle landshold i håndbold 

(Morten Stig, Bjarne Jeppesen osv.) til at 
komme og spille mod et lokal FB-hold – det 

var en super oplevelse for alle.
Inden Fyndlundhallen spillede vi udendørs 

håndbold – og her husker jeg specielt dommer 
”Alvin” – hvis det regnede sad han med sin 
paraply på midten af banen og dømte hele 

kampen. Det var lokale kampe mellem Ferup-
Jordrup-Lejrskov og altid med afslutning i det 
gamle klubhus med smørrebrød og drillerier.

Fællesskabet omkring klubben mellem 
spillere/trænere/ledere imellem er helt unik

1970

Jeg har selv været aktiv 
fodbold/håndboldspiller siden FB’s start 
– og er det stadig. I 1970 flyttede jeg fra 

fodbold i Ferup til Fynslund (det var ikke 
helt velset i Ferup dengang)

1976

Som 17 årig startede jeg som 
fodboldtræner, men fandt ret hurtig 

ud af at det var  håndbolden der 
rykkede mest i mig. 

1989

Jeg ville gerne have lidt 
”indflydelse” på håndbold i 

Fynslund Boldklub og mente jeg 
kunne udvikle det til mere end det 
var på dette tidspunkt, så derfor 

blev jeg også frivillig i FB’s
bestyrelse for håndboldudvalget.

1979

Derfor begyndte jeg i stedet at 
træne håndbold – både herrer 

og damer. Jeg har trænet af 
flere omgange frem til 2018

1990

Været med i både støtteforeningen 
for FB og samarbejdsudvalget for 

Fynslundhallen i en årrække

Jeg har i alle årene været fast 
inventar med min TRAKTOR til at 
køre bænke mv. frem og tilbage til 

vores sportsfester                        

2019
Kåret som årets leder i FB

2005

HJEMME HOS U7
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I anledning af 
Fynslund Boldklubs 50 års jubilæum 
vil vi gerne invitere alle til et brag af en kamp.
  
Fynslund Boldklubs oldboys - i en forstærket 
udgave - tager imod oldboyslandsholdet. 

Der er fri entré,  
Pladsen åbner kl. 17. 

• Fri entré 

• Salg af mad og drikkevarer

• Cheerleaders

•  Speaker:  
Tommy “Kuglepen” Poulsen

OLDBOYSLANDSHOLDET

FYNSLUND BOLDKLUB VS DANMARK

FREDAG DEN 10. SEPTEMBER 2021
FYNSLUND STADION, KLOKKEN 18.30

D. 30.  OK T. 2021 KL .  18:00 -  02:00 
F YNSLUNDHALLEN, F YNSLUNDVEJ 104,  6064 JORDRUP

ÅRETS SJOVESTE

Da en eller anden mexicansk øl-virus, fik forpurret sidste års 
gentagelse af 2019 succesen ÅRETS SJOVESTE HØSTFEST, 
ser vi ikke andre løsninger end at prøve igen. Og denne gang 
lader vi os ikke bare sådan slå ud, da vi nu mere end nogen-
sinde før, ser det som en pligt at få sat en dato, og dermed 
indfriet behovene rundt i det ganske land, til at holde en  
ORDENTLIG FEST!!!

I 2019 slog vi alle rekorder i Fynslundhallen og der blev festet 
som aldrig før. Vores toptunede bartendere var på overarbejde 
og musikken fyldte dansegulvet fra start til slut.

VI GENTAGER SUCCESSEN - og ÅRETS SJOVESTE HØST-
FEST 2021 bliver kun endnu sjovere og endnu vildere!!!

Vi har lyttet til jeres fantastiske feedback og justeret på de 
vigtigste parametre, så det hele bare spiller max. Vi åb-
ner dørene kl. 18:00, hvor DJ Bosse vil underholde med 
fantastisk musik og underholdning, indtil live bandet  
Stagebreakers går på scenen, med et formidabelt show kl. 
22:30.

DJ Bosse er tidligere radiovært og er vant til at underholde 
gennem mikrofonen. Han har som DJ suppleret mange live 
bands og optrådt til utallige halballer, firmafester og lign. Op-
lev DJ Bosse fyre op under kedlerne, til en bred blanding af 
musik fra dengang og nu, hvor han helt sikkert skaber en fest-
stemning fra starten... Måske fyrer han endda også et afterskii 
tema afsted, for som Bosse siger: ”Bænkene er ligeså gode at 
stå på, som at sidde på...”

Stagebreakers har igennem de sidste seks år slået sig fast som 
et af Danmarks allerbedste livebands og har blandt andet spil-
let med store navne som Rasmus Seebach, Outlandish, Sanne 
Salomonsen, Peter AG, Lis Sørensen og mange flere. Bandet 
leverer altid et professionelt sceneshow med stor vellyd, po-
sitiv energi og engagement. Til ÅRETS SJOVESTE HØST-
FEST kan publikum se frem til at opleve Stagebreakers i en  
udvidet version med bl.a. blæsere og en fantastisk sangerinde.  
6 musikere som gir` den gas med de største hits fra de sidste 
4 årtier.

Så skynd dig at købe din billet til festen, da det med garanti 
igen bliver ÅRETS SJOVESTE HØSTFEST!

HØST FEST

BILLETTER

Billetpris: 
DKK 345,-  

+ gebyr

Billet til adgang efter 21:00:  DKK 175,-  

+ gebyr 

Billetter kan købes på www.fynslundhallen.dk, 

via Facebook siden eller ved indgangen.  

Ingen adgang for personer under 18 år.

STAGEBREAKERS

MADEN LEVERES AF ALLANS DINER
Menu (serveres som buffet):
- Langtidsstegt kalveculotte
-  Provence kartofler  
m. mild  pebersauce

- Mixed salat m/ dressing
- Tomatsalat m/ oliven og mozzarella- Marineret pastasalat m/ peberfrugt- Dessert: Jordbær tiramisu

DJ BOSSE



Vi har hørt om de fantastiske regnorme, der 
tryller gamle blade og andre planterester om 
til dejlig muldjord, som træerne og afgrø-
derne kan vokse i. Bæverne har indsamlet 
insekter langs Troldhedestien, og fundet ud 
af hvilke insekter de havde fanget, med en 
”insektnøgle”. 

Ved spejderhytten har vi lavet en træruin, 
hvor insekter, svampe og mosser kan flytte 
ind, vi har bygget insekthoteller, og vi har 
fået et helt særligt bihotel, hvor man kan føl-

ge med i livscyklus for de solitære vilde bier, 
der bygger rede og lægger æg. 

