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Håndværkere

Murerfirmaet 
Ole Pedersen's eftf. 

ALT
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ARBEJDE
UDFØRES...
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Tlf 7558 5840
Bil 2889 0656

www.
byggegaranti.dk

Drosselvej 2 - 6640 Lunderskov

Tlf. 7558 6022

Tømrerarbejde
Murerarbejde
Gulvstøbning
Jord-/Kloakarbejde

Preben Maler
Lunderskov 4087 1599

prebenmaler6640@gmail.com

Kontakt din lokale maler:

Preben
på tlf. 4087 1599

Lunderskov:

Udbygning ødelagt 
ved brand nytårsnat
BRANDE: To gange hen 
over nytåret og den forløbne 
weekend måtte brandfolke-
ne fra TrekantBrand station 
i Lunderskov rykke ud til 
undsætning ved ildløs. Før-
ste gang var nytårsnat. Her 
lød alarmen klokke 02.34, og 
den gik på gårdbrand: Ild i 
taget på adressen Fynslund-
vej 98 i Jordrup. 

Sammen med station Lun-
derskov blev der også rekvi-
reret assistance fra nærmeste 
»udenbys« station, Trekant-
Brand’s station i Egtved, samt 
rent rutinemæssig blev der 
også tilkaldt en stigevogn fra 
station Kolding.

Ved brandvæsnets an-

komst kunne det hurtigt kon-
stateres, at meldingens ordlyd 
var korrekt. Ilden havde godt 
fat i blandt andet taget på en 
ældre udbygning ved det på-
gældende landbrug. Efter det 
oplyste lykkedes det for brand-
folkene at begrænse ilden til 
den pågældende bygning, 
som til gengæld led stor ska-
de. Der kom hverken dyr eller 
mennesker til skade ved bran-
den. Brand årsagen var måske 
fyrværkeri.

Næste udkald til station 
Lunderskov fandt sted søndag 
middag (03.01.2021) kl. 12.04. 
Her lød alarmen: Ild i industri-
bygning - kraftig røgudvikling 
fra kælderen, Frederiksbergvej 
20, Andst, 6600 Vejen. 

Ved brandvæsenets an-
komst viste det sig at der var 
mere røg og ild omkring et spil-
lefyr end nødvendigt. Brandfol-
kene fik dog hurtig kontrol over 
situationen. Der blev hurtigt 
båret en del opbevarede træ-
piller ud og det samme med 
sneglen til fyret. Det betød, at 
brandskaden blev begrænset. 
Dog måtte skadeservice rekvi-
reres for at gøre rent i bygnin-
gen, som blandt andet huser 
nogle biler. 

Ud over materiel fra station 
Lunderskov var der også - lige-
ledes rutinemæssigt - en stige-
vogn fra Kolding til stede ved 
indsatsen i Andst.

bro
Fra branden på Fynslundvej i Jordrup – som det ses har ilden godt fat i taget.(Foto: Trekant-
Brand)
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Bekendtgørelser

Gudstjenester i Lejrskov-Jordrup Kirker

Søndag den 10. januar kl. 10.30 i Jordrup kirke 
1. søndag efter Helligtrekonger
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Gudstjenester
Søndag den 10. januar
Skanderup grundtvigske
Valgmenighed ... kl. 10.30

Hjarup Kirke ..... kl. 09.00 
Maria Dusgaard König

Skanderup
Sognekirke ........ kl. 09.00 
Helle Torp

Vamdrup Kirke .......ingen

Bolig

NY BOLIG...
Hvor ønsker du at bo?

