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En valgdag i Danmark er en festdag for demokratiet – og det uanset, 
om det gælder valg til byråd, regionsråd eller Folketing. Vi hejser flaget 
og fejrer, at der er medborgere, der vil påtage sig det ansvar og det 
arbejde, der ligger i at repræsentere vores holdninger i de demokratiske 
fora som Byråd, Regionsråd og Folketing.

Det lokale engagement er højt i Fynslundområdet, hvor der ved valg 
traditionelt er stor opbakning og høj stemmeprocent. Når vi om kort 
tid går til kommunalvalg, tager vi temperaturen på det danske demo-
krati. Er det stadig sundt? Inkluderer det alle? Og kan det fortsat klare 
udfordringerne i en kompliceret verden, hvor populistiske kræfter på 
yderfløjene tilbyder enkle løsninger og hurtig handling?

Fremtidens største udfordring er, hvordan vi både lokalt og globalt 
får tilpasset vores forbrug, så vi undgår en klimakatastrofe. 

Politisk er det et vanskeligt at forklare, at vi alle skal sænke vores 
forbrug. For hvem vil stemme på en politiker, der ikke lover guld og grøn-
ne skove? I det samlede regnskab tæller alt. Det er fint, at vi skal sor-

tere affald. Det er også fint, at de 
fleste af os inden 2030 kører i en 
el-bil. Begge dele tæller lidt. Det 
er sikkert også sundt, hvis vi spiser 
lidt mindre kød, men det batter kun 
lidt. Sådan kan jeg blive ved. Men 
jeg er optimist og tror, at vi både 
lokalt og globalt indser, at mange bække små giver en stor å. At vi 
tænker os om, hvad enten det drejer sig om forbruget af cement, der er 
en stor klimasynder eller forbruget af energi og alt hvad der fremstilles. 
Sæt ikke tingene i stå, men lad os håbe, at der kommer videnskabelige 
gennembrud, som kan afbøde krisen. Og lad os arbejde for, at den del 
af kulturen, der ikke kræver store ressourcer i form af stål-, beton- og 
glaspaladser, vil blomstre.  

Godt valg – og husk, det er en festdag for demokratiet.

LEDER

DEMOKRATIETS 
FESTDAG 

Som så meget andet i vores område er omdelingen af magasinet, du nu 
sidder med, sket med hjælp af lokale kræfter. Det er nemlig Fynslunds-
skolens 5. klasser der har den tjans. Ud over at de hjælper med at få 
magasinet omdelt, så tjener de også penge som skal gå til klasseturen 
til Bornholm. En anden vigtig ting de unge mennesker lærer, er at alle 
bør, og kan, hjælpe med at gøre vores område til verdens bedste – og 
det handler om at give en hånd med, for uden deres indsats ville du ikke 
sidde med magasinet i hånden lige nu.

På billedet kan du se de seje børn fra 6. klasse der har stået for omde-
lingen hele sidste år. Stafetten er nu givet videre til den nye 5. klasse 
som skal omdele i dette skoleår. Så giv dem lige en high five hvis du 
møder dem på deres tur. Her kan du se hvad nogle af børnene synes om 
at stå for omdelingen:

HVORDAN LANDER  
FYNSLUNDMAGASINET  
I DIN POSTKASSE?

På hele Fynslundområdets vegne 
siger vi TAK for indsatsen!

Det var sjovt at komme ud at gå. På den ene 

tur gik vi 21 km. Det var hyggeligt at møde 

naboerne og tale med dem.
– Mattias

Det var lidt hårdt, men vi 
har fået noget godt ud af 

det. (penge & motion)

– Anne 

 Det var rigtigt hyggeligt, 

jeg gik ruten med Sofie.

– Frida

Det var rimeligt sjovt, især kunne jeg godt lide at dele FB-folderen ud i Lunderskov. Jeg synes at det er hyggeligt at gøre sammen med sin familie.

– Emil

AKTUELT

KOMMUNALVALG
A  B  C  D  F  O  V  Ø
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FYNSLUNDEFTERÅR 2021

HØJT  TIL HIMLEN OG BENENE PÅ JORDEN

Forside
Fynslund Boldklubs 50 års jubilæum blev fejret med en kamp mellem 
Oldboys Landsholdet og Fynslund Oldboys – ført ind på Stadion af 
legendariske Martin Jørgensen.

Livestream foredrag fra AU
Med offentlige foredrag i Naturvidenskab 
kan du komme tættere på de nyeste 
opdagelser og erkendelser inden for natur-
videnskab. Forskere forelæser direkte fra 
Søauditorierne i Århus. Vi ser det sammen 
i Fynslundhallen. Se kalenderen.

Tryksag 
5041 0713
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Go’ aften Fynslund - live

Torsdag den 14. oktober kl. 19:00  
i Forsamlingshuset

Lokalrådet inviterer en politiker fra de opstillede 
partier til (politisk) debat forud for Kommunalvalget. 

Heidi C. Andersen og Birgitte Høy Jepsen  
er moderatorer.

Kom og mød byrådskandidaterne og deltag i debat-
ten om ”Fynslund for Fremtiden”. Husk din stemme 

tæller – og der bliver lejlighed til at stille spørgsmål. 

Gratis adgang
Der kan købes øl og vand (husk kontanter  

– da Lokalrådet ikke har Mobile Pay).



KIRKELIGE 
HANDLINGER 
SIDEN SIDST:

DÅB:

Lejrskov Kirke

Xander Bech Andersen 15. august

Emilie Hejdemann Skovsen 29. august

Theodor Zoega Deleuran 29. august

Alfred Samuel Olsen Dahl 4. september

Jordrup Kirke

Elma Stenger Bjerrum Petersen 21. august

Freja Damkjær Andersen 22. august

VIEDE/KIRKELIGT VELSIGNEDE

Lejrskov Kirke

Karin & Jørgen 
Schelde Hjort Pedersen 24. juli 

Tenna & Peter 
Eck Budtz Ravn 7. august

Jordrup Kirke

Josefine & Benjamin 
Lange Hansen 21. august

BEGRAVEDE ELLER BISATTE:

Lejrskov Kirke

Erna Nielsen 1. Juni

Vagn Holger Terpager Hviid 9. Juli

Viggo Nielsen  28. juli

Jordrup Kirke

Ulla Bruun Nørhede  1. juli

Frank Hinrichsen  5. august

GUDSTJENESTER:

Se kalender
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Jordrup Kirke Lejrskov Kirke

BEGRUNDELSER FOR RELIGION
Der kan gives mange gode begrundelser for religion. Man kan argumentere for, at re-
ligion er noget grundlæggende menneskeligt. Man kan sige, at den kan bidrage med 
perspektiver til samtaler om eksistens og etik. Man kan sige, at den er bærer af en rig 
tradition, der har formet vores kulturer i en sådan grad, at man er nødt til at vide noget 
om den. Man kan sige, at den er med til at skabe orden. Med tanke på vores seku-
lariserede og velstående vestlige lande, som overvejende er kristne, kan man endda 
sige, at netop kristendommen formentlig er en for samfundets udvikling særlig gunstig 
religionsform, fordi den historisk har ført mindre splid og mere udvikling med sig end 
så mange andre. Og man kan sikkert sige meget andet.

Men alle disse begrundelser for religion har dét til fælles, at de ser den udefra som fæ-
nomen og overvejer dens mulige nytte. Som kristne kan vi naturligvis ikke argumentere 
for kristendommen på den måde.

Som kristne ved vi jo, at Jesu Kristi forkyndelse slet ikke gør påstand om at være nyttig, 
men om at være sand. Og er det virkelig sandt, at Gud er til, og at vi er skabt af ham, 
og at vi i trodsig hovmod har udelukket os selv fra Paradisets fællesskab med Gud; og 
er det virkelig sandt, at han i sin nåde og barmhjertighed lod sig føde som et menneske 
af kød og blod for at redde os af nøden og genoprette vort fællesskab – så kan kristen-
dommen aldrig for os være et appendiks, et for vore samfund eller vores psyke gunstigt 
kosttilskud, der giver et antal færre krige eller lidt større velvære om søndagen.

Nej, så er den ikke en forbedring af livet, men selve livet for os, vores grund under fød-
derne og himlen over vores hoveder. Så er den alfa og omega, begyndelsen og enden. 
Og det er da også netop, hvad Jesus siger om sig selv.
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ÅBNE KIRKER
Kirkerne er normalt åbne i dagtimerne 
fra kl. 8 - 16. Mens der har været corona- 
restriktioner, har der været lukket, når 
der ikke skete noget i kirken.

Vi er glade for at kunne meddele, at 
der nu er adgang til kirkerne igen. Når 
der ikke lige er begravelse eller andre 
kirkelige handlinger, er du velkommen 
til at sætte dig ind i kirken til en stille 
stund og bede en bøn eller bare være. 
Hvis du har brug for at tale med præ-
sten, kan du let aftale tid. 

NYE  
KONFIRMATIONSDATOER
Menighedsrådet har fastlagt konfirmationsdatoer frem til 
og med 2028. Vi holder fast i traditionen med konfirmation 
Bededag og søndagen efter. 

LEJRSKOV  
KIRKE

JORDRUP  
KIRKE

2025 18/5 16/5

2026 1/5 3/5

2027 25/4 23/4

2028 12/5 14/5

Datoerne for 2022, 2023 og 2024 kan ses  
på hjemmesiden lejrskov-jordrupkirker.dk

KONTAKT
Sognepræst: Niels Risbjerg Lai
tlf. 2129 8002. Mail: nrl@km.dk 

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

Graver: Ejner Bæk Petersen, 
Tlf. 7555 6317 / 2127 7022
Mail: graver@lejrskov-jordrupkirker.dk

Menighedsrådsformand: 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
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KIRKEN KIRKEN

Det er noget særligt at blive døbt, og det fejrer vi ved gudstjenesten 
søndag den 3. oktober kl. 10:30 i Lejrskov Kirke. De børn, som blev 
døbt i 2014 og 2015 i Lejrskov eller Jordrup kirker eller i en anden 
kirke i 2014 eller -15, og som bor i området, får en indbydelse. Sam-
men med familie, faddere og bedsteforældre inviteres de til dåbsju-
bilæum i Lejrskov kirke. Har I ikke fået noget brev, er I også meget 
velkomne, ligesom gudstjenesten selvfølgelig er for alle, der har lyst 
til at være med.

Dåbsjubilarerne får en lille gave, og menighedsrådet byder på lidt at 
spise, i kirken, efter gudstjenesten.

Efter halvandet år med nedlukninger og stor uforudsigelighed krydser 
vi fingre for, at vi nu kan få lov til at synge uforstyrret igen - vi er her 
nemlig stadig og er i gang med en ny korsæson uden restriktioner! 
Et stort tak skal lyde til korbørnene og deres forældre for at være 
fleksible og forstående i hele processen - og nu glæder vi os bare til 
at synge frit igen. 

Spire- og Børnekoret optræder til gudstjenesterne den 10. oktober 
kl. 10:30 i Jordrup Kirke og 1. søndag i advent, den 28. november kl. 
10:30 i Lejrskov Kirke. Denne søndags gudstjeneste er også afslut-
ning for efterårets minikonfirmandhold.

I efteråret kan du den første tirsdag i måneden svinge forbi Jordrup 
Kirke til en halv times fyraftenssang med organist Nikoline Dittmer 
Laursen. Her skal vi synge forskellige sange fra den danske fælles-
sangstradition, rense hovedet og tage genopladet videre i vores dag.

Datoerne for fyraftenssang er tirsdag d. 5. oktober, tirsdag d. 2. no-
vember og tirsdag d. 7. december, alle tre gange kl. 17 – 17:30 i 
Jordrup Kirke. Medbring kun en flaske vand - vi sørger for højskole-
sangbøger. Vel mødt! 

Søndag den 7. november kl. 10:30 i Jordrup Kirke  
og kl. 14:00 i Lejrskov Kirke. 

Den første søndag i november er det Allehelgens søn-
dag. Det er en dag for erindring, hvor der er plads til 
sorgen og det gemte. Der er plads til at besinde sig på 
de døde og deres plads i vores liv. Den nærmeste på-
rørende, der har mistet et familiemedlem indenfor det 
sidste år, får en indbydelse, og alle er meget velkomne 
til at deltage.