Bæverne har lavet frøbomber med frø af vil-
de danske blomster, og lavet et vildt blom-
sterbed ved spejderhytten, så der er mad til 
de vilde bier og andre insekter. Vi har spillet 
fødekæde-stratego, og spist bålpandekager 
med brændenælder og violsukker.

Men allermest har vi haft det sjovt! På trods 
af et meget koldt og regnfuldt forår, hvor alle 
aktiviteter er foregået udendørs.

Stor tak til Kolding Kommune som har done-
ret biohotel og blomsterfrø fra kommunens 
Vild med Vilje-pulje. 

Nu glæder vi os til distriktsturnering for  
Bævere og Ulve den 29. maj, hvor der også 
vil være naturaktiviteter, og så skal Bæverne 
selvfølgelig have uddelt det velfortjente  
Naturmærke ved spejdernes sæsonafslut-
ning den 16. juni.

Husk at sætte kryds i kalenderen den 23. 
juni, hvor Jordrup Spejderne inviterer til 
Sankt Hans aften ved amfiscenen.

Vi har behov for vækst og tilflytning til vores 
område, hvis vi skal sikre børnehave, skole, 
Brugsen, foreningslivet mm. I de kommende år 
kommer Fynslundskolen fx under 100 elever. 

Vi er et attraktivt område for børnefamilier 
- men skal vi tiltrække flere, så er det det vig-
tigt, at vi har attraktive byggegrunde. 

Der er i øjeblikket lidt kommunale byggegrun-
de til salg ved siden af Brugsen - men dem 
har kommunen nu haft mange år til at sælge. 
De private udstykninger på Kærvænget har 
der derimod været bedre salg i og området 
begynder at tage form. Der er mange regler, 
der spænder ben for udvikling i landzonerne. 
Det vil vi gøre noget ved. 

Vi har derfor i Lokalrådet lavet et høringssvar 
til den Kommuneplan, der lige nu er i høring 
- og som ikke lægger op til mere udvikling i 
området. Vi har sat fokus på 5 ting:

1.  Vi ønsker flere byggegrunde og gerne nog-
le der binder Jordrup og Fynslund bedre 
sammen.

2.  Vi ønsker flere muligheder/dispensationer 
for at bygge i landzonerne fx ved såkaldt 
“huludfyldning” mellem nogle af de eksi-
sterende bygninger.

3.  De kommunale byggegrunde vi har nu skal 
ned i pris eller når de ikke er solgt for læn-
ge siden, så bliver de de nok heller ikke. 
Måske skulle vi omdanne det til rekreativt 
grønt område i stedet. 

4.  Vi vil arbejde på forskønnelse og “nedriv-
ningspuljer”, så nogle af de bygninger, der 
pynter knapt så meget kunne blive revet ned. 

5.  Vi vil derudover arbejde på en tiltræknings-
plan og gå i dialog med ejendomsmæglere 
og nedsætte et “tiltrækningudvalg”.

Hvis du har ideer og input til hvordan vi får 
flere tilflyttere og får området til at blive end-
nu mere attraktiv, så skriv til Heidi fra Lokal-
rådet: h.cenia@gmail.com og vi kommer 
til at invitere til workshop om det i efteråret, 
hvor du også kan komme med dine input. 

HVAD ER EN KOMMUNEPLAN?

Kommuneplanen er den plan som sammenfat-
ter og konkretiserer de overordnede politiske 
mål for de fysiske udvikling, som Byrådet vil 
arbejde for i de kommende 12 år. I kommune-
planen fastlægges retningslinjerne for areal- 
anvendelsen samt den overordnede fysiske 
udvikling af byerne og for det åbne land.

Jordrup Spejderne arbejder med natur
Dette forår har de yngste spejdere, 
Bæverne, arbejdet med natur og 
biodiversitet som tema. 

Insekterne nøglesInsekthotellerPandekager med brændenælder/violsukker
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M A L A I K A

Malaika er en lokal Fynslund-pige som i den grad har udlevet 
sin drøm. Det er tydeligt at mærke i videosamtalen men også 
når man ser hendes hjemmeside og hendes opslag på hendes 
YouTube kanal og hjemmeside. Malaika lever af  at designe 
og producere tøj efter det princip man i USA kalder ”Zero 
Waste” som er bæredygtig produktion af  tøj. 

Inden hun blev tøj designer arbejdede hun i USA og Norge 
for et internationalt transportfirma. Da hun boede i Cleve-
land Ohio søgte hun ind på Parsons School of  design, som er 
en af  verden bedste skoler inden for tøjdesign. Drømmen gik 
i opfyldelse da hun blev optaget på skolen. I løbet af  uddan-
nelsen var hun i praktik hos flere modehuse, hvor hun kunne 
se hvor meget spild der er af  stoffet, og hvor meget fragt af  
tøj og prøver der er. Det gav hende lyst til at designe tøj på en 
anden og mere bæredygtig måde.

Hun havde altid ville have hendes egen mode virksomhed, 
men hun vidste ikke om hun havde det der skulle til men fik 
det bekræftet da hun blev stoppet i døren i en fin tøjbutik i 
Melrose i Los Angeles. Malaika gik ind i butikken med hendes 
eget design på og ekspedienten der ejede butikken spurgte ind 
til hvor tøjet kom fra. Da Malaika svarede, at den havde hun 
selv designet, spurgte han straks hvornår han kunne købe den 

og hvor mange hun kunne levere.  På det tidspunkt havde hun 
ikke en forretning, så hun fik travlt med at få alting på plads 
til at kunne levere. I 2014 startede hun så sin forretning op, 
men kun for at kunne sende det bestilte tøj til Melrose i Los 
Angeles. Det var først efter endt uddannelse hun lancerede 
sin virksomheden til omverden.  

Det er et spændende koncept og design hun laver. Også i 
modebranchen vækker hendes designs opsigt. Bl.a. derfor har 
hun optrådt i de helt store modemagasiner som Vogue og Elle 
og også det danske magasin IN og mange flere andre.

Familie
Privat bor hun med sin mand Rasmus, som også er dansk. De 
mødte hinanden under en skitur i Colorado. De bor i East 
Windsor NJ 1 time uden for New York, i et stort hus så der 
også er plads, når familie og venner fra Danmark kommer 
på besøg. Sammen har de tvillingerne Noah og Zander som 
er knap 2 år gamle. De er også hjemme i Danmark på besøg 
engang imellem, men det sidste år hvor det meste af  verden 
har været lukket ned på grund af  corona, har de ikke været 
hjemme og heller ikke haft besøg. Så de glæder sig til snart, at 
skulle hjem til Danmark med drengene.
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RÅDET

HVOR BLEV DE AF?