ALMIND
CHRISTIANSFELD

KOLDING
LUNDERSKOV

Boligselskabet Domea 
Lunderskov-Kolding 
domea.dk´s Kundeservice på tlf. 76 64 64 64  

Åben man-tors kl. 08:00 - 20:00 og fredag kl. 08:00 - 16:00

Vi hjælper dig med at finde en ny bolig

ring 76 64 64 64
 hør om dine muligheder og få en fremvisning

Vores kære far, svigerfar og morfar

Sigvald Jens Andersen
* 29. november 1945    † 31. december 2020

er stille sovet ind efter kort tids sygdom

På familiens vegne

Janni og Anette

Bisættelsen finder sted fra Skanderup Kirke
fredag den 8. januar kl. 13.00

Jernbanegade 1 . 6070 Christiansfeld 
Tlf. 7456 1433 

mail@lunderskov-folkeblad.dk 
Sats og montage: Christiansfeld Avis 

Tryk: Jysk Fynske Medier
ÅBNINGSTIDER: 
MANDAG  KL. 09.00-14.00
TIRSDAG  KL. 09.00-14.00 
ONSDAG  LUKKET
TORSDAG  KL. 09.00-16.00
FREDAG  LUKKET

Deadline for korrekturannoncer  

torsdag kl. 15.00
Andre annoncer tirsdag kl. 10.00.
Lunderskov og Omegns Folkeblad påtager sig intet 

ansvar i tilfælde af trykfejl i annoncer og tekst.  
Oplag: Ca. 5.000
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Ny overraskende udmelding:

Kommunens økonomi er
nu den bedste i mange år!
Udmeldinger om Kolding Kommunes økonomi er åbenbart på slingrekurs.

ØKONOMI: Kolding Kom-
munes økonomi er åbenbart 
på slingrekurs. I hvert fald 
når det handler om udmel-
dinger om den øjeblikkelige 
økonomiske status. For bare 
få måneder siden lød det, at 
kommunen næsten var på 
fallittens rand. Nu meldes 
ud, at kommunekassen lige-
frem bugner af penge! 

Bagrunden for den seneste 
ret overraskende oplysning om 
kommunens økonomi, skyldes 
ifølge JV en ny rapportering 
fra kommunes økonomiske 
eksperter med kommunaldi-
rektør Thomas Bo i spidsen. 
Her hedder det blandt andet, 
at kommunens økonomi netop 
nu er den mest solide økonomi 
i kommunen i flere år.

De ret så modstridende op-
lysninger om kommunens øko-
nomiske status. som strømmer 
ud fra borgen i Kolding, gør det 
nok svært for borgerne, at fin-
de ud af, hvad det er op eller 
ned i sagen. 

Og tilsyneladende kniber 
det også for politikerne, at fin-
de ud af det. Det er ikke længe 
siden, at det kunne læses, at 

der fra politisk hold blev stillet 
spørgsmålet: Hvor kommer 
pengene fra til alle de nye pro-
jekter, som kommunen enten 
har realiseret eller har planer 
om at udføre?

Kommunens økonomiske 
eksperter vurderer i den sene-

ste rapportering, at 2020-regn-
skabet vil ende med at udvise 
et betragteligt overskud på det 
område, som finansieres af 
indtægter fra skatter, tilskud og 
udligning, på ikke mindre end 
476 millioner kroner - hvad så 
det end dækker. Hele 142 milli-

oner kroner mere, end der kal-
kuleredes med, da 2020-bud-
gettet blev lagt. Tidligere på 
året var meldingen nemlig en 
helt anden - at der skulle hæ-
ves 114 millioner i banken for 
at få alle regninger betalt. Så 
der er vist ikke noget at sige til, 
at der hersker en vis forvirring.

Tallene viser også ifølge 
JV’s fortolkning af udmeldin-
gen, at kommunen i år reelt 
har haft 85 millioner kroner 
mindre i udgifter til den direkte 
service til borgerne, end de 
budgetterede lige godt fire mil-
liarder kroner.   

Ifølge rapporten påregner 
man med at slutte året 2020 
med en kasseforøgelse på 291 
millioner kroner. 

Baggrunden for de nye 
»pæne« tal forklares med en 
blanding af besparelser og 
stram styring efter rædsels- og 
genopretningsårene i 2018 og 
2019, som bød på hårde op-
bremsninger og hestekure og 
udsættelse af ellers tiltrængte 
vedligeholdelser.

bro

Thomas Boe - kommunaldirektør i Kolding Kommune.  
(Foto: Kolding Kommune).

Her kan du gratis 
hente den lokale avis
Avisen udkommer fremover onsdag eftermiddag.