ARRANGEMENTER

Sangaften torsdag den 28. oktober kl. 19:30. Endelig der det ud til, 
at vi kan gennemføre denne sangaften med Erik Sommer. Aftenen 
har været udskudt pga. corona-restriktioner, men nu skulle det være 
ganske vist. 

Erik Sommer er musikpædagog og var ansat som lektor i musik ved 
Nr. Nissum Seminarium og forud herfor højskolelærer på Silkeborg 
og Danebod Højskole. Siden forstander på Seniorhøjskolen i Nørre 
Nissum.
Erik Sommer har skrevet mange melodier, hvoraf en del er findes i 
højskolesangbogen og i salmebogen. Kom og syng med og hør hi-
storier bag sangene, om begivenheder og folk, der gennem årene 
har haft noget på hjerte; anekdoter og kommentarer til den tid, vi 
kender, og tanker om det, der kommer. Højskolesangbogen er histo-
rie og poesi og en samling værdifulde beskrivelser af, hvad der er 
væsentligt, og som har værdi for os som mennesker. Den, der synger, 
er aldrig alene, og når man hører noget sammen, kommer man til at 
høre sammen.

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.

Musikstuderendes Kor kommer til Lejrskov Kirke og bidrager til at 
sætte julestemningen i gang. Koret vil synge korsatser og supplere 
med danske salmer og julesange. Koncerten finder sted torsdag den 
25. november kl. 19.

DÅBSJUBILÆUM

SPIRE- & BØRNEKORET

FYRAFTENSSANG I JORDRUP KIRKE

SANGAFTEN MED ERIK SOMMER

ALLEHELGENGUDSTJENESTER 

KORKONCERT

NYTÅRSGUDSTJENESTE
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FYNSLUNDSKOLEN

Vi er overvældet af den fantastiske start, som vi har fået i vores 
nye vuggestue. Hverken huset eller kommunen havde turde håbe 
på den opbakning, som har været omkring vuggestuen. 

Vores vuggestue er i dag fuldt belagt. Dette har resulteret i, at 
vi her i opstarten har arbejdet på højtryk, og vi er så småt ved at 
falde på plads og danne os en hverdag, hvor vi skal forme vores 
kultur og vores rytme.  

Vi glæder os meget til det dejlige arbejde, der venter os i fremti-
den og til at danne en masse dejlige børn. 

FANTASTISK START  
PÅ VUGGESTUEN

Sidste skoledag starter som vanligt med morgen-
mad kl. 7.00. Det er en tradition, at 6. klasse invite-
rer lærere og pædagoger på morgenkaffe. Derefter 
tager de imod de andre klasser, når de ankommer til 
skolen. Så bliver der hujet, truttet i horn, lavet larm 
og ansigtsmaling til de, der vil. 

Ved 10 tiden bliver klasserne sendt ud på forskellige 
poster, som 6. klasse har lavet i løbet af ugen. Her 
dyster de med og mod hinanden, så det er en lyst. 
Det er en sjov, men også vemodig dag, for vi skal jo 
tage afsked med elever, som vi har kendt i mange år. 
Vi ønsker dem alt mulig held og lykke på deres nye 
skoler. De er altid velkomne til at komme på besøg.

SIDSTE 
SKOLEDAG

Vi har fået så seje børn i børnehaven, og 
mange af dem har allerede smidt deres 
støttehjul. Efter at nærmest alle børn på 
den mindste stue (musene) havde smidt 
støttehjulene, så valgte vi, at fejre det 
med en cykeltur i Brugsen, hvor belønnin-
gen var en is. 

I Børnehuset bruger vi meget tid på at øve 
os i at cykle. Vores legeplads indbyder til 
cykelleg og børnene suser rundt på deres 
cykler. Vi har tit cykeldage, hvor vi enten 
tager en tur til hallen og laver cykellege 
eller cykler en tur, hvor vi udfordrer mo-
torikken og lærer, hvordan man færdes i 
trafikken. Vi har også en gang årligt vores 
Spireræs, hvor det gælder om at cykle så 
mange gange rundt om børnehaven som 
muligt.

Barnets motoriske udvikling har stor be-
tydning for barnets generelle trivsel. En 
god motorik giver selvværd og mod. Er bar-
net sikkert i sine kropsbevægelser, har det 
lettere ved at lege, spille bold, løbe, cykle 
m.m. og oplever at have succes i legene. 
Succesen er med til at give barnet lyst til 
og mod på endnu flere udfoldelser og ud-
fordringer, som igen styrker motorikken.A
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NY EUX-STUDENT FRA JORDRUP
Et stort tillykke til Nicklas Fuglsang der, efter endt EUX-studentereksamen, 
den 4/6 bestod svendeprøven til elektriker.

Nicklas er født og opvokset i Jordrup, hvor han gik på Fynslundskolen. Han er noget 
ganske særligt, for han er en af tre fra klassen i Fynslundskolen, der har taget en er-
hvervsfaglig uddannelse. Folk med en erhvervsfaglig elektrikeruddannelse, får vi helt 
sikkert hårdt brug for i fremtiden.

Tænk på en fremtid, hvor vi i endnu højere grad bliver afhængige af elektricitet: Til el, 
vand og varme, til transport samt al den elektronik, vi vil omgive os med i fremtiden. Vi 
bliver sårbare, når strømmen svigter. Elektrikerens arbejde består af både digatalisere-
de, automatiserede og robottekniske elopgaver samt de mere klassiske, og den slags 
har Nicklas stiftet bekendtskab med under EUX-uddannelsen, der resulterede i både 
studentereksamen og svendebrev. Efter endt uddannelse fik Nicklas ansættelse hos 
TK-Tek i Kolding, hvor han nu er svend. 

Fritiden bruger Nicklas på spejderarbejde og landevejscykling. Nicklas har været spej-
der i Jordrup Trop siden han kom i skole og er i dag leder for junior og trop. Nicklas var 
sammen med troppen på spejderlejr i England for 3 år siden og på ”Spejdernes Lejr” i 
Sønderborg i 2017. Begge store lejre står som uforglemmelige for Nicklas, der glæder 
sig til at have spejderne med på den kommende ”Spejdernes Lejr 2022”, der ventes at 
samle over 40.000 deltagere i Naturpark Hedeland vest for København.
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SENESTE NYT FRA SKOLEN

TOUR DE  
BØRNEHUSET

I SFO'en i år var vi så heldige, at vi kunne få lov til at låne spejderhytten i en uge i sommerfe-
rien. Det var et kæmpe hit for børnene og de nød den frihed, som var derude. Vi var heldige 
med vejret, selvom det regnede lidt, så kunne vi bare gemme os under træerne. 

Ugen blev brugt på mange forskellige ting bl.a. bål, hvor der blev lavet lækre ting over. Sko-
ven blev fyldt med dyr og mange forskellige væsner. De var dog helt ufarlige, da det bare var 
børnene, der havde fået lavet ansigtsmaling. Der blev gynget, svævet på svævebane, leget 
gemmeleg i den fantastiske skov og så kunne børnene finde steder, hvor de kunne lege helt 
for sig selv, uden voksenøjne i ryggen. Det gav faktisk en følelse af at have ferie. En helt 
igennem fantastisk uge og vi håber, at kunne gøre det igen i næste år. 

SFO'EN I  
SPEJDERHYTTEN 

Hurraaaa!
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ALT TØMRER OG SNEDKERARBEJDE
NYBYGNING, OMBYGNING, TOTALENTREPRISE

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

www.piihlogsoen.dk 

Alt 
tømrer og snedkerarbejde 

Nybygning, ombygning, totalentreprise

Tlf. 7555 9073 · 2148 0345 
www.piihlogsoen.dkHøjtoften 13, Højrup · 6640 Lunderskov · Tlf: 7555 90 73 · Mail: info@piihlogsoen.dk

PIIHL & SØN APS

TLF. 75559073 · 21480345
www.piihlogsoen.dk

Alt tømrer- &
snedkerarbejde
Nybygning, Ombygning,
TotalentrepriseHøjtoften 13, Højrup · 6640 Lunderskov · Tlf: 7555 90 73 · Mail: info@piihlogsoen.dk

PIIHL & SØN APS

TLF. 75559073 · 21480345
www.piihlogsoen.dk

Alt tømrer- &
snedkerarbejde
Nybygning, Ombygning,
Totalentreprise

Højtoften 13, Højrup 6640 Lunderskov  
Mail: info@piihlogsoen.dk

cvr 30560345

TØMRERFORRETNING
PIIHL & SØN
21 48 03 45 – 40 10 17 42
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Lige før sommerferien var hele skolen afsted, turen gik til Danfoss 
Universe. Universe er en science park på Als i Sønderjylland, der blev 
åbnet i 2005. Parkens formål er at begejstre børn og voksne for na-
turvidenskab, teknologi og iværksætteri. Universe adskiller sig markant 
fra andre forlystelsesparker ved, at læring er det bærende element for 
forlystelserne.

En god lang bustur, hvor der, i hvert fald i den bus jeg var med i, blev 
sunget. Jeg tror de fleste kan huske, at de har sunget med på ”hjulene 
på bussen drejer rundt, rundt, rundt” og mange andre gode ”bus-sange”.

Vi havde heldigvis god tid i parken. Alle klasser startede med en works-
hop. Fx lavede nogen raketter, som de bagefter skulle ud og fyre af i en 
affyringsrampe. Hvilken raket kom længst… det var jo ikke helt lige 
meget, hvordan den blev konstrueret. 

Der var heldigvis også tid til leg og is og bare gå rundt på egen hånd og 
hygge sig. En dejlig anderledes og lærerig skoledag. 

DANFOSS UNIVERSE
TUR TIL

FYNSLUNDSKOLEN
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Vi har i festudvalget valgt at flytte datoen for 
sporstfesten til ANDEN WEEKEND I JUNI.

Valget er blevet truffet på baggrund af mange 
snakke, om hvordan vi fortsat sikre, at kunne træk-
ke så mange mennesker fra nær og fjern til en stor 
lokal begivenhed som sportsfest. Da sportsfesten 
i sin tid blev spillet igang, var der knap så man-
ge spændende tilbud om forskellige oplevelser 
rundt omkring os, som der er idag. Idag kan Kristi 
himmelfartsdagene bruges på mange sjove ting 
som, kurser, familie sammen komster, luksus spa 
ophold og campingture og meget andet som pop-
per op på Facebook og andre medier. Nu er det 
blevet til en mini ferie. Vi må tilpasse os tiden, og 
prøve at “ryste posen”. Vi ønsker at skabe nog-
le sportslige og festelige dage, hvor man griber 
fat i naboen, nye som gamle, ung som ældre, og 
kommer op på fest pladsen ved Fynslund hallen 
for at være en del af vores lokal samfund, bidrage 
med gode historier og sammenhold. Vi håber på at 
flytningen kan give folk luft i kalenderen til at kun-
ne komme til sportsfest og stadig nå nogle af de 
andre gode tilbud. Vi er klar over, at i den anden 
weekend i juni, er der også er andre spændende 
ting at foretage sig, men det er vores vurdering, at 
sportsfesten vil blive bedre besøgt i den pågæl-
dende weekend. 

FESTUDVALGET
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Vi håber i vil bakke op om beslutnin-
gen og være med til at skabe nogle 
hyggelige dage.

I weekenden d. 10. - 11. - 12. juni ’22 
er der et spændende program i støbe- 
skeen: 

Banko som er blevet en hyggelig fa-
milie tradition, vil blive afholdt tors-
dag aften som det plejer. 

Fredag formiddag er der forskellige 
tanker om, hvorvidt vi kan lave et nyt 
tiltag for de ældre, og byens dagple-
jere, vuggestue og børnehave. Krolf 
turneringen skal jo også spilles. 

Fredag aften er det tanken, at familie 
og gadeturneringerne spilles. Mon 
ikke det kan ende med en venskabe-
lig snak over en fadøl i teltet fredag 
aften...

Lørdag spilles der forskellige fodbold 
turneringskampe. Lørdag er det også 
planen, at vi har andre sjove aktivite-
ter på pladsen. De festlige dage slut-
tes af med fælles spisning i teltet.