– MALAIKA BOYSEN HAANIN
G –

N E W  Y O R K
 -  Minimalt spild af stof - det gøres ved at arbejde 

med stoffet i trekanter og rektangler for at bru-
ge det meste af stoffet.

 -  Brug af genbrugsmaterialer som fx. cykelslan-
ger, fiskenet, plasticflasker som genbruges 
direkte eller laves om til stof.

 -  Brug af nedbrydelige pakke materialer.

 -  Lokal produktion af tøjet som sikrer mindst 
mulig transport af vareprøver og kollektioner 
frem og tilbage.

 -  Desuden fokuseres der på ordentlige arbejds-
forhold gennem hele produktionen og alle 
materialer, på nær uld, er veganske.

Z E R O  W A S T E

F A K T A
Malaika Boysen Haaning er 37 år 

Hun er datter af Mona Andersen &  
Peter Boysen Andersen fra Kirsbølvej

Hun har to ældre brødre, Kim og Tonny som også 
bor i lokalområdet.

V I D S T E  D U . . .
Modeindustrien er den anden mest forurenende 
industri i verden kun overgået af olie- og gas- 
industrien.

Af en almindelig T-shirt er der ca. 30 % spild.  
Af Malaikas T-shirts er der omkring 2 % spild.
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FYNSLUND 
K A L E N D E R  2 0 2 1
AFLYSNINGER M.M. GRUNDET COVID-19 KAN SKE. HOLD DIG ORIENTERET PÅ WWW.FYNSLUND.DK  

JULI

FASTE AKTIVITETER AUGUST
De faste aktiviteter kommer på igen fra næste nummer af magasi-
net, når vi forhåbentligt er ude af corona-tidens skygge. Se evt. efter 
opslag for aktiviteter i Brugsen, på Fynslund.dk eller på Facebook.

SEPTEMBER OKTOBER

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

9. 18:00
90 års fødselsdag  
Carsten Knudsen, 
Carsten Bo & Jon

Jordrup  
Forsamlingshus

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

17. 09:00 - 10:00 Gudstjeneste Lejrskov Kirke

24. 10:30 - 11:30 Gudstjeneste Jordrup Kirke

27. 14:30 - 15:00 Gudstjeneste Toftegården

30. 18:00 - 02:00 Årets Sjoveste Høstfest Fynslundhallen

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

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

18.  09:00 - 10:00 Gudstjeneste Lejrskov Kirke 

25.    Fælles Gudstjeneste Bramdrup Kirke

1.  Fælles Gudstjeneste Bramdrup Kirke

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

9. 08:00 - 14:00 Skolestart
Fynslund Skole  
og Børnehus

10. 10:00 11:00 Babysalmesang Lejrskov Kirke

10.  19:00 - 21:00
Bestyrelsesmøde  
Fynslundhallen

Fynslundhallen 

14.  08:00 - 15:00 Fynslund Golf Vejen Golfklub 

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

17. 10:00 - 11:00 Babysalmesang Lejrskov Kirke

19. 17:00 - 18:30
Opstart for spejderne  
(4.kl. og op)

Spejderhytten 
Granly

19.  19:00 - 21:00
Alle har et liv, der er 
værd at leve, foredrag

Lejrskov Kirke 

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

24. 10:00 - 11:00 Babysalmesang Lejrskov Kirke

24. 19:00 - 21:00 Bestyrelsesmøde
Fynslund Skole  
og Børnehus

25.  14:30 - 15:00
Gudstjeneste,  
Toftegården

Aktivitetscentret  
Toftegården 

31. 10:00 - 11:00 Babysalmesang Lejrskov Kirke

28. 10:00 - 15:00
Spejdersjov for alle  
i 0. - 3. kl. 

Spejderhytten 
Granly

28. 19:00 Lokalrådsmøde Fynslundhallen 

29.  10:30 - 11:30 Gudstjeneste Lejrskov Kirke 

5.  09:00 - 10:00 Gudstjeneste Jordrup Kirke 

5. HELE DAGEN Elevstævne 
Jordrup & Omegns 
Rideklub

7. 10:00 - 11:00 Babysalmesang Lejrskov Kirke

 9. 19:00 Høstbanko
Jordrup  
Forsamlingshus

10.  18:30 - 20:00
DBUs Oldboys 
Landhold mod FBs 
Oldboys

Fynslundhallen 

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

Lejrskov Kirke 

12.  10:00 - 11:00
Konfirmations- 
gudstjeneste

Jordrup Kirke 

14. 10:00 - 11:00 Babysalmesang Lejrskov Kirke

16.  00:00 - 00:00
Konfirmationsforbe-
redelsen begynder

Konfirmandstuen 
Lejrskov 

19.  10:30 - 11:30 Høstgudstjeneste Lejrskov Kirke 

21. 10:00 - 11:00 Babysalmesang Lejrskov Kirke

26.  10:30 - 11:30 Høstgudstjeneste Jordrup Kirke 

28. 10:00 - 11:00 Babysalmesang Lejrskov Kirke

28. 19:00 - 21:00 Bestyrelsesmøde
Fynslund Skole  
og Børnehus

28. 19:00
Generalforsamling i 
Lokalrådet

Fynslundhallen 

29.  14:30 - 15:00
Gudstjeneste,  
Toftegården

Aktivitetscentret 
Toftegården 
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Mere jævn end Fynslundvej. Det er flere erfarne moun-
tainbikere og andre cyklister enige om, efter en prø-
vetur på Troldhedestien med ny topbelægning på fra 
Kirsbøl til Ferup Storedam. 

Søndag den 9. maj kl. 12. kunne Søren og Kim Roed fra 
Jeroso i Højrup melde, at sti-stykket fra Kirsbøl til Fe-
rup nu havde fået ny belægning, og at arbejdet netop 
var afsluttet. Det sker efter, at Jeroso i et par  uger har 
arbejdet på at gøre belægningen tilstrækkelig hård, 
med den nye belægning med stenmel. 