Det endelige program er ikke fastsat 
endnu og vi er åbne for foreslag til 
nye ting til programmet, så grib en-
delig fat i en af os fra udvalget.

Inden planlægningen af sportsfesten 
for alvor går igang, har vi fuldt fokus 
på ÅRETS FEST - HØSTFEST, som 
bliver afholdt lørdag d. 30/10-2021. 
Der kan stadig købes billetter. Vi 
trænger til er god fest efter de for-
skellige corona nedlukninger, så kom 
til høstfest, her bliver der bestemt 
gang i den.

Flytningen af sportsfesten er ikke det 
eneste nye der er sket i festudvalget. 
Vi har valgt at udvide med 3 med-
lemmer så nu er vi oppe på 7 i alt. Vi 
har fået nogle unge mennesker med i 
udvalget. De er fyldt af gode ideer og 
har jo af gode grunde, en tanke om 
hvad de unge i lokal området synes 
kunne være sjovt til sportsfest mm. 
Vi synes det er vigtigt at inddrage de 
unge. Det er dem der skal føre Fyn-
slund videre. Det er dejligt når der 
er flere frivillige der melder sig på 
banen, sammen kan vi jo skabe en 
masse godt i vores område.
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 Så sæt allerede nu et  
 stort kryds i kalenderen  
 d. 10. - 11. - 12. juni 2022.
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 Årets generalforsamling blev pga. for 
 samlingsforbuddet afviklet 3 måned- 
 er senere end normalt og corona fyld-

te da også en del i de fleste beretninger fra 
hovedbestyrelse og udvalg. Trods et besvær-
ligt og trist år med nedlukning af hallen, utalli-
ge aflyste aktiviteter, fester og arrangementer 
var der heldigvis også gode nyheder og lyse 
udsigter. 

NOGET AT GLÆDE SIG TIL

Økonomien er stadig solid og der er sat flere 
nye spændende tiltag i gang. Der blev bl.a. 
fortalt om etablering af padelbanen i hallens 
regi som boldklubben skal drive. Den er nu i 
drift og det er muligt at leje banen på time-
basis.  Gymnastik og Fitness er i sving med 
at søge midler til en udendørs aktivitetsbane, 
de første 40.000 kr. fra ”More Play” puljen er 
i hus. FB´s fodboldstadion har fået flotte nye 
bander og der er ryddet grundigt op rundt om.  
Inde i hallen er der installeret helt nyt lydan-
læg i hal og spinningrum. 

De fysiske rammer er derfor stadig fan-
tastiske og man er mere end klar til at tage 
imod medlemmerne, som kan glæde sig til en 
ny sæson i mange forskellige aktiviteter både 
ude og inde. I skrivende stund er der over 40 
forskellige hold fra august og frem til jul. 

En fest man kan se frem til, er ÅRETS SJO-
VESTE HØSTFEST lørdag den 30. oktober.  
Festudvalget har efter den meget lange og 
ufrivillige pause sat alle sejl til. Med dejlig 
mad, god musik og super stemning skal der 
holdes en ”ordentlig fest”. 

FORTSAT BRED OPBAKNING

I beretningerne for 2020 blev der lagt vægt på 
at man stadig har god opbakning. Medlems-
tallene har dog ikke været prangende. Men 
det var forventet, specielt da der ikke blev 
forlangt kontingentbetaling for aflyste hold. 
Det lader dog til at medlemmerne vender stil-
le og roligt tilbage med fornyet energi på de 
aktiviteter der er startet igen. Opbakningen 
fra de frivillige er derimod helt i top. Alle ud-
valg kunne fortælle om engagerede hjælpere, 
instruktører og trænere, som har håndteret 

skiftende restriktioner på bedste vis, stået for 
rengøring og afspritning, vejledt udøverne og 
ikke mindst sørget for tryghed og godt humør 
på holdene. Så de fik velfortjent ros.

Mht. til den økonomiske opbakning har 
sponsorerne forståeligt nok også haft et 
vanskeligt år. Nogle har ventet med at give 
tilsagn om sponsorater, ingen har jo vidst 
hvad der ville ske så længe det hele var luk-
ket ned. Men det ser lyst ud og langt de fleste 
fortsætter med at støtte, et par nye er på vej. 
Sponsoraftalerne er i høj grad medvirkende til 
at boldklubben fortsat kan fremvise et sundt 
regnskab og boldklubbens kasserer endnu en 
gang kan præsentere et flot regnskab.  Se i 
øvrigt hele listen over sponsorer på FB´s an-
nonceside andetsteds i magasinet. 

ÆRESMEDLEM 

Hovedbestyrelsen har udnævnt klubbens 6. 
æresmedlem - EGON NIELSEN. Han har været 
medlem siden boldklubbens start, men også 
været træner og leder med et utal af forskel-
lige opgaver.

Som foreningsleder, ungdomstræner, hold-
leder, kampleder, dommeransvarlig i SYBU, 
mangeårig halbestyrer og selvfølgelig kridt-
mandens afløser har han været en alletiders 
FB-mand. Han har forstået at kridte banen op i 
mere end én forstand! 

VALG – OG ISÆR GENVALG

Der var kun 2 udskiftninger i bestyrelse og ud-
valg, som fortsat kan bryste sig af at kunne 
besætte alle poster. Det er ikke nogen selvføl-
ge, det er langt fra alle idrætsforeninger der 
lykkes med det. Men det er frugten af godt 
samarbejde og fælles indsats i boldklubben.

I fodboldudvalget har Jakob Hviid overtaget 
pladsen efter Victor Thorning og festudval-
gets nu forhenværende formand Palle Mørup 
valgte at stoppe efter 10 års indsats. Annette 
Landmark blev valgt i stedet. Udvalget blev 
samtidig udvidet til 7 medlemmer, så også 
Rasmus Fallesen, Christian Vejen-Jensen 
samt Christian Brandenborg blev valgt ind. 
Der var velfortjente klapsalver til de afgående 
for deres ihærdige indsats og velkommen til 
de nye!  

Generalforsamlingen blev afholdt med god af-
stand mellem deltagerne inde i hallen og som 
altid var der en god tone og munter stemning. 
Med svalernes kvidren oppe på taget i den 
lyse sommeraften, blev der rundet af med den 
traditionelle othellolagkage og kaffe. 

FYNSLUND BOLDKLUBS 
 GENERALFORSAMLING

FYNSLUND BOLDKLUB

Uddeler Susanne Pedersen fra Dagli´brugsen Jordrup 
overrakte på vegne af OK Benzin gavebevis på et flot  
resultat af sponsorklubaftalen til hovedformand Hans 
Rostgaard Andersen.  
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Æresmedlem Egon Nielsen.
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FYNSLUND BOLDKLUB

P A D E L 
TENNIS 

FB PADEL  
VINTERMEDLEMSKAB 
(fra 1.9 21 til 31.3 22)

Voksen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 300,- 
spil alle dage kl. 6-22

U18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 200,- 
spil alle dage kl. 6-22

U13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 100,-
spil alle dage kl. 6-22  
(under voksen opsyn)

HVERDAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 200,- 
spil alle hverdage kl. 8-15

SPIL MED ET MEDLEM, 
SOM HAR BOOKET BANE

Er du ikke padel-medlem, kan du  
spille med for kr. 50,- pr. time.

MobilePay beløbet til 53272.

Skriv dato og tidspunkt for spil  
i kommentarfeltet.

PAY & PLAY 

Lej banen på  
www.fynslundboldklub.dk  

for kr. 200,- pr. time.

Den flotte nye bane ved Fynslundhallen kan 
bookes af alle og betales på FB´s hjemmeside: 

www.fynslundboldklub.dk.

Bat og bolde kan lånes,  
de ligger i en kasse ved padelbanen. 

Betingelser:

Den der booker banen har ansvaret for alle har betalt. 
Unge under 13 år må kun spille under opsyn af voksen over 18 år.
Der kan kun bookes tider 30 dage frem.
For reservation til specielle lejligheder,  
kontakt Jan på mail kontor@fynslundhallen.dk 
Med forbehold for ændringer. 

SÅDAN KAN DU SPILLE:
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• SR Teknik

• NORVA24

• Lykkes Guld og Sølv

• Martinsen,  
Rådgivning og Revision

• Smedemark & Sørensen El 

• Malerfirmaet Vagn Poulsen

• Øster Gesten Special

• DOXX Hundecenter

• Lejrskov-Jordrup Menighedsråd

• Macron Danmark

• Svend Arndal Tømrerfirma

• Bravida, Kolding  

• Dagli’Brugsen Jordrup

• OK Benzin

• Jordrup Vandværk

• Kolding Skilte Center

• Vognmandsforretning  
Jens H. Pedersen og Søn

• A/S Bryggeriet Vestfyen

• J.H. Maskinteknik

• Ditlevsen Biler

• Smededal  
v/Per Vejen-Jensen

• Smede og Montagefirma,  
Lejrskov

• Byg og Montage  
v/Hans Nautrup

• Malermester Morten Hinrichsen

• Røgeriet Bakkebo  
v/Knud Vejen-Jensen

• Bønderne i Vrå

• El-installatør  
Henning Christiansen

Fynslund Boldklub og Fynslundhallen har en række trofaste sponsorer.  
Deres skilte kan ses i og udenfor Fynslundhallen og på FB ś flotte spillertøj. 

TAK FOR DEN SOLIDE OPBAKNING 
TIL VORES SPONSORER:

26 måneder efter ansøgningen til DBU om at 
få tildelt en showkamp ifbm klubbens 50 års 
jubilæum løb kampende endelig af stablen.
Jovist var den programsat før – men ligesom 
alt andet udsatte corona alle arrangementer. 
Heldigvis var både DBU og klubben enige om 
at kampen skulle afvikles når det blev muligt.

Som datoen nærmede sig blev tilløbsstykket 
større og større – og da Sepp Piontek med-
delte hans afsked ifbm kampen tog det for 
alvor fart. Landsdækkende tv, lokal tv, lands-
dækkende aviser og lokale aviser samt et par 
radiokanaler tog historien op og budskabet om 
kampen blev udbredt vidt.

Godt 1000 mennesker overværede kampen i 
det der må kaldes en fodboldfest af uhørt ka-
rakter på vores kanter. Der blev scorede mange 
– og flotte – mål og spillernes løfte til Sepp om 
at ville give ham en perfekt afsked lykkedes. 
Fynslund gutterne kæmpede og løb mange for-
gæves meter – men meter de nød i en kulisse 
som hele området var med til at skabe. 

Netop rammerne, frivilligheden og det at stå 
sammen om opgaverne er noget af det der gør 
os så stærke. Det skal vi være utrolig stolte af.
Kampen blev fløjtet af og den efterfølgende 
middag med spillere, bestyrelse og sponsorer 
var spækket med taler, god mad og velfortjen-
te drinks.

DBU, landsholdsspillerne og sponsorer havde 
kun ros til arrangementet. Noget der viser hvor 
højt vi kan tillade os at stile – for når vi står 
sammen kan vi klare selv de store opgaver.

Fynslund kom i den grad på landkortet pga 
Sepp – men efterfølgende på alle folks læ-
ber pga det flotte arrangement. Vi kan være 
stolte som by. Denne dag er uden tvivl en 
dag rigtig mange vil mindes resten af livet   
- og smile – også selvom det ikke blev en FB 
sejr denne dag.

EN KLUB, EN BY OG ET BRAG AF EN FEST
DER VISTE HVOR FANTASTISK ET LOKALSAMFUND VI HAR
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FYNSLUND BOLDKLUB
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NAVN: KRISTIAN KRUSE

STILLER OP FOR: DANSK FOLKEPARTI

1.  At Kolding en gang for alle melder ud at vi 
ikke vil have den Hærvejsmotorvej.

2.  Sikkerhed omkring skolen og børnepasning i 
området.

3.  Synliggøre hvor fantastisk et område vi bor i, 
så folk flytter hertil.

Jeg ville gøre en forskel for de svageste. I mit 
arbejde møder jeg mange skæbner, hvis man får 
en hånd kan man rette op på et liv. Det er jeg selv 
bevis på.

Hvad er den vigtigste grund til,  
at du gik ind i politik?

JA

Skal Jordrup bindes sammen med  
cykelstier til Kolding og Vester Nebel?

1.  Endagsarrangementer, det skal være nemmere for 
små grupper der vil noget andet end flertallet at få 
penge til arrangementer. Det kan være juletræ, på-
skeægsjagt, sommerfest hvor der bliver sat en grill  
op og folk kommer hvis de har tid.

2.  Det kan også være en gruppe unge brænder for noget, 
jeg vil ikke gøre mig til ekspert i hvad det skal være, 
men jeg vil gerne være med til at skaffe penge til at det 
kan lade sig gøre. 

3.  Tilbud til alle, både i forsamlingshuset og i hallen. Der 
er i forvejen gode ting i området lavet af folk der bræn-
der for lokalområdet, dem skal vi understøtte.

1.  Melde klart ud om Hærvejsmotorvejen, det går ud over 
huspriserne og tilflytningen. 

2.  Sikre skolen og pasningsmuligheder som minimum i det 
omfang vi har i dag.

3.  Vi ligger i smørhullet mellem Kolding, Vejle, Vejen og Bil-
lund og vi skal blive bedre til markedsføring af området.

Hvordan kan vi styrke  
kulturen i landsbyerne?

Hvad vil du gøre for at tiltrække  
børnefamilier til området?

1.   Folkeskolen skal være for alle og den skal 
udvikles, også i de små samfund.

2.  Børnepasning, Kolding skal fortsat være le-
dende på kvaliteten på området.

3.  En hel kommune hvor tilbud også når ud til os 
i omegnsbyerne.

Hvad er dine 3 prioriterede  
politiske mærkesager?

Hvad synes du er er vigtigst for  
Fynslundsområdet?

Kristian Kruse

Hvad er den vigtigste grund til,  
at du gik ind i politik?

Hvad er dine 3 prioriterede  
politiske mærkesager?

NAVN: GITTE GRØNBÆK

STILLER OP FOR: DET KONSERVATIVE FOLKEPARTI
Gitte Grønbæk

Jeg vil gerne yde en indsats for vores 
lokalområde og for hele kommunen. Vi 
skal have flere til at vælge Kolding kom-
mune som deres sted at bo, arbejde og 
drive virksomhed. Men det kræver mod, 
visioner, investering i fremtiden og tæt 
dialog med borgere og erhvervsliv om 
prioriteringer at nå målet.

1. At vi fortsat kan udvikle vores lo-
kalområde, så vi kan tiltrække nye bor-
gere. Det er vigtigt, at vi kan tiltrække 
børnefamilier, da det er grundlaget 
for både vores børnehave/vuggestue, 
skole, sportsaktiviteter og Brugsen. Vi 
skal have flere attraktive byggegrunde. 
Området fra Brugsen til Fynslundhal-
len kan bidrage med nærhed til skole 
og flot natur i baghaven. Det skal være 
muligt at bygge boliger i det åbne land. 

2. Et højt niveau i vores børneinstitu-
tion og skole er helt central for at kun-
ne tiltrække unge familier. 

3. Vores foreningsliv er en stor styr-
ke og er med til at tiltrække nye unge 
familier.

1. Det handler om fremtiden. Alle 
børn skal have en god start på livet. Og 
for mig er det vigtigt, at vi får de bedst 
skoleparate børn. Vores børnepas-
ningstilbud skal udbygges i hele kom-
munen i takt med at der kommer flere 
børn, og vores personale skal være 
veluddannet. Vores folkeskoler i Kol-
ding skal op i top-10. Det kræver flere 
ressourcer til skolen. Vi skal sikre, at 
de unge går videre på en ungdoms-
uddannelse eller direkte i job. Jeg vil 
arbejde for et tæt samarbejde mellem 
vores skoler, det lokale erhvervsliv og 
foreningslivet til gavn for vores børn 
og unge.

2. Kolding kommune er attraktiv. At-
traktive byggegrunde i hele kommu-
nen: Fra vores landsbyer med nærmil-
jø, som er tæt på naturen til Koldings 
midtby. I Kolding skal vi have bundet 
midtbyen sammen med åen, havnen 
og fjorden til et centrum, der summer 
af liv. Det er centralt, at vi støtter vores 
lokale foreningsliv og ildsjæle, frem 
for at bruge pengene på konsulenter 
og rapporter. Det giver nærhed, enga-
gement og mere aktivitet. Det handler 
også om, at har du brug for hjælp, så 
får du hjælp. Har du brug for en pleje-
hjemsplads eller en ældrebolig, så får 
du det.

3. Et stærkt erhvervsliv. Det private 
erhvervsliv er vigtigt for vores kom-
mune. Og landbrug og virksomheder 
i landdistrikterne giver liv på landet. 
Derfor skal erhvervsservicen strøm-
lines, så virksomhederne og landbru-
genes behov tilgodeses.

Vi har nærheden og fællesskabet i lo-
kalsamfundet. Vi bor tæt på naturen. 
Samtidig med at vi har alle fordelene 
ved Kolding by og motorvejen, som 
gør, at vi kan komme let på arbejde i 
alle retninger.

Børnefamilier prioriterer gode pas-
ningsmuligheder, god skole, let at 
komme fra hjem til skole, tæt på na-
turen. Kolding Kommune skal støtte 
lokale initiativer, der sætter Fynslund-
området på landkortet. 

Offentlig transport er fortsat en vigtig 
faktor. Her er både de få busser og 
ikke mindst Flextrafikken vigtig også i 
fremtiden.

 Hvad vil du gøre for at tiltrække  
børnefamilier til området?

Ja. En cykelsti til Kolding vil være med 
til at binde os tættere til Kolding – og 
som en sidegevinst også binde Kol-
ding tættere til os. Man kan tænke 
naturområderne med ind i sammen-
bindingen. Troldhedestiens forlæn-
gelse til Kirsbøl, er et resultat af en 
lokal målrettet indsats, som viser, at 
ting kan lade sig gøre. Med udgangs-
punkt i Troldhedestien, vil en cykelsti 
fra Jordrup tilbage til Kolding være 
næste naturlige skridt.

Skal Jordrup bindes sammen 
med cykelstier til Kolding og 
Vester Nebel?

Kultur skabes af mennesker. Kultur er 
alt det, vi er sammen om. Landsbypul-
jen og andre puljer kan være med til 
at give kulturevents et startskud og 
bruges til at løfte kvaliteten. Pengene 
skal direkte til ildsjælene frem for til 
konsulenter.

Hvordan kan vi styrke  
kulturen i landsbyerne?

Hvad synes du er er vigtigst for  
Fynslundsområdet?

BYRÅDS-  
KANDIDATER  
FÅR ORDET4 
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1.  Vi har brug for flere tilflyttere og 
særligt børnefamilier. Så vi kan 
sikre skolen, Brugsen og det høje 
aktivitetsniveau i foreningerne.

2.  Det kræver flere byggegrunde, 
større fleksibilitet til at bygge på 
landet, forskønnelse af området fx 
via nedrivingspuljer.

3.  Attraktivt foreningsliv. Vores loka-
le fællesskaber, foreninger og fri-
villige er det kit, der holder os sam-
men. Dem skal vi dyrke og styrke 
- og fjerne bøvl og bureaukrati.

Hvad er den vigtigste grund til,  
at du gik ind i politik?

Skal Jordrup bindes sammen 
med cykelstier til Kolding og 
Vester Nebel?

Hvad vil du gøre for at tiltrække  
børnefamilier til området?

Hvad vil du gøre for at tiltrække  
børnefamilier til området?

Hvad er dine 3 prioriterede  
politiske mærkesager?

Hvad synes du er er vigtigst for  
Fynslundsområdet?

1.  Velfungerende børnepasning og en 
god skole med høj faglighed og et 
givende socialt miljø.

2.  At borgerne har lyst til at bosætte 
sig i området.

3.  At de ældre borgere har gode mu-
ligheder og vilkår, når det gælder 
boliger og ældrepleje.

Hvad synes du er er vigtigst for  
Fynslundsområdet?

BYRÅDS-  
KANDIDATER  
FÅR ORDET4 
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NAVN: MERETE DUE PAARUP

STILLER OP FOR: RADIKALE VENSTRE

Merete Due Paar
up

Lene Brandenborg

Jeg vil være med til at gøre en forskel 
- både for vores lokalområde og for 
hele Kommunen. Det er både hårdt, 
tidskrævende og svært - særligt når 
økonomien i kommunen er stram. Men 
man kan gøre en forskel - og det er dét 
der driver mig.

Ja. Vi vil mange flere cykelstier og 
sikre cykelveje. Troldhedestien kunne 
være en del af løsningen og 1-2-1 veje 
som ved skolen. 

Skal Jordrup bindes sammen 
med cykelstier til Kolding og 
Vester Nebel?

Ikke nødvendigvis. Det ser jeg umid-
delbart som en meget dyr løsning. Jeg 
mener der skal være en sikker skole-
vej i vores område, dvs. det skal være 
sikkert at færdes på en cykel til og fra 
Fynslundsskolen. Som det ser ud nu er 
Fynslundvej ikke en sikker skolevej, og 
det vil formentlig afholde mange fra at 
lade deres børn cykle der. 

Mht til forbindelse til V. Nebel og Kol-
ding er der på nuværende tidspunkt 
ret gode forbindelser via Troldhede-
stien, som ikke giver længere trans-
porttid, set i forhold til en etableret 
cykelsti langs med fx indfaldsvejene til 
Kolding. Derfor vil det også være højt 
prioriteret for vores område at færdi-
getablere Troldhedestien det sidste 
stykke fra Kirsbøl til Jordrup.

Kultur er det vi selv er med til at skabe. 
Vi skal understøtte initiativer fra lokale 
ildsjæle fra Markantfestival til forsam-
lingshuset fra Sportsfest til Skt.Hans. 
Vi skal sikre, at det er let at være fri-
villig med mindst mulig bøvl og have 
puljer til at understøtte initiativerne fx 
har jeg været med til at få flere penge 
til landsbypuljen og en ekstra fundra-
iser til at hjælpe med at søge fonde. Et aktivt kulturliv kræver engagerede 

frivillige, som vi skal gøre os umage 
for at rekruttere og ikke mindst aner-
kende, så disse mennesker fortsat vil 
finde det interessant at holde området 
i gang. Et godt eksempel er vores nye 
padel tennisbane, hvor ildsjæle får 
tingene til at ske, og har fingeren på 
pulsen i forhold til, hvad målgruppen i 
vores område bliver motiveret af. Det 
er vigtigt at være åben for de ideer der 
måtte komme. 

Derudover vigtigt at styrke og vedlige-
holde det gode samarbejde vi allerede 
har med Landsbyforum, hvor Kolding 
kommune støtter op om vores landdi-
strikter.

I foreningslivet er der mange mulighe-
der for at søge fonde til forskellige ud-
viklingsprojekter. Det skal vi have fokus 
på, og evt. have det som et indsatsom-
råde i vores foreningsliv, således at det 
også er et arbejdsområde såvel som 
bestyrelsesposter og trænerjobs.

Vi skal være endnu mere attraktive 
for børnefamilier. Vi har brug for flere 
byggegrunde og at markedsføre om-
rådet. Jeg har kæmpet for det lokal-
området har ønsket fra ny vuggestue 
til at bevare skole og modulordning 
i SFO’en, billig flextur, etablering af 
Troldhedestien, byparken mere sikker 
trafik og været drivkraft i etablering af 
lokalrådet. Vi har ALT til børnefamilien 
samlet i et grønt område tæt på natu-
ren, lokal pasning og skole, aktivt for-
eningsliv og langt billigere boliger end 
i Kolding. Vi har meget at byde på og 
det skal fortælles til mange flere. 

Set fra mit synspunkt vil det være alt 
afgørende at vi har en skole og et for-
eningsliv, ellers vil børnefamilierne 
ikke bo her. Det vil jeg kæmpe rigtig 
meget for. Børnene skal starte deres 
skolegang i lokalområdet. Det har stor 
betydning for det tilhørs forhold, som 
familierne vil have på sigt.