ER STRAKS PRØVEKØRT

Mogens Olesen fra Vrå og undertegnede prøvekør-
te straks på denne majsøndag den nybelagte sti, og 
kunne konstatere at den blevet meget fast, og meget 
hurtig at cykle på. Det tog kun ca. 10 min. at cykle fra 
Kirsbøl til Ferup Storedam, selv om stien slynger sig 
langs og igennem skovkanten. Den 9. maj med utrolig 
smuk ny-udsprungen bøg til at pynte op på ruten.  
Forventningen er at stien nu holder sig hård og fast, 
så alle slags cykler vil komme let frem inklusive racere 
med smalle dæk. Man skal dog stadig være opmærk-
som på de skarpe sving, og at der måske fortsat vil 
kunne forekomme et par enkelte bløde steder, når det 
har regnet meget, mener Søren Roed for Jeroso. Nu 
må vi se, når stenmelet sætter sig, og følge op med 
lidt reparation, hvis det bliver nødvendigt, siger han”.

SPÆNDENDE OPGAVE FOR JEROSO 

Det har været en spændende opgave for den lokale 
virksomhed Jeroso at arbejde med at forbedre stien. 

Det lægger Søren ikke skjul på:  Men vi har haft et 
fantastisk godt samarbejde med lodsejerne om adgang 
til stiens strækninger, og med Nørupgaard, som stille-
de fast plads til rådighed til vejmaterialet. Vi har selv 
konstrueret specialredskaber, der netop kan udlægge 
den rigtige lagtykkelse af stenmelet, samtidig med, at 
stien blev højest på midten, så vand kan løbe fra - for-
tæller Søren Roed.  Og prøve-cyklingen viste, at det er 
lykkedes helt i top. 

VISIONEN ER AT NÅ ”PERRONEN”  
VED JORDRUP BRUGS

Når man nu har siddet her på stien og kørt grus og 
tromlet i flere dage, så kommer man godt nok til at 
tænke på, at det er ærgerligt, at stien ikke er ført igen-
nem helt til Jordrup Brugs, siger Søren Roed. ”Hvis jeg 
var MTB’er, cyklist, løber eller vandringsmand, så ville 
det da være helt oplagt, at man kunne nå direkte frem 
til Jordrup Brugs og få en forfriskning”.

Tænk, hvis stien gik direkte hen til et lille hyggeligt 
hjørne med bord-bænkesæt og parasol ved Jordrup 
Brugs, ”Perronen” hvor man kan sidde og nyde en 
forfriskning eller en is. Et oplagt sted til en velfortjent 
pause på motionsturen fra Kolding, Ferup eller Højrup, 
mener han. 

Fra Jerosos side vil vi gerne medvirke til, at det kan 
blive en realitet en dag. Men foreløbig god tur på den 
nye belægning, slutter Søren Roed. 
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MERE JÆVN END  FYNSLUNDVEJ!

MED NY HURTIG  

BELÆGNING
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Et unikt og landligt univers til dig, som elsker at gå på opdagelse.

I Designbutikken mødes du af spændende sanseindtryk i et miks af 
nyt og gammelt, tøj og sko, potter, puder, plaider, smykker og  

delikatesser, smuk og stilfuldt brugskunst. Vi har også vin og gin,  
olie og honning.

Retroen rummer alt lige fra franske vitriner, nænsomt restaurerede 
møbler, industrilamper, indrammede plakater til designstole, i skøn 

forening med vintageatmosfæren i den gamle lade.

Kig ind og få dig en helt særlig oplevelse.

På gensyn
Bo, Helle og Marianne

Åbningstider:
Onsdag - fredag kl. 11-17
Lørdag - søndag kl. 10-16

Adresse:
Marianne Alsgård Pachai
Fynslundvej 1 - Ejstrup

6000 Kolding

Kontakt:
Mob: 2011 9289

www.HAUGÅRD.com
Find os på Facebook

Vi kan nu starte op igen.  Vi glæder os til at 
byde jer alle velkommen på Toftegaarden, 
sevfølgelig med de Corona restriktioner, 
der nu er gældende. 

Vi har besluttet at starte op den 1. septem-
ber, og regner med mange er færdigvacci-
neret, så det giver lidt mere tryghed. 

Der vil komme opslag på arrangementer 
resten af året, og så et nyt katalog med en 
masse dejlige arrangementer i år 2022. 

Generalforsamlingen udsættes til januar 
2022, da den af gode grunde ikke har væ-
ret muligt at holde i år. 

Vi håber, I alle er kommet godt igennem 
Coronaperioden, men igen tvivl, - vi har 
savnet hinandens selskab, og vi glæder os 
meget til at se jer igen. 

Fra Brugerrådet, 
Aktivitetscenter Toftegaarden.
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JORDRUP SANGKOR
” I S  S T I L L  G O I N G  S T R O N G ”
– og vi er glade for, at vi må synge udendørs og at det 
kan være på Amfi scenen ved Fynslund Hallen.

 Vi var godt trætte af, at vi ikke kunne starte forårssæ-
sonen indendørs på Fynslundskolen, på grund af coro-
na nedlukning. Vi prøvede at synge sammen online på 
Teams 3-4 gange. Det var sjovt, men det funker ikke helt 
med samsyngning, så vi droppede det igen.

Vores dirigent Bettina forslog, at vi efter påske skulle 
prøve at synge udendørs et sted i lokalområdet. Am-
fiscenen er jo overdækket scene og strøm. Søren Rask, 
som er med i Markan’t gav grønt lys, og han sørgede for, 
at der var strøm (stor tak til Søren). 

Vi (6-11 medlemmer) har været der 3-4 torsdage aftner 
og har taget godt med varmt tøj på, så koldt som det har 
været i april og maj måned.

Vi er pt. 20 medlemmer i koret og synger normalt i sko-
lens musiklokale. Det er Bettina Hellemann Munch, der 
nu på attende år dirigerer koret, og vi synger mange for-
skellige sange, danske og engelske, ja endog italienske.

Vi kan sagtnes være flere i koret, så kom og vær med 
til hyggelige aftner sammen og til at synge flerstemmigt 
korsang.

På vegne af Jordrup sangkor
Magda Philipsen

Hele koret fra en koncert på Trapholt i 2017.



Det var med en vis spænding, jeg besøgte 
Sonja og Uffe på Uhrevej i Jordrup, ikke ale-
ne fordi de er tilflyttere, det er jo altid spæn-
dende, men jeg havde nemlig hørt noget om-
kring det at være ”Soloselvstændig”. Hvad 
betyder det egentlig og især for både Sonja 
og Uffe, der hver for sig er selvstændige og 
arbejder sammen i hjemmet på Uhrevej. Det 
måtte jeg have en forklaring på.

Vi aftalte et besøg en eftermiddag efter 
deres arbejdsdag. Det blev en helt fantastisk 
velkomst af en fire måneder gammel hunde-
hvalp - en Golden Retriever, som ikke var til 
at stå for. Men godt hjulpet på vej af hun-
dehvalp, Sonja og Uffe, blev jeg bænket til 
bords med en kop kaffe med to glade og smi-
lende mennesker med en god gang humor.