Hvordan kan det gøres? Jeg tror det 
er vigtigt at fortælle de gode histori-
er fra vores område, det gør vi lokalt 
i vores fantastiske Fynslund Magasin, 
men det skal også bredere ud. 
Evt. øget indsats på Facebook Kolding, 
hvor lokale fortæller de gode historier.

Corona tiden har givet øget fokus på 
landområderne og bosætning, her-
under natur, så det kan også være et 
indsatsområde.

Ejendomsmæglerne skal vide noget 
om området, så de vigtige parametre 
som de nuværende borgere priorite-
rer i Jordrup og omegn, kommer ud og 
bliver hørt. 

GRØN OMSTILLING: Vi har en kæmpe 
opgave i at tage ansvar lokalt for at 
skabe en mere bæredygtig kommune. 
Det kræver, at vi tænker grønt i alt 
fra byggeri og lokalplaner til pleje af 
grøftekanter, sikre rent grundvand og 
mere grøn transport fx samkørsel. Det 
kommer ikke af sig selv - for det er dy-
rere, mere bøvlet og kræver nytænk-
ning. Men vi kan ikke se vores børn 
i øjnene, hvis vi ikke tager ansvar og 
handler NU. 

 
BØRNENE FØRST: Vi skal investere i 
vores børn og unge. Vi skal sikre, høj 
faglighed ved at give mere frihed til 
lærere og pædagoger, så de får mere 
frihed og mere tid til forberedelse. Det 
giver kvalitet - og kvalitet koster.

 
UDVIKLING I HELE KOMMUNEN: Lo-
kalt skal vi have flere byggegrunde og 
flere tilflyttere, mere sikre skoleveje 
og cykelstier og realiseret planerne 
udbygning af hallen og området om-
kring skolen til et endnu mere levende 
og attraktivt område.  

Hvad er dine 3 prioriterede  
politiske mærkesager?

1.  Styrke foreningslivet og de  
frivillige kræfter.

2. Børne- og skoleområdet.

3.  Liv i landdistrikterne – gode vilkår 
for landbruget og de små og mel-
lemstore service- og industri virk-
somheder. Det skaber vækst og 
medarbejdere til området. Hermed 
også behov for liv og bosætning.

Hvad er den vigtigste grund til,  
at du gik ind i politik?

At skabe synlighed i vores lokalom-
råde. Jeg er nysgerrig på det arbej-
de der ligger og venter, samt at jeg 
tror på, at de lokale kræfter i land-
områderne er vigtige – også i politik

Hvordan kan vi styrke  
kulturen i landsbyerne?

Hvordan kan vi styrke  
kulturen i landsbyerne?

NAVN: LENE BRANDENBORG

STILLER OP FOR: VENSTRE
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GYMNASTIK, BADMINTON OG KLAVER
Inden Gustav faldt for kajaksporten havde han prøvet flere forskellige 
fritidsinteresser bl.a. gymnastik, badminton og klaver, uden rigtig at 
finde interesse for noget det. Efter inspiration fra sin mor, som roer 
kajak på hobbyplan, tog han med ned i Kolding Kajakklub for at prø-
ve. Træneren spørger efterfølgende hans mor, om Gustav ikke snart 
kommer igen. På det tidspunkt er han 10 år og kan ikke svømme helt 
endnu, hvilket normalt er et krav inden man må ro i klubben. Men 
træneren, som nok kunne se et potentiale i den unge knægt, siger at 
hun bare skal komme med ham.

STX I SILKEBORG

Gustav har netop afsluttet 9. klasse på realskolen. Inden da har han 
gået i både børnehave og skole i Fynslund. 
Samme dag som jeg er forbi og tale med ham, skal han flytte til Silke-
borg hvor der er et mere professionelt kajakmiljø end der er i Kolding. 
Til at starte med skal han bo hos Lone og Anders, og deres store 
børn. Familien er fundet via Facebook opslag. Han skal starte på STX 
som en 4 årig uddannelse under Team Danmark, som er et tilbud til 
eliteidrætsudøvere.

TRÆNING, TRÆNING, TRÆNING

Kajakroning er en hård sport som kræver en god fysik. Derfor har han 
mere end 12 timer om ugen fordelt over 10-12 træningspas. Ud over 
selvfølgelig at træne roning, træner han også cirkeltræning, løb, styr-

ketræning og svømning. Det kræver selvdisciplin at komme afsted til 
træning, og der er også ting man går glip af. Fx tager han ikke med når 
vennerne holder fest, og han drikker aldrig alkohol. I det hele taget 
virker han meget fokuseret på at nå langt i sin sport. Når jeg spørger 
hvad der gør at han kommer afsted til træning svarer han: ”jeg tager 
mig bare sammen.” Set i lyset af hvor svært de fleste af os ved det er, 
bare at komme afsted på en løbetur et par gange om ugen, så er det 
imponerende og sejt gået.

SEJRE, MEDALJER OG POKALER

Men der ligger også en potentielt stor karriere inden for sporten foran 
den unge mand, og han har allerede været med til store konkurren-
cer. Bare her i foråret og sommeren har han deltaget i ungdoms-EM 
i Polen i 4 kajak og Nordisk Mesterskaber, hvor han kom hjem med 4 
guldmedaljer og 3 sølvmedaljer. I slutningen af august skal han delta-
ge i Danmarksmesterskabet som kvalificerer til konkurrencen Olympic 
Hopes, som i år afholdes i Racice i Tjekkiet. Siden han var 2. års 
U14 har han været på ungdomslandsholdet. På den lidt længere bane 
drømmer Gustav om at stille op i OL, måske allerede i 2024. I hvert 
fald er han godt i gang, med hans omkring 80 medaljer, 40 diplomer 
og 15 pokaler.

KAJAKRONING
I dette nummers ”Hvor blev de af? De raske unge mennesker fra Fynslund området” skal vi høre om 
Gustav Kloppenborg Skau Toftgaard fra Højrup. Gustav er 16 år og roer kajak på eliteplan.

FAMILIE

Gustav er søn af Marie Kloppenborg Skau 
og Thomas Toftgaard.

Hans søster hedder Katrine Kloppenborg 
Skau Toftgaard og er 18 år.

OPFORDRING: Vi vil gerne fortæl-
le flere spændende historier om unge 
mennesker fra Fynslund-området. Det 
kan være alle mulige spændende histo-
rier. Er man dyrepasser i Australien, har 
startet en spændende virksomhed op, 
eller har man Danmarks største kap-
selsamling og har man lyst til at blive 
interviewet til artikelserien, så skal man 
ikke tøve med at henvende sig på mail: 
anja.vesterholm@hotmail.com. Det kan 
også være at man har en søn, datter, 
søskende eller bekendt med en spæn-
dende historie.

FAKTA OM KAJAKTYPER:

Der findes overordnet 3 kajaktyper. Havkajak, turkajak 
og kapkajak. 

Den type Gustav roer i, er kapkajakken som er den smal-
leste af typerne. Det er også den der kan ro hurtigst, 
men den kræver også en god balance og er bedst på 
stille vand uden bølger.

Indenfor kapkajakker findes 3 typer, nemlig 1, 2 og 4 ka-
jak, som er et udtryk for hvor mange personer kajakken 
er lavet til. 

FORSKELLIGE DISCIPLINER:

Indenfor sprint findes disciplinerne 200 m, 500 m, 1000 m 
og 2,5 km.

Inden for maraton er distancen for U16, som Gustav 
konkurrerer i, 17,5 km. Der er 5 overbæringer a 200 m. 
En overbæring er en strækning hvor kajakken skal op 
ad vandet, løbes med, og i vandet igen.
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DECEMBER
5. 09:00 - 10:00 Gudstjeneste Jordrup Kirke

7 17:00 - 17:30 Fyraftenssang Jordrup Kirke

7. 19:00 - 21:00
Bestyrelsesmøde 
Fynslundhallen

Fynslundhallen

12. 10:30 - 11:30 Gudstjeneste Lejrskov Kirke

14. 10:00 - 11:00 Fællessang
Aktivitetscentret 
Toftegården

14. 19:00 - 21:00 Bestyrelsesmøde
Fynslund Skole  
og Børnehus

15. 12:00 - 17:00 Julefrokost (Brugerrådet)
Aktivitetscentret 
Toftegården

19. 10:30 - 11:30 Gudstjeneste Jordrup Kirke

21. 08:00 - 14:00 Juleafslutning
Fynslund Skole  
og Børnehus

22. dec 2021  
04. jan 2022

Juleferie
Fynslund Skole  
og Børnehus

23. 10:00 - 10:45
Julegudstjeneste  
Toftegården

Aktivitetscentret 
Toftegården

24. 13:00 - 14:00 Julegudstjeneste Lejrskov Kirke

24. 14:30 - 15:30 Julegudstjeneste Jordrup Kirke

24. 16:00 - 17:00 Julegudstjeneste Lejrskov Kirke

25. 15:30 - 16:30 Gudstjeneste Juledag Jordrup Kirke

26. 10:30 - 11:30 Gudstjeneste 2. Juledag Lejrskov Kirke

31. 14:00 - 15:00
Gudstjeneste  
nytårsaftensdag

Lejrskov Kirke

31. 15:30 - 16:30
Gudstjeneste  
nytårsaftensdag

Jordrup Kirke

JANUAR 2022

1. 16:00 - 17:00
Gudstjeneste fælles  
med Bramdrup

Bramdrup Kirke

2. 10:30 - 11:30  Gudstjeneste Lejrskov Kirke

9. 09:00 - 10:00  Gudstjeneste Jordrup Kirke

16. 10:30 - 11:30  Gudstjeneste Lejrskov Kirke

20. 19:00 - 21:00
Unge og skam Foredrag  
v. Christian Hjortkjær

Konfirmandstuen 
Lejrskov

FASTE AKTIVITETER

Tirsdage 08:30 – 10:00 Stolegymnastik
Aktivitetscentret 
Toftegården

Onsdage 09:00 – 11:00
Hobby og andre 
kreativiteter, hygge, 
og kaffe

Aktivitetscentret 
Toftegården

Onsdage 14:00 Kortspil, kaffe 
Aktivitetscentret 
Toftegården

Onsdage 14:00
Gåture. Vi starter ud 
fra Centret til skov  
og strand 

Aktivitetscentret 
Toftegården

Torsdage 09:30 – 15:00 Net café 
Aktivitetscentret 
Toftegården

Tirsdage i 
lige uger 

19:00 Præmiewhist Fynslundhallen

Onsdage  
i lige uger 

19:00
Kreative kvinder  
– håndarbejde 

Fynslundhallens 
cafeteria

OKTOBER

3. 10:30 - 11:30
Gudstjeneste,  
dåbsjubilæum

Lejrskov Kirke

4. 19:15 - 20:45 FB: Bestyrelsesmøde Fynslundhallen

5. 17:00 - 17:30 Fyraftenssang  Jordrup Kirke

7. 19:30 - 21:30 Low Fi koncert: Ida Björg
ImageConsult, 
Uhrevej 3

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

12. 10:00 - 11:00 Fællessang
Aktivitetscentret 
Toftegården

12. 18:45 - 21:00
Livestreamet foredrag  
fra AU: Yngre med årene. 
v. Bente Klarlund

Fynslundhallen

12. 19:00 - 21:00
Bestyrelsesmøde  
Fynslundhallen

Fynslundhallen

14. 19:00 - 21:00
Vælgermøde med kandi-
dater til Byrådsvalget

Jordrup  
Forsamlingshus

15. 08:00 - 14:00 Motionsdag
Fynslund Skole og 
Børnehus

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

18.  - 
22. 

00:00 - 00:00 Efterårsferie
Fynslund Skole  
og Børnehus

24. 14:30 - 15:00 Gudstjeneste Jordrup Kirke

26. 14:30 - 15:00
Gudstjeneste,  
Toftegården

Aktivitetscentret 
Toftegården

26. 18:45 - 21:00
Livestreamet foredrag fra 
AU: Pandemier de sidste 
200 år. v. Lone Simonsen

Fynslundhallen

26. 19:00 - 21:00 Bestyrelsesmøde
Fynslund Skole  
og Børnehus

26. 19:00 - 21:00 Menighedsrådsmøde
Konfirmandstuen 
Lejrskov

27. 12:00 - 16:00
Fællesspisning Gule Ærter 
/ Kaffe

Jordrup  
Forsamlingshus

28. 19:30 - 21:00
Sangaften med Erik 
Sommer

Lejrskov Kirke

30.  - 
31. 