THE GOOD BUSINESS LIFE 

Mand og kone - to børn - en hundehvalp – 
to soloselvstændige i deres eget hus, det 
lyder spændende, men det er helt tydeligt, 

jeg er hos en utrolig harmonisk familie, som 
på denne måde har fundet den hverdag, der 
passer dem, det vender jeg tilbage til.

Jeg er mest spændt på at høre om det at 
være ”Soloselvstændig”. 

Sonjas firma hedder ”The Good Business 
Life”, alene navnet synes jeg peger hen imod 
noget positivt. 

- Sonja, du må forklare mig helt kon-
kret, hvad Soloselvstændig står for?

"At være soloselvstændig betyder, at man 
har en virksomhed helt selv. Man har ingen 
ansatte eller forretningspartnere. Man kan 
godt have en samarbejdspartner som også 
er selvstændig, men man ejer og driver virk-
somheden selv. 

Jeg hjælper ansatte til at blive soloselv-
stændige ved – at sammensætte et koncept, 
som kombinerer deres personlige erfaringer, 
deres faglige kompetencer, deres essens og 
deres personlige værdier. 

Jeg tror på, at når vi brænder for det vi laver, 
så kan vores kunder mærke det og så får de 
tillid til at købe hos os".

Sonja hjælper (primært kvinder) med at gå:

 • Fra ansat til soloselvstændig
 • Fra tvivl til afklaring
 • Fra inspiration & ide til konceptudvikling 
 •  Gennem tvivl og frygt til selvudvikling og 
udvikling af virksomheden.

Hun tilbyder 1:1 sparring, online kurser samt 
foredrag og workshops. 

Sammen har Uffe og Sonja  
pigerne Asta 10 år, Agnes 5 år  

og Golden Retrieverhvalpen Peanut.

 » Uffe Kyed Steffensen

 »  45 år og fra Videbæk

 »  Udlært grafiker i 1997 som 21-årig 
efter fire års læretid hos Videbæk 
Bogtrykkeri

 »  Herefter 4 år som grafiker hos 
Brædstrup Bogtrykkeri

 »  Fra 2002-2014 på reklamebureauet 
Masters i Kolding

 » Fra 2014 selvstændig med US DESIGN.

Fakta om Uffe
 » Sonja Hovmand Steffensen

 » 43 år og fra Jyllinge

 »  Har en markedsførings- 
økonom uddannelse

 » Uddannet Hotelreceptionist

 » Uddannet Pilatesinstruktør

 »  Årets instruktør i Fynslund Bold-
klub i Yoga og Gymnastik i 2019

 »  Med til at oprette Fynslund  
Lokalråd, hvor hun er sekretær.

Fakta om Sonja

US DESIGN

Uffe fandt allerede i 7. klasse ud af, at det 
var grafisk design han skulle beskæftige sig 
med. Sammen med to klassekammerater var 
han med til at starte et skoleblad op. Ret hur-
tigt blev han klar over, at det ikke var den 
journalistiske del der trak, men derimod det 
at arbejde med opsætningen af bladet. Alle-
rede som 21-årig havde han færdiggjort en 
4-årig uddannelse som grafiker.

Efter godt 20 år indenfor den grafiske 
branche – de sidste 12 år på reklamebureau i 
Kolding – tog Uffe springet i november 2014 
og blev selvstændig med firmaet US DESIGN. 
Et firma, der var blevet startet helt tilbage i 
2002, udelukkende som et fritidsfirma, og for 
at kunne arbejde med hjemmesider. 

Udfordringerne, fleksibiliteten og mulig-
heden for selv at kunne bestemme, var de 
største grunde til at Uffe valgte at forlade 
en ellers tryg tilværelse som ansat. Især det 
med selv at kunne bestemme over sin tid, og 
dermed muligheden til at kunne prioritere 
familien mere.

US DESIGN beskæftiger sig primært med 
design og udvikling af hjemmesider, grafiske 
identiteter til firmaer og layout og rentegning 
af diverse trykopgaver, såsom kataloger, ma-
gasiner, brochurer og årsrapporter. Uffe ar-
bejder dog med opgaver i alle størrelser til 
alle typer virksomheder.

Lige for tiden er kalenderen booket helt ud 
med opsætning og rentegning af årsrapporter 
for syv firmaerne, som alle er en del af USTC 
Group i Middelfart. Det er nu tredje gang at 
US DESIGN er hyret ind til denne opgave.

HVORFOR BOSÆTTE SIG PÅ UHREVEJ  
I JORDRUP?

Sonja og Uffe har kendt hinanden siden 
1999. De boede i Kolding i en lejlighed med 
deres to piger Asta og Agnes. Et ønske om 
mere plads og tættere kontakt til naturen, 
var årsagerne til at de flyttede til Uhrevej 5 
i 2018, uden det store kendskab til lokalom-
rådet. Familien føler sig godt taget imod og 
nyder de mange goder, som lokalområdet har 
at byde på. Det havde stor betydning for be-
slutningen, at området havde egen skole og 
hal med tilhørende aktivt foreningsliv.
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Lars: +45 2525 7160 . Henry: +45 2525 7158
Bravida . Fabriksvej 7-9 . 6000 Kolding

VI UDFØRER EL, VVS 
SAMT VENTILATION

Leder du efter ny bil? 
Så kontakt os og få et godt tilbud på en 

ny eller brugt bil. 
Tlf. 7558 6606 

E-mail: post@boges-bilservice.dk 
Åbningstider 

Mandag - Fredag kl. 07.30 - 17.00 

   Vi står klar til at hjælpe med dig med din bil eller trailer hvad 
   enten du står foran syn, reparation eller andet, så kontakt os 
   Og få et godt tilbud. 
 

   Vi servicerer gerne din trailer til en skarp fast pris: 
   1 aksel uden påløbsbremser  

   KUN KR. 695,- 
   1 aksel med påløbsbremse  

   KUN KR. 1295,- 
   2 aksel med påløbsbremse  

   KUN KR. 1695,- 
   Hvad laver vi i forbindelser med service? 
   - Ophæng og bevægelige dele kontrolleres/smøres 
   - Bremser adskilles, renses, smøres og justeres 
   - Dæk/dæktryk kontrolleres/justeres 
   - Fedt i smørenipler 
   - Lys kontrolleres 
   - Opstår der noget udover aftalt, kontaktes kunde med pris 
 
Vi glæder os til at få dig godt kørende! 

Kongsbjerg 27 
6640 Lunderskov 
Tlf. 75 58 66 06 

2022
4. januar
18. januar
1. februar
15. februar
1. marts
15. marts
29. marts
12. april
26. april

2021
7. september
21. september
5. oktober
19. oktober
2. november
16. november
30. november
14. december

PRÆMIEWHIST
Så er tiden inde  til at spille præmiewhist igen. 

Der spilles i Fynslundhallen 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

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 ved større indkøb, hvor der vil være rabat at hente. 

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.

Tusinde tak for Jeres fortsatte støtte. Uden 
jer, var der ingen Brugs. Vi håber, I fremover, 
når Danmark endelig åbner op igen, også vil 
støtte os, som i det forgangne år.

GÆLDER ALLE DAGE

• Nybyggeri
• Renovering
• Tag

• Tilbygning
• Døre og vinduer
• Terrasser

www.kdbyg.dk

SMILEY’S
FOR HELE 2021

13 stk.
0 stk.
6 stk.

RIGTIG GOD SOMMER TIL JER ALLE

2022
4. januar
18. januar
1. februar
15. februar
1. marts
15. marts
29. marts
12. april
26. april

2021
7. september
21. september
5. oktober
19. oktober
2. november
16. november
30. november
14. december

PRÆMIEWHIST
Så er tiden inde  til at spille præmiewhist igen. 

Der spilles i Fynslundhallen 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

TILBUD PÅ ØL: 
30 stk. Carlsberg flaskeøl 105,-  
30 stk. Tuborg flaskeøl 115,-  
30 stk. Tuborg Classic flaskeøl 125,-
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Efter en lang vinter, hvor foreningsmedlem-
mer har være afskåret fra at mødes ansigt 
til ansigt, er der igen mulighed for at samles 
omkring motion eller mødeaktivitet.

Inden genoplukningen tog Fynslund Lokal-
råd et kort virtuelt møde for at sortere i de 
opgaver der har ligget stille i nogle måneder.

Det var dejligt at kunne sætte dato på det 
første åbne møde, hvor borgere i Fynslund 
kan deltage i vores møder. Og vi er spændt 
på om der dukker nogen op.

Derudover tog vi fat på emner som Nytårs- 
kuren, Velkomstkurven og ny repræsentant i 
Landsbypuljen.

Nytårskuren skulle have været afholdt i ja-
nuar, men i stedet satser vi på at gennemføre 
det efter sommerferien. Vi håber på at kunne 
fortælle om det i næste nummer af Fynslund-
magasinet. Det er et vigtigt arrangement, 
hvor alle foreninger har mulighed for at for-
tælle om hvad de laver, og hvilke udfordringer 

de evt. har, og man kan hente inspiration og 
hjælp fra hinanden. Tilflyttere har her også en 
mulighed for at høre om hvad der rører sig i 
Jordrup og Omegn.

NY REPRÆSENTANT   
I LANDSBYFORUM

Velkomstkurven blev startet op for flere år 
siden i 4F, og kører lidt autonomt. Fynslund 
er delt op i mindre områder, hvor repræsen-
tanter sørger for at huskøbere får en varm 

LOKALRÅDET
NYT FRA 

velkomst og en kurv fra Dagli’ Brugsen med 
lidt godter og informationer. Nogle steder kø-
rer projektet lidt bedre end andre. Derfor har 
Sonja lavet en jobannonce, der blev lagt op 
på Facebook. Vi kunne godt bruge en tovhol-
der, der vil sikre at for eksempel foreninger 
eller lokale firmaer får deres visitkort eller 
brochurer med i kurven - og samtidigt sørge 
for, at vi har nok lokale aktører, så vi fanger 
alle nye tilflyttere uden at overse enkelte.

Vores mangeårige repræsentant i Landsby-
forum og lokale ildsjæl, Hans E. Sørensen, 
har besluttet sig for at gå på pension. Derfor 
har Lokalrådet også lavet en ”jobannonce” 
til den spændende tjans med at få penge til 
lokale projekter via Landsbypuljen. Det er en 
yderst vigtig opgave for foreningerne i vores 
område, men også en spændende ”stilling” 
med mange glæder, og godt samarbejde med 
de andre landsby-repræsentanter. Hans E. 
Sørensen meddeler, at gårdejer Per Grønbæk 
i Vrå, er blevet Hans E. Sørensens efterfølger 
som repræsentant i Landsbyforum og stillin-
gen er dermed besat ved Fynslund Magasi-
nets deadline. 

GANG I FORENINGSLIVET IGEN

Under nedlukningen har vi set hvordan folk 
finder alternative måder til motion eller so-
cialt samvær, indenfor de givne rammer. Der 
har for eksempel været Landsbydysten, hvor 
man i uge 12 og 13 kunne indrapportere sin 
daglige motionsmængde på Facebook. Det 
var sjovt, og overvældende hvor mange der 
gik og løb dagligt. Jaguarerne fra Jordrup 
kom ind på en flot 2. plads! 

Det har også vist at vi i lokalområdet har 
mange personer, der selv tager initiativ, en-
ten til at hjælpe eller skubbe andre i gang, 
for eksempel i forbindelse med Landsbydy-
sten, og andre, som har startet egne initiati-
ver. Det er super sejt, og lover godt for frem-
tiden for Fynslund! 

MASSER AF INSPIRATION OG STØTTE 
AT HENTE FRA KOLDING KOMMUNE 
OG FONDE

I løbet af de seneste uger er der kommet 
mange e-mails ind omkring arrangementer, 
initiativer til støtte og inspiration, og fra fon-
de hvor man kan søge penge til lokale ideer. 
Der er alt fra bevægelse til bæredygtighed.

”Bevæg dig For Livet” i Kolding er meget 
aktive, og har sendt en del materiale som  
Lokalrådet vil gennemgå, og derefter tage fat 
i relevante personer og foreninger. Ligesom 
Nordea Fonden reklamerer meget for deres 
Her-Bor-Vi-Pulje på 50 mio kr. 

Vi vil både støtte foreningerne med at 
komme godt i gang igen, og få medlemmerne 
tilbage efter nedlukninger og restriktioner. 
Men vi skal også støtte der personer, der i 
mellemtiden har fundet på nye kreative må-
der at mødes, udenfor foreningslivet. 

FYNSLUND FOR FREMTIDEN VOL.2?

I 2022 er det 10 år siden man afholdte det 
vellykkede Fynslund For Fremtiden arrange-
ment. Det har blandt andet resulteret i Vel-
komstkurven, Fynslundmagasinet og forlæn-
gelsen af Troldhedestien.