18:00 - 01:59
Årets Sjoveste Høstfest – 
Fynslundhallen

Fynslundhallen

31. 09:00 - 10:00 Gudstjeneste Lejrskov Kirke

NYHED

NYHED

NOVEMBER
2. 17:00 - 17:30 Fyraftenssang Jordrup Kirke

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

7. 14:00 - 15:00 Allehelgengudstjeneste Lejrskov Kirke

9. 18:45 - 21:00
Livestreamet foredrag fra 
AU: Den inderste kerne v. 
David Lundbek Egholm

Fynslundhallen

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

16. 10:00 - 11:00 Fællessang
Aktivitetscentret 
Toftegården

16. 19:00 - 21:00 Bestyrelsesmøde
Fynslund Skole  
og Børnehus

21. 10:30 - 11:30 Gudstjeneste Jordrup Kirke

23. 14:30 - 15:00
Gudstjeneste,  
Toftegården

Aktivitetscentret 
Toftegården

23. 18:45 - 21:00
Livestreamet foredrag fra 
AU: Vores cellers salt- 
balance v. Hanne Poulsen

Fynslundhallen

24. 19:00 - 21:00 Menighedsrådsmøde
Konfirmandstuen 
Lejrskov

25. 19:00 - 20:30
Musikstuderendes kor, 
koncert

Lejrskov Kirke

26. 08:00 - 14:00 Juleklippedag
Fynslund Skole  
og Børnehus

27. 14:00 - 16:00 Julehygge (Brugerrådet)
Aktivitetscentret 
Toftegården

28. 10:30 - 11:30
Gudstjeneste minikonfir-
manderne medvirker

Lejrskov Kirke

29. 19:15 - 20:45 FB: Bestyrelsesmøde Fynslundhallen

NYHED

NYHED
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Da alle arrangementer blev aflyst i som-
meren 2020 jokede vi (Kristian, René og 
Steffen) med, at vi skulle afholde et ha-
vetraktortræk, da det var en sjov og billig 
undskyldning for at mødes, så afstand og 
diverse restriktioner kunne overholdes. 

Det blev dog kun ved tanken denne 
sommer og vi, og alle andre, forventede at 
Covid-19 ville være under kontrol i foråret 
2021, så vi igen kunne komme afsted til 
diverse arrangementer. Det viste sig dog 
ikke at være tilfældet og langt de fleste, 
og især større, sommerarrangementer 
blev én efter én aflyst. 

Tanken omkring at afholde et havetrak-
tortræk blev derfor igen vagt til live og vi 
blev enige om at sætte os sammen og 
snakke om, hvordan det eventuelt skulle 
afvikles. Der var ingen af os der havde 
erfaringer med havetraktortræk, dog har 
vi alle været til en del almindelige trak-
tortræk. For at få en fornemmelse for om 
der overhovedet ville være opbakning til 
sådan et arrangement, blev der ved det 
første møde oprettet en lukket Facebook- 
gruppe, hvor venner og bekendte til os 
blev inviteret. 

Det var svært at få en endelig tilbage-
melding fra folk i gruppen, om der var op-
bakning til arrangementet, men da vi alle 
tre troede på ideen, fik vi hver især købt en 
havetraktor og måtte tro på, at der senere 
var flere, der tilkendegav deres interesse 
for vores ”tossede” idé. Det var vigtigt 
for os, at arrangementet var professionelt 

arrangeret, så afsættet var så det kunne 
blive en tradition og dermed gentaget  
sommeren 2022. 
En væsentlig ting var også at finde en slæ-
de. Steffen kom i kontakt med en person 
fra Rødekro, som havde en slæde. Han 
havde heldigvis stor forståelse og opbak-
ning for vores lille arrangement og det var 
rart at have nogle med som havde erfa-
ring i afvikling af et sådant arrangement. 
Slædeføreren tilbød også at invitere nog-
le i hans omgangskreds, som var vant til 
at køre, hvilket var en fordel for alle. De 
kunne teste deres udstyr og publikum fik 
forskellen at se på en almindelig og pro-
fessionel havetraktor.  

Med hjælp fra Daglig Brugsen, forsam-
lingshuset, familie og venner blev tinge-
ne gjort klar til, at arrangementet løb af 
stablen d. 17/7. Vejret var perfekt med 
en næsten skyfri himmel, 25 grader og en 
smule vind. Der deltog i alt 19 trækkere 
i 4 forskellige klasser, en god blanding af 
både amatører og professionelle, og cirka 
150 tilskuer besøgte pladsen i løbet af 
dagen. Lugten af røg og pølser på grillen 
samt lyden af motorerne der fik gas op af 
banen, gav en fantastisk stemning blandt 
publikum.

Efter arrangementet har vi kun fået po-
sitive tilbagemeldinger. Og vi kan vist al-
lerede nu godt afsløre, at forberedelserne 
til næste år allerede er i gang. ALLE kan 
være med til havetræk under egen. 

A
f:

 F
am

ili
en

 D
am

HAVETRÆK UNDER EGEN STORE  
MUSIKOPLEVELSER  
I DET SMÅ

Kan man holde koncert på et kontor? Ja, der 
kan man godt. Low-fi koncerter er et koncept, 
der skaber store musikoplevelser i små ram-
mer. Det matcher musikere, der gerne vil ud at 
spille med folk, der gerne vil lægge rammer til 
en koncert. Det giver nye muligheder for musi-
kere og mulighed for at komme til små unikke 
koncerter.

Imageconsult på Uhrevej har været værter og 
holdt en række små koncerter og flere er på vej. 
Skriveborde køres ud til siden og lyset dæmpes 
og vupti har vi en intim koncertramme.

Det er mange forskellige genrer fra swing-
a-song writer, jazz og elektronisk - og det er 
både  musiske talenter og professionelle der 
tager på Low-fi tour. 

Koncerterne annonceres på Facebook.

”Det er helt unikt at være til 
små koncerter og det giver 
en helt særlig stemning - og 
vi lægger gerne rammer til 
at skabe flere gode oplevel-
ser i lokalområdet. Alle ind-
tægterne går til kunstnerne, 
vi kan være op til 30 perso-
ner og det har været nogle  

virkelig fine koncerter.”

- Merete Due Paarup

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

ARRANGEMENT
Hvor: Egholt Byvej 30, 6064 Jordrup
Hvornår: 23. + 24. 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 



TARTELE T TER,  HJEMMEBAG  
OG GL ADE MENNESK ER 

Som I kan se, er vi klar til at starte på en frisk på Aktivitetscenter Toftegården. 
Vi har arrangementer klar i oktober, november december. 

De tre arrangementer kan ses på Fynslund.dk kalenderen og på vores  
hjemmeside www.aktivitetscenter-jordrup.dk. 

Og der vil også komme opslag, når eventen nærmer sig. 

Vi har allerede været i gang efter at coronarestriktionerne blev lempet. 

Vi holdt tarteletfest i Jordrup Forsamlingshus med 48 deltagere. 
Vi havde en skøn eftermiddag. 

Tarteletterne var gode, der var dejlig hjemmebagt kage til kaffen.

Vi har næste års arrangementer klar ved julehyggen den 27. november,  
hvor der er lavet et katalog for hele 2022.

Vi glæder os til at se jer igen.

Mvh Brugerrådet Toftegårdens Aktivitetscenter

AKTIVITETSCENTRET KØRER IGEN

Jeg har min egen pony og elsker at ride og i år var jeg en uge på ride-
lejr på Sjælland ved Tina Lund. Den ridelejr kommer vi tilbage til i et 
andet nummer, for denne gang skal det handle om ridelejr på Jordrup 
Rideklub (JORK).

Man behøver kun at tage op på JORK for at få den fantastiske oplevelse 
det er, at være på ridelejr. Alle ridelejre er forskellige, men de er alle 
sammen fyldt med heste og samvær med andre børn og unge.

Ridelejr på JORK er kun for medlemmer, så man er sammen med dem 
man kender fra rideundervisningen. Normalt varer ridelejren på JORK 3 
dage, men i år var der to lejre á 1 dag pga. Corona. Det er en populær 
ridelejr - i år deltog ca. 30 børn i alderen 7-14 år på begge dage. Og det 
er også det antal der plejer at være de andre år.

HVAD LAVER MAN PÅ EN RIDELEJR?

Ridelejren handler om at hygge sig sammen og være omkring den fæl-
les interesse om heste. Dem der er med på lejren, deles om de ponyer 
der er på rideskolen. Man må gerne have sin egen pony med, men helst 
hvis man vil dele den med de andre der er med.

Der er en ridetime om dagen og nogle gange rider man på tur. Der ud 
over spiller man tit rundbold, laver trillebør-ræs, springer over små 
spring selv, og hvis det er varmt, så løber man også rundt under sprink-
lerne i ridehuset. Der plejer gerne at være noget specielt, f.x. en tur i 
hestevogn, dyrelæge besøg, cordeo ridning og western ridning

Normalt slutter man søndag med en opvisning når man bliver hentet, 
men det er ikke det eneste tidspunkt man kan møde sine forældre. 
JORK´s ridelejr fungerer nemlig sådan at forældrene kommer og hjæl-
per til med at lave mad og servere. Når ridelejren varer flere dage, sover 
man i telt på rideskolen.

ER DER ANDRE MULIGHEDER?

Som jeg indledte med at skrive, så har jeg selv være på ridelejr ved Tina 
Lund, og jeg ved at der også er mulighed for at komme på ridelejr i Andst 
- begge steder vil jeg skrive om næste gang.

Så hvis du vil på ridelejr næste år, så læs med og find ud af, hvor du har 
lyst til at komme på lejr.

UNGDOMSRAPPORTERNE

Tiffany
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NY UNGDOMSRAPPORTER  
TIL FYNSLUND MAGASINET
Vores nye ungdomsrapporter hedder Tiffany og er 13 år gammel. Hun  går i 7 klasse 
på Kolding Realskole. Tiffany elsker ponyer og heste og hun elsker at ride, især når 
det går hurtigt. Tiffanys yndlingsdisciplin inden for ridning er spring. Hun har selv 
en pony der hedder Charlie, og en hund der hedder Carma. Carma og Tiffany øver tit 
spring ude i haven. Tiffany bor i Jordrup med sin familie.

Har du input til ungesiden? Så skriv til Tiffany: Tiffany@lundsteen.biz

RIDELEJR
– DET HAR VI OGSÅ I JORDRUP
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Sommerferien er forbi og jeg har sat formanden 
Birte Kyed Andersen stævne for at få en lille op-
datering til Fynslund Magasinet. 

Hestene er på græs og elevstalden står nykal-
ket. Snart er den fyldt op med de 15 ”elevheste” 
samt 2 privatheste og det vil atter summe af bør-
nestemmer både eftermiddag og aften. Birte for-
tæller, at der er ca. 150 medlemmer af klubben, 
hvoraf de 100 er aktive børn, der modtager rideun-
dervisning. Der er op til 5 undervisningshold dag-
ligt, hvoraf 3-4 er børnehold med grundridning og 
det sidste hold er unge-/voksenhold. Holdene skal 
selv sørge for at passe deres heste, så alt foregår 
på frivillig basis, sådan at forstå, at der er en ejer-/
passegruppe med bestyrelsen som tovholder. 

GODT RY TIL OPSTART

Klubben har et godt ry blandt børn, der gerne vil 
stifte bekendtskab med ridning og omgang med 
heste. Mange børn kommer fra Lunderskov, Vejen, 
Gesten, Bække, Egtved og Alminde, medens der 
er færre lokale børn. I klubben er man også helt 
indforstået med, at børnene holder når de er 14-15 
år fordi de stal på efterskole eller ønsker at kom-
me videre med ridningen i større klubber.