Livet på landet, og betingelserne for 
foreningslivet, har forandret sig i de 10 år. 

Derfor overvejer Lokalrådet om vi skal fejre 
jubilæet med en ny omgang Fynslund for 
Fremtiden – hvad kan vi evt. gøre endnu 
bedre, og er der ”gamle” ideer, der bare skal 
pudses lidt af?

Ideer modtages meget gerne – ligesom vi 
meget gerne vil have frivillige hænder til at 
stable det på benene.

Husk at I kan finde referater og dagsordener 
fra Lokalrådets møder på www.fynslund.dk. 
Og de lægges også op på Facebook, sammen 
med møde-datoer.

FYNSLUND OG JORDRUP PÅ  
INSTAGRAM

I Lokalrådet vil vi rigtig gerne udbrede kend-
skabet til vores skønne lokalsamfund, så vi 
kan tiltrække endnu flere beboere. Derfor har 
vi besluttet at oprette en Instagram profil for 
området, som foreninger, privatpersoner og 
institutioner kan bruge til at vise omverden 
alle de fantastiske ting, som vi har at byde på.

Det bliver lavet som en “take-over” profil, 
som lånes ud til en ny person, forening eller 
institution hver uge.

Vi informere mere om tiltaget på facebook 
og der kommer også en konkurrence om, 
hvem der kan finde på de bedste hashtags 
til profilen.

Vi glæder os til at stå sammen om at vise 
vores dejlige lokalsamfund frem - og håber 
at kunne skyde projektet i gang allerede in-
den sommerferien. 
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Hurra! Vi kan mødes igen
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Smede og montagefirma
v/ Rene Hviid
Lejrskovvej 4, 6640 Lunderskov
Tlf. 21 29 04 85
E-mail: rene@smedeogmontage.dk - www.smedeogmontage.dk

Besøg os på

Medlem af

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

Ring til os for et uforpligtende
tilbud på Deres næste opgave

ApS

ApS

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

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



I november 1948 satte jeg mig i toget i Hol-
stebro, for at rejse afsted til mit nye arbejde. 
Ind i kupeen kom en anden ung mand, som også 
skulle med toget. Vi kom til at snakke om, hvor 
vi skulle hen. Jo - fortalte Bent, som sad over-
for. Han skulle til Kolding og videre ud til gården 
Sandholm i Vrå, hvor han havde fået arbejde hos 
Else og Svenning Grønbæk, som netop havde 
overtaget landbruget. ”Det var sjovt - det skal 

jeg også”, kunne Verner fortælle. En dagsrejse 
senere kunne Verner og Bent stige af toget på 
Troldhedebanens station Korsvang i Vrå, hvor de 
blev afhentet af deres nye arbejdsgiver Sven-
ning. Helt ny var Svenning nu ikke for mig, for-
tæller Verner, for jeg havde arbejdet for ham i 
gården Grønbæk i Tvis, hvor han kom fra. Det var 
sådan jeg kom til Jordrupegnen. 

Jeg kom selv fra en familie i nabolandsbyen til 
Tvis, men jeg have fattige forældre. Allerede 
som 8-årig kom jeg ud at tjene i sommerhalv-
året, hvor jeg vogtede kvæg og hjalp til med alt 
forefaldende. I vinterhalvåret var jeg hjemme, og 
gik i skole. Men jeg havde lært at bestille noget, 
og jeg var glad ved at komme til Sandholm, hvor 
vi var mange unge, der havde det sjovt sammen 
med at overtage driften af gården. 

På Sandholm var der ud over ejerparret to karle, 
en fodermester, to piger, Elses forældre og to 
plejesønner fra Finland, og det var bestemt ikke 
kedeligt. Vi startede med at køre med heste, og 
det var ikke altid let på den bakkede jord. Vi var 
to mand der pløjede hele gården med to spand 
heste, og såmaskinen ville skubbe hestene ned 
af bakkerne. Det var dejlige rolige jyske heste, 
og som i kan se på billedet, kunne man roligt 
stå på ryggen af Max. Men snart kom den første 
Nuffield traktor til, og så blev det lettere. Den 
blev jeg hurtigt fortrolig med, og jeg havde den 
glæde, at der i flere år blev sendt bud efter mig 
til at høste nogle af de stejleste bakker, som an-
dre ikke havde mod på. 

Ejerne på gården var bestemt heller ikke ke-
delige. En sommeraften inviterede de unge fra 
omegnen til dans på græsplænen foran søen i 
haven, og en harmonikaspiller fra Jordrup spil-
lede op til dans. Også dengang fik vi en enkelt 

øl til at slukke tørsten, fortæller Verner med et 
skævt smil. En enkelt gang, hvor jeg var kommet 
med nogle kammerater til bal i Vamdrup, fik jeg 
en øl for meget. Og vækkeuret fik mig ikke op til 
morgenmalkningen til tiden. Resultatet blev at 
jeg ikke var færdig med malkningen, da mælke-
bilen kom forbi. Det hele endte med, at jeg selv 
måtte køre mælken til mejeriet i Højrup inden 
nogen opdagede noget, og jeg undgik at få en 
omgang skældud. 

Jeg arbejdede i alt 4 år på Sandholm, afbrudt af 
militærtjeneste. Det var en dejlig arbejdsplads, 
hvor vi arbejdede godt sammen. Senere blev 
jeg gift med Nina fra Jordrup Vestermark, og vi 
stiftede familie og bosatte os i Jordrup, hvor vi 
stadig bor. Vi har haft et godt liv, og er nu blevet 
lidt gamle, og det kan godt mærkes på hukom-
melsen nogle gange grinede Verner, inden han 
sprang ind i bilen og kørte tilbage til Jordrup.

Tak til Verner for en god historie og nogle skønne 
billeder.

VERNERS HISTORIE
En dag i maj, sidst på eftermiddagen, svingede en bil rask ind i gården på 
Sandholm i Vrå. Det viste sig at være 90-årige Verner Nielsen fra Jordrup. Vi 
mødtes i Brugsen, for over et år siden, hvor han fortalte, at han havde nogle 
fine gamle billeder, han ville vise mig. Vi gik en tur rundt på bedriften og fik 
en øl i haven, mens Verner fortalte historien om hvordan han kom til Sand-
holm og Jordrup. Her er Verners historie. 

- om hvordan han kom til Jordrup

SOMMER 2021 //  FYNSLUND MAGASINET //  39 

A
f:

  P
er

 G
rø

nb
æ

k

Billederne er fra Verners tid på Sandholm.
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FAMILIEKROLF PÅ TORSDAGE KL. 19.00

LANDBOMUSEETS ÅBNE AKTIVITETER 
FORÅR, SOMMER OG EFTERÅR

Prøv familiekrof i sommer: Krolf er 
det helt rigtige spil for hele familien, 
alle kan deltage. Det er et kreativt 
og sjovt spil for både børn og voks-
ne. Det er en god aktivitet en dansk 
sommeraften. 

Prisen for voksne er kun 10,- kr. 
Børn under 12 år er ganske gratis. 
Der kan købes kaffe, øl, vand og is.  

Sted: Landbomuseet,  
Brødsgårdsvej 52, 6000 Kolding.
Arrangør: Landbomuseet Kolding

Ønsker man yderligere aktiviteter i forbindelse med besøg på Land-
bomuseet, er der kun fantasien, som sætter grænser. Vi har 2 stk. 
18 huls krolfbaner med 20 køller og 30 kugler, der kan lejes. Der 
er udstyr og forslag til gamle lege. Ønsker man at grille, kan det 
ske udendørs eller i vor grillhytte med shelter, hvor man også kan 
overnatte, og der er plads til ca. 15 personer. 

Museet ligger i et utroligt naturskønt område med skovrejsning på 
ca. 250 ha, hvor der er markerede stier, så der er mange muligheder 
for traveture. Kontakt os for yderligere oplysninger eller reserverin-
ger, enten på mail eller telefon.

NYHED I SÆSON 2021 MED  
FORSKELLIGE AKTIVITETER
Første og sidste uge i skolernes sommerferie, som er henholdsvis
uge 26 og uge 31, vil vi i år på forsøgsbasis prøve at holde åbent
fra mandag til og med lørdag fra kl. 10.00 – 16.00. 

Bliver det en succes, er det bestemt noget, som bliver et fast indslag 
i Landbomuseets årlige program. Følg de daglige aktiviteter på muse-
ets kalender ved at klikke ind på landbomuseet.dk

VETERANUDSTILLING & KRÆMMERMARKED

D. 14. & 15. AUGUST KL. 10:00 - 16:00

LANDBOMUSEET

Landbomuseet Kolding byder ligesom tidligere år på den 
store succesrige veteranudstilling samt kræmmermarked. 
Samlere kommer fra nær og fjern med deres traktorer, 
motorcykler, knallerter, maskiner, biler etc. Et stort pub-
likum plejer at finde vej til Landbomuseet og betragter 
de udstillede effekter. Kræmmere stiller deres varierede 
boder op på hele gårdspladsen. Her kan man helt bestemt 
gøre alle tiders handel. 

Cafeteriet ”Stalden” har åbent begge dage, her kan du 
tage en pause og nyde grillristede pølser eller frikadel-
ler med kartoffelsalat og hertil en øl eller vand. Museets 
egen bod har også åbent begge dage, hvor der sælges 
marmelade, syltetøj, hæklede og strikkede effekter samt 
is, øl, og vand. Der er samtidig mulighed for at se museets 
unikke samling fra landbrug, husholdning og alle de andre 
erhverv, som var tilknyttet landbruget. Mange mennesker 
benytter sig af den mulighed. 

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

Landbomuseet byder velkommen til årets store Veteran- 
udstilling & Kræmmermarked, som foregår på Landbo- 
museet Kolding, Brødsgårdsvej 52, 6000 Kolding. Ring 
på 61 33 99 52 for nærmere oplysninger og tilmelding. 
På www.landbomuseet.dk kan der tilmeldes under 
punktet skemaer. Du må også gerne sende en mail til:  
lk@landbomuseet.dk.                                                                          

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

JENS H. PEDERSEN & SØN
Vognmandsforretning Aps

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

post@jenshpedersen.dk ∙ www.jenshpedersen.dk

SE HER!

JENS H. PEDERSEN & SØN
Vognmandsforretning ApS

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

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

JENS H. PEDERSEN & SØN
Vognmandsforretning Aps

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

post@jenshpedersen.dk ∙ www.jenshpedersen.dk

SE HER!

JENS H. PEDERSEN & SØN
Vognmandsforretning ApS

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

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

                                                
                

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

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

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

          BILLETPRIS 
Voksne 50,- kr. 

Børn under 12 år gratis 
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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
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VIND MED LANDBRUGSLOTTERIET

Hans Nielsen på Chr. Jensensvej 15 er ny forhandler af 
lodder til Landbrugslotteriet.

I de sidste mange år er lodder blevet solgt på Lærervej 
ved Inge og Egon Nielsen, men nu har Egons fætter, Hans, 
overtaget tjansen som forhandler af de populære lodder. 
Hans’ kone Else Marie har også spillet med i mange år, så 
det faldt Hans naturligt at sige ja til at være forhandler. 
Landbrugslotteriet er et landsdækkende lotteri, hvor der 
hver måned trækkes lod om præmier for over 2 millioner 
kroner. Der er 250.000 lodder i lotteriet og på 6 måneder 
udtrækkes 162.000 gevinster! Ofte vinder man 100, 200 
eller måske 1000 kroner, men også hovedpræmien på 2 
millioner udtrækkes hver måned.

HVORDAN GØR MAN?

Hele året rundt kan man købe et lod hos Hans og delta-
ge i de månedlige trækninger. Et lod koster 300 kroner 
og gælder for 6 måneder ad gangen. Derefter kan man 
få det fornyet og der er tradition for, at man beholder sit 
lodnummer og nogle lader endda lodderne gå i arv gen-
nem generationer. Har man et lod kan det fornyes i april 
og i oktober måned, hvor man samtidig får sine gevinster 
udbetalt. Hans kan udbetale op til kr. 2500 og ved større 
gevinster udbetales det gennem Landbrugslotteriet. 

Man kan følge med i lodtrækningerne på www.landbrugs-
lotteriet.dk, og se om ens lod bliver udtrukket. Held og 
lykke til alle, som spiller med.

Aktivitetscentret Toftegården: 
Kontakt Ruth Jensen - tlf. 5174 6713 

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

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

Fynslund Jagtforening: 
Formand Thomas Toftgaard – tlf. 2055 4411

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

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

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

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

Jordrup Sangkor: 
Kontakt Lis Gosvig – tlf. 2611 4218

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

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

Lejrskov Ringriderforening 
Formand Kim Nielsen - tlf. 2464 5387 

Lokalrådet: 
Formand Heidi Cenia Andersen – tlf. 2775 5183

Troldhedestien af 2013: 
Formand Terry Dunne tlf. 2232 6996

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

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

REDAKTIONEN
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