UNDERVISNING

Birte underviser 3-4 børnehold dagligt i løbet af 
ugen og derudover er der eksterne undervisere 
mandag, onsdag og torsdag aften. Priserne er for-
nuftige og kan ses på klubbens hjemmeside jork.dk

For nogle år siden, fik man lavet en rigtig god 
undendørs ridebane mellem staldene, men ride-
hallen er også eftertragtet, selv om den er min-
dre. Alt i alt er der gode muligheder for børn og 
unge, for hvem kammeratskabet og omgangen 
med hestene er en væsentlig del af oplevelsen. 
Med til oplevelsen hører også en ridelejr og det 
kunne man heldigvis gennemføre i 2 dage lige in-
den sommerferien, hvor 2 x 30 børn fik en dejlig 
oplevelse.

FRIVILLIGE KRÆFTER OG  
FORÆLDREOPBAKNING BETYDER ALT

Interesserede elever og forældre betyder alt for 
klubbens ve og vel. Skulle Birte have et lille ønske 
opfyldt nævner hun, at det kunne være rart, hvis 
der kom en person, der ville gøre lidt for stedet 
og omgivelserne, for de kniber lidt at holde ukrud-
tet mellem staldene nede. Men ellers er der ikke 
grund til klage.

HER GÅR DET GODT NYE EJERE:

A
f:

 J
en

s 
Lu

nd
 P

ed
er

se
n

I JORDRUP RIDEKLUB STALD 
LILHOLT
Efter Ditte Molkjær og Jacob Westberg overtog ejendommen på Uhrevej 2 
d.25.05.2021 er der jævnligt flyttede nye beboere ind. Parret har nemlig både 
egne heste og opstaldning på stedet. Lige nu er der både dressur, spring og 
agility undervisning og Jacob vil gerne udvide med køre undervisning. Familiens 
egne seks heste står i stalden, sammen med fem opstaldede heste, og planen er 
at udvide med flere bokse.

Parrets datter, Alberte, går i 5. klasse på Fynslund skolen og hun har pt. tre heste: 
Luna, Snehvide og Molkjærs Begonia - der er nemlig forskel på køreheste og 
rideheste erfarer jeg. Emil, som går i 9. klasse, hjælper med at vedligeholde ba-
nerne og køre med maskiner, mens Oscar gerne vil kvalificere sig til DM i dressur 
i 2022 med hans hest Raket Møldrup. Oscar går på andet år på HF og vil gerne 
ind som politikadet efterfølgende.
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Ude på marken går Oblings Ina med sit lille føl Begonia, 
som er to måneder gammel, og Vikkelsøes Vigga, som 
skal have føl til næste år. Og Vigga er netop grunden til 
mit besøg ved Stald Lilholt. Viggas sidste føl, Molkjærs 
Amaryllis, er netop blevet solgt til Frankrig, da hun har et 
godt ophav og er af den sjældne art rød. Det betyder, at 
den stribe  i manen, der som oftest er sort ved fjordheste, 
er rød ved Amaryllis. Amaryllis’ forældre er Vigga og Citat 
Halsnæs, som har opnået livstid ved hingstekåring. Vigga 
var på kærestetur i en weekend til Bork og så kom Ama-
ryllis 11 måneder efter. En interesseret franskmand skulle 
til hingstekåring på Vilhelmsborg i Mårslet og tog derefter 
Amaryllis med hjem. Nu har Vigga termin med sit næste 
føl d. 14. april næste år og Jacob og Ditte håber på en fin 
hingst, som måske kan blive deres egen avlshingst. 
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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

18 stk.
7 stk.
6 stk.

VI ØNSKER ALLE ET RIGTIGT DEJLIGT EFTERÅR

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,-

Lars: +45 2525 7160 . Henry: +45 2525 7158
Bravida . Fabriksvej 7-9 . 6000 Kolding

VI UDFØRER EL, VVS 
SAMT VENTILATION

4 stk.
4 stk.

4 stk.
4 stk.

155/65 14”
Pris 2195 kr.

205/55 16”
Pris 3295 kr.

195/65 15”
Pris 2495 kr.

175/65 14”
Pris 2295 kr.
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LOKALRÅDET
NYT FRA 

Boblberg.dk er et digitalt fællesskab, hvor du 
kan oprette din egen profil – helt gratis.

Måske er ensom, eller du er tilflytter og vil 
gerne finde nye venner, måske vil du oprette 
en gå-klub, mad-klub eller andet. 
Du kan oprette din egen boble, eller deltage i 
en eksisterende. Find venner, motionspartne-
re, besøgsvenner m.m. Der er allerede i for-
vejen mange medlemmer i Kolding Kommune. 

Tjek Boblberg.dk for mere information (Du skal 
evt. skifte til dansk tekst i øverste højre hjørne 
på hjemmesiden.) Der finder du også informa-
tion om, hvordan du downloader en App til  
Iphone eller Android.

Hvis I som gruppe eller forening har interesse 
i at benytte Boblberg aktivt, og ønsker mere 
information, så kontakt gerne Heidi Andersen 
fra Lokalrådet på h.cenia@gmail.com, så kan 
hun sende jer kontaktoplysninger på rette ved-
kommende.

Når dette nummer af Fynslundmagasinet udkommer, skulle der gerne være blevet etableret lys 
på stien mellem skolens cykelskur og Fynslundhallen. Det har været et stort ønske fra forældre 
og foreninger gennem mange år. Tak fordi I kæmpede for det! Det gør det meget mere sikkert at 
færdes på stien, for store og små. 

Vi er kommet ind i den mørke årstid, så uanset om der er lys på stien eller ej, skal vi passe på 
hinanden derude: Husk cykellygter og reflekser på både overtøj, cykel og skoletaske – eventuelt 
refleksvest. Hjælp de små nye cyklister.

KENDER DU BOBLBERG?

CYKELSTI – NU MED LYS!
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Siden slutningen af august har NaboGo sammen med Kolding Kommune kørt en kampagne for 
sikker samkørsel i lokalområdet. Kampagnen løber over i alt 24 uger. Lokalrådet bakker op om 
tiltaget og lægger løbende oplysninger og kampagne-nyt på både Facebook og www.Fynslund.dk

”Undskyld mor, man må faktisk gerne køre med fremmede!”

Vi ved det alle sammen - mødre har altid ret. Bortset lige fra denne gang. For du må faktisk gerne 
køre med fremmede, i hvert fald når det er med Nabogo app’en. 
 
Lokalrådet har lavet et samarbejde med Nabogo, så vi kan hjælpe hinanden med at komme 
rundt. Nabogo er en app til dig, der har et ledigt sæde i bilen eller dig der gerne vil have et lift.  
 
I 19 ud af 20 biler i myldretiden sidder kun én person. Hvis vi kører sammen, mindsker vi kø på 
vejene, udleder mindre CO2, og så deler vi samtidig udgifterne. Og så kan vi jo også lige så godt 
hjælpe hinanden! 
 
Nabogo er til fri afbenyttelse. Når I kører sammen, koster det kun 0,75 kr. pr. kilometer, som går 
direkte til chaufføren. 

I 2021 vil gårdejer Karl Gregersens legat uddele en eller flere legatportioner.

Ifølge fundatsen skal legatportionerne anvendes til støtte til unge eller yngre landmænd fra den 
tidligere Lejrskov/Jordrup kommune, eller sådanne der agter at erhverve en landejendom i det 
pågældende område.

Legatportioner skal i overensstemmelse med Karl Gregersens ønske i første række tildeles unge, 
dygtige landmænd, der første gang etablerer sig som selvstændig, men kan dog også tildeles al-
lerede selvstændige, der ønsker at udvide bedriften eller erhverve en større landbrugsejendom.

Legatportioner vil endvidere kunne ydes til modtagerens rationalisering af landbrugsbedriften, 
såfremt modtageren i øvrigt opfylder betingelserne for at modtage en legatportion.

Ansøgninger bedes vedlagt oplysninger om det formål, hvortil et eventuelt legat tænkes anvendt 
og den dokumentation, ansøger måtte finde relevant.

SÅDAN GØR DU:

1. Hent Nabogo her: 
iOS: www.bit.ly/nabogo_appstore  
Android: www.bit.ly/nabogo_googleplay 

2. Opret en profil.  

3. Brug kampagnekoden #Fynslundområdet 

4. Opret en fast tur som chauffør eller en 
liftagent, hvis du gerne vil køre med 

5. Vent på en notifikation fra en, der skal 
samme vej som dig.  

Få flere oplysninger på: 
www.nabogo.com/da/

eller på www.Fynslund.dk

ANSØG NU:

Ansøgninger indsendes senest 
den 24. oktober 2021 til:

 
Karl Gregersens Legat, 
att. Mogens Westen, 

Fjællebrovej 39, 6093 Sjølund, 
mail: mbw@mogenswesten.dk

NABOGO – SIKKER SAMKØRSEL

GÅRDEJER  
KARL GREGERSENS LEGAT



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



Velkommen til
Det er en stor glæde at byde tilflyttere velkommen til vores dejlige område.  
I dette nummer af magasinet slår vi vist alle rekorder.

Anja og Rasm
us

Egholt Byvej
 4

Maja, Greta,
 Kaya og Rem

us

Herredsvejen
 53

Claus og P
ernille

Hovmosevej
 38

Line og Stephan
Havkrogen 5

EGHOLT BYVEJ 4

Anja og Rasmus Pedersen er flyttet til Egholt fra Tøndervej 
i Kolding. Anja er projekt controller hos EWI fibernet og 
Rasmus bliver udlært som elektriker i 2022.

HERREDSVEJEN 53 

Maja Carstensen med pigerne Greta (den yngste), der går 
i Lunderskov Skole og Kaya, der går på Brændkærskolen i 

Kolding. Hunden Remus, der er en Irsk ulvehund, skal også 
nævnes. Familien kommer fra øen Sild (Sylt) i Tyskland.

HAVKROGEN 5

Line Brahms og Stephan Schultz. De er begge 
lokale unge mennesker og glade for at kunne finde 
en ejendom i det lokalområde, de kender og holder 
af. Line og Stephan venter en lille dreng i oktober.

HOVMOSEVEJ 38

Claus og Pernille Christensen. Parret er i slutningen af 
30’erne og arbejder begge med IT indenfor energisektoren. 
Interesserne omfatter naturoplevelser og hobbylandbruget. 
Har to skovtursheste og tager gerne på weekendture og 
overnatter eksempelvis på rideruter rundt om i landet.

TILFLYTTERE

Fynslundområdet

Christian Thomsen
Lejrskovvej 11

Hanne og Klaus

Herredsvejen 13

Familien Vitality  og Iryna NeveskeLejrskovvej 6

Lara og Søren

Kærhaven 12

Helle Jacobs
en 

Lejrskovvej 
15

LEJRSKOVVEJ 11

Christian Thomsen er budt  
velkommen på Lejrskovvej.

HERREDSVEJEN 13

Velkommen til Hanne Persson og Klaus Robdrup 
- de nye ejere af Herredsvejen 13.

De kommer fra Ejby på Fyn, hvor de havde et par-
celhus. Men ønsket om at bo på landet med en 
stor have og højt til loftet, er nu blev en realitet.

Hanne er sygeplejerske og Klaus er tidligere 
eksportchauffør.

KÆRHAVEN 12

Lara Ristic og Søren Lærkegaard kommer fra Vejle og er flyttet ind 
i et helt nyt hus i Kærhaven. Søren er uddannet industritekniker/
maskinarbejder og arbejder på 11. år på Lego som formreparatør. 
Lara er lægeeksamineret fodplejer og tilbyder behandling på 
Kærhaven 12. Lara og søren elsker at cykle i deres fritid.

KONTAKT LARA / FODBEHANDLING:
Tlf.: 53 53 84 22
Mail: klinik-lara@outlook.dk
Web: www.klinik-lara.dk

LEJRSKOVVEJ 15

Helle Jacobsen er sammen med sine 
forældre Joan og Svend Lauritsen budt 

velkommen og flyttet ind i Lejrskovvej 15.

LEJRSKOVVEJ 6

Familien Vitality og Iryna Neveske  
er fra Ukraine og er budt velkommen  

på Lejrskovvej.
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VETERANUDSTILLING: LANDBOMUSEET FIK SUPER VEJR

Weekenden lørdag den 14. og søndag den 15. august 
blev eventen Veteranudstilling & Kræmmermarked  
afviklet på Landbomuseet Kolding.

Det blev en rigtig god weekend med over 1.500 betalende gæster, som 
alle så ud til at have nogle oplevelsesrige dage på Brødsgård i Harte. 
Der har aldrig været så mange udstillere, som der var samlet i år.

Lørdag bød kl. 11.00 på borgmester Jørn Pedersens officielle åbning 
af årets store Veteranudstilling & Kræmmermarked. Han mente blandt 
andet, at der manglede honning på bordet til rundstykkerne ved den 
månedlige Landbokaffe, så han overrakte formand Otto Krogh et glas 
honning fra egen biavl. Kræmmerne som holdt til på gårdspladsen og 
i laden var alle begunstiget af weekendens rigtig flotte vejr. Nogle af 
kræmmerne kunne også berette, at de havde haft et tilfredsstillende 
salg. Der var i år særdeles mange traktorer fra Vejen og Kolding Kom-
mune selv Nordals var også repræsenteret. De har alle tjent det danske 
landbrug i halvtredserne og op til århundredeskiftet. Ferguson var der 
flest af, derudover kunne man se Bukh, Volvo, Ford, Nuffield, Allis-Chal-
mers etc.

Begge dage bød også på mange veteranbiler i mærkerne Ford Anglia, 
Morris Mini, Fiat 500, flere Mercedes modeller, her var der om lørdagen 
opstillet 3 superflotte cabriolet modeller af slagsen, de var stillet op så 
de markerede det tyske flag med en sort til venstre, en rød i midten og 
en gul til højre. Det var ret kreativt fundet på. 

Der var en stand med mange forskellige modelflyvere, på bestem-
te tidspunkter var nogle af dem i luften, det var et godt indslag, som 
mange viste stor interesse. Caféen havde supertravlt begge dage, 
lørdag blev der omsat det meste af det, der skulle have været til 
søndag. Det slog dog ikke det frivillige personale ud, de fik fat i nye 
forsyninger til søndag. Det var flot klaret, så der var masser af grill- 
pølser, frikadeller, kartoffelsalat og brød til begge dage. 

Museets egen bod havde godt gang i salget, der blev solgt mange is, 
sodavand, kopper kaffe og øl. Der kom også gang salget af strikvarer, 
hæklede rondeller, ølkrus, gummistøvler etc. de hjemmelavede marme-
lader kom der også godt gang i salget.

De seje modelflyvere var et h it !

LANDBOMUSEET LANDBOMUSEET
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EFTERÅRSDAGE D. 18. - 22. OKT. KL. 10.00 - 16.00

JULEMARKED D. 11. OG 12. DEC. KL. 10.00 - 16.00

JULEMARKED D. 11. OG 12. DEC. KL. 10.00 - 16.00

Udforsk naturen eller prøv kræfter med kulturhistorien på Landbo- 
museet. Museets frivillige sætter i gang, og I får de gode oplevelser 
sammen. Kom og pres din egen æblesaft, lav dit eget reb til sjippetov, 
eller hvad med at male mel og bage brød over bål. Du kan også tage 
på jagt efter efteråret, eller låne en GPS og finde skatte på engen og 
overdrevet. 
Aktiviteterne er både for store og små. Medbring selv æbler og behol-
dere til at bringe saften hjem. Prøv at smede i smedjen. Køb hjemme- 

lavede varer, is og drikkevarer i museets bod. Aktiviteterne foregår fra 
mandag til og med fredag. Museet er åbent og entre er: 40 kr. børn 
indtil 12 år gratis. I cafeen købes friskbagte vafler, kaffe/te og kager. 
Brug gerne hele dagen hos os. Se dagens aktiviteter i kalenderen på: 
landbomuseet.dk  

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

Landbomuseet arrangerer sit traditionelle julearrangement. Kom og 
vælg dit eget juletræ i skoven, her er mulighed for en hyggelig tur i 
en traktorvogn og oplev hyggen i Stalden med varm kakao, gløgg og 
æbleskiver eller køb de sidste julegaver og dekorationer fra boderne. 
Boder kan lejes – se hjemmesiden. Der er selvfølgelig også mulighed for 
at købe juletræet på gårdspladsen ved Landbomuseet. 

Museets bod har åbent og der sælges bl.a. granbundter, ribsgele og 
meget mere. Hygge med sjove aktiviteter for både børn og voksne. Gå 
også en dejlig tur mellem gårdens mange udstillede dele og mød jule-
manden på Brødsgård. 

Kom og h ils på Julemanden !



• 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
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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

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:
Fynslundvej 1 
6000 Kolding

Kontakt:
Butik: 20 11 92 89
Retro: 20 46 43 59

Besøg vores hjemmeside: Haugaard.design eller find os på Facebook

Det lokale Biltræf +20, der afholder træf to gange om året på ringrider-
pladsen i Lejrskov, blev i 2020 til endnu en forening i lokalområdet.

Det er de to fætre Per og Vagn Kragelund der i sin tid fik ideen til træffet, 
som har evalueret på de træf der har været afholdt og derud af truffet 
beslutningen om at danne en forening.

Målet med foreningen er at lave forskellige indslag, som kan tiltrække 
flere mennesker udefra, så de kan se at det slet ikke er så kedeligt at 
bo ude på landet. Vi har flere ideer på tegnebrættet som vi håber, kan 
blive til noget. Vi håber selvfølgelig også på at samarbejdet med Lejrskov  
Ringriderforening kan fortsætte, da pladsen er perfekt til både træffet og 
de andre ideer vi tumler med. 

Man kan blive medlem af foreningen for kr. 50,- om året. De penge der kom-
mer ind, vil udelukkende gå til udvikling og afholdelse af arrangementer. 

Er man medlem har man selvfølgelig stemmeret til generalforsamlingen 
og kan komme med ideer til hvad vi kan gøre med pengene, så vi håber 
jo at mange har lyst til at støtte op om os så vi kan få sat gang i de tiltag 
der er på tegnebrættet.A
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POPULÆRT TRÆF ER  
BLEVET TIL EN NY FORENING

Har man lyst til at blive medlem, 
kan man indbetale på MobilePay 

til: 4610NU.

Husk at skrive "Medlem" 
i kommentarfeltet.
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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

vv//  AAnnnnaa--MMaarriiee  KKrraaggeelluunndd
TT::  22551122  77442244    ••    aammkk@@rreeggnnsskkaabbooggccoo..ddkk    ••    rreeggnnsskkaabbooggccoo..ddkk

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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Party House har eksisteret i knap 10 år og 
vækster år efter år. Desværre ramte Corona 
hele Danmark og lukkede ned for fester og 
events omgående. Mange tanker gik igennem 
hovedet på Christoffer og der skulle tænkes 
kreativt for at overleve i en branche, som lever 
af at arrangere fester og større Events. 

”I september 2020, måtte jeg sande, at 
hjælpepakker og små udlejninger ikke kunne 
holde det kørende på fuldtid og derfor blev Co 
Multiservice stiftet”, siger Christoffer Olsen. 

HVAD ER CO MULTISERVICE?

”Jeg har altid været udemenneske og brænder 
for at bruge kroppen. Vinduespudsning havde 
jeg aldrig prøvet før, men jeg havde da renset 
fliser og klippet hæk, en firmabil skal betales, 
når den er på leasing- kontrakt og derfor blev 
de gamle disko-reklamer taget af og nye kom 
på”, siger Christoffer Olsen.

”Et år efter opstarten er jeg så taknemme-
lig for alle de glade og tilfredse kunder vi har 
fået. Fra første dag jeg lancerede Co Multi- 
service, var folk med på, at vi selvfølgelig 
skulle rense fliserne, pudse vinduerne og 
klippe hækken”, udtaler Christoffer Olsen 
taknemmeligt.

HVOR ER CO MULTISERVICE OM 5 ÅR? 
”Jeg drømmer om at have 1-2 ansatte og kunne 
leve af det fuldtid, sammen med Party House. 
Party House er stadig mit første firma og det jeg 
virkelig brænder for”, siger Christoffer Olsen.

HVOR STARTEDE PARTY HOUSE? 

Firmaet er startet i Jordrup med den første dj-
pult og er par højtalere på Borgergade 22 hos 
forældrene, men med årene, er der kommet 
rigtig meget udstyr til og i dag råder han over 
200 kvadratmeter på Hovedgaden 6, med alt 
udstyret på hylderne og en super fin butiksind-
gang fra gaden.

MOBILDISKOTEK – UDLEJNING –  
EVENTPRODUKTION – MOBILBAR

”Musik er ikke bare musik. Det gælder om at 
ramme det publikum man spiller for og der-
ved skabe en fantastisk aften for kunden og 
gæsterne. En håndfuld dygtige folk hjælper 
weekend efter weekend med at sætte udstyr 
op til arrangementer og spille de mange DJ-
jobs årligt”, siger Christoffer Olsen stolt.

Ser man 10 år tilbage, er der investeret rig-
tig meget i Party House, der har haft en god 

vækst. Men det er også nødvendigt, når man 
skal kunne lave 6-9 arrangementer på en 
weekend. 

KOM OG LEJ MED CHRISTOFFER!

Christoffer drømmer i sit stille sind om at blive 
Danmarks største inden for Mobildiskotek, ud-
lejning og eventproduktion. Han har alle for-
udsætningerne med sin professionelle indsigt 
og ved at kvalitet er et krav!

Udlejning af lyd og lys er et stort område, 
idet der næsten ikke er den ting, som ikke kan 
lejes ved Christoffer. Skal du bruge 2 højtalere 
og en lyskæde til den lille fest, eller en total 
produktion til byfesten, så kan det alt sammen 
lejes ved Party House. Christoffer har selvføl-
gelig et kæmpe lager, hvor det vrimler med 
lys, forstærkere, stativer og et par trailere der 
altid står klar, til at blive pakket til dit næste 
arrangement. 

Christoffer Olsens referenceliste er impone-
rende, med både Politiet, IKEA, NOX network 
og mange mange flere. Så uanset om du har 
et lille, mellem eller stort arrangement, kan 
Christoffer levere lige præcis det udstyr du 
har brug for.

INTERVIEW

CHRISTOFFER OLSEN - HVEM ER HAN?
Christoffer Olsen er 24 år, og bor sammen med sin kæreste i Jordrup. 
Han har to firmaer, Party House og Co Multiservice.

KONTAKT
Tlf.: 23 88 63 22  
Mail: kontakt@partyhouse.dk

www.Partyhouse.dk  
www.CoMultiservice.dk

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. 2392 5064 
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

Merete Due Paarup,
boss

Hanne Holm Johansen, 
skolen

HEJ!

Heidi C. Andersen 
fynslund lokalråd

Tiffany Lundsteen Olsen 
unge-reporter

Hvad kan DU gøre for 
Fynslund Magasinet? 

Inge Marie Bertelsen, 
reporter

Camilla Kristensen,
reporter

Karina Larsen, 
layout

 Niels Risbjerg Lai,
kirken

Birgitte Høy Jepsen,
reporter

Vibeke Bundgaard, 
ansvar for kalenderen

Anja Egstrøm Vesterholm,
reporter

INDHOLD, INPUT OG ARTIKLER: 

Hvis du har input / forslag til det næste magasin, der udkommer uge 1 2021, 
bedes det være os i hænde senest d. 18. oktober 2021. Alle input og ideer til 
artikler er velkomne, alle må gerne skrive om arrangementer - men det skal være 
kort og godt og krydret med billeder. Vi forsøger at få det meste med - men tager 
os retten til at skære, skærpe og prioritere i stoffet.

ANNONCER:

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

Grafiker: Karina Larsen
Tlf: 7684 3405 
Mail: kl@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

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 0888

Jordrup og Omegns Rideklub (JORK): 
Formand Birte Kyed Andersen – tlf. 2333 8773 

Jordrup Sangkor: 
Kontakt Lis Gosvig – tlf. 2611 4218

Jens Lund Pedersen, 
redaktør

Hans Elimar Sørensen,
reporter+annoncer
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FYNSLUND
 DET ER HER DET SKER

# HAVETRAKTORTRÆK # HØST

# LOW FI KONCERT# ÅBENT LANDBRUG

# LOKAL SOMMERFUGL

# ÅBENT LANDBRUG

# OLDBOYS KAMP
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