Du kan tage avisen med hjem fra dit nærmeste 
udleveringssted onsdag-torsdag.

Lunderskov 
Nærkøb på hovedgaden
SuperBrugsen
Biblioteket
Shell tankstationen

Forslag til flere udleveringssteder sendes til  
mail@lunderskov-folkeblad.dk

Få avisen på mail
Du kan hver onsdag modtage avisen på mail gratis.

Klik ind på lunderskov-folkeblad.dk  
og tilmeld din mail-adresse.

Så kommer der hver uge en mail,  
som du blot skal klikke på. Så viser ugens avis sig. 

Vamdrup 
SuperBrugsen
ABC Lavprismarked
Biblioteket
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Her kan du gratis hente den lokale avis

Øvrige

I Menighedshuset, Kobbelvænget 5

Møde:   Juleferie 

Børneklub:  Juleferie

Juniorklub:  Juleferie

Gospelkids:  Juleferie

Teenklub:  Juleferie - Opstart d. 11. januar. 

DET SKER I SKANDERUP SOGN
Skanderup Sognekirke

Skanderup Kirke  
Sognepræst Martin Karkov Kobbersmed 
Kirkebyen 5.  
Tlf. 2911 0002 - 7558 5002.  
Mail: makk@km.dk 
Fri hver mandag.
Kirkekontoret 
Kirkevejen 51. Tlf. 7558 6002.  
Mail: bto@km.dk
Graverkontoret 
Graver Finn Nebel-Hansen 
Kirkevejen 51.  
Tlf. 6122 7558.  
Mail: skg@os.dk
Kirkehusleder 
Gerda Nebel-Hansen 
Tlf. 4096 8386.  
Mail: skg@os.dk
Menighedspleje 
Gerda Nebel-Hansen.  
Tlf. 4096 8386. 
Kirke- og kulturmedarbejder 
Ester Due. 
Tlf.: 4024 0009. 
Mail: EBD@skanderupsogn.dk
Se mere på www.skanderupsogn.dk 

Menighedshuset i Lunderskov,  
Kobbelvænget 5 
Indre Mission i Lunderskov 
Gerda Nebel-Hansen.  
Tlf. 4096 8386 - nebelhansen@gmail.com
Børneklubben (3-10 år) 
Maria Oslo Rasmussen.  
Tlf. 5167 7926 - maria@oslonet.dk
Gospel Kids (3-6 klasse) 
Maria Christensen, tlf. 2362 9700
Juniorklubben (3-6 klasse) 
René Lundgaard.  
Tlf. 6085 2331 - m.r.lundgaard@hotmail.com
Indre Mission Unge  
- Lunderskov (16-25 år) 
Mikael Præstholm tlf. 5161 3725
Nærmere oplysninger på:  
www.lunderskovim.dk 

FDF Lunderskov 
www.fdf.dk/Lunderskov
Lunderskov Y’s Men Club 
www.Lunderskov.ysmen.dk

Kontakter

Gudstjenester 
• Søndag d. 10. januar kl. 9.00, H. Torp

• Torsdag d. 14. januar kl. 19.30  
   Taizé refleksion

• Søndag d. 17. januar kl. 10.30,  
   Børne- og juniorkirke

• Søndag d. 24. kl. 9.00, H. Torp

• Søndag d. 31. kl. 10.30,  
   Forklaringsgudstj., Band medvirker 

Taizé
Velkommen til en anderledes aften med stilhed,  
sang og bøn. 

Kirken er oplyst af levende lys og her er plads  
til at finde ro i en måske travl hverdag. 

Torsdag den 14. januar kl. 19.30.

Mandefrokost
Den 19. januar kl. 11.00 mødes sognets mænd 
igen. 

Denne gang får vi besøg af Laust Bøgesvang  
der vil fortælle lokalhistoriske anekdoter. 

Tilmelding til Gerda senest den tlf. 4096 8386 
eller til skg@os.dk 

»Kan tro flytte bjerge?  
Eller flytter bjerge troen?«
Professor i eksistentiel og åndelig omsorg Niels Christian 
Hvidt kommer til  
Skanderup Kirke  
den 28. januar kl. 19.30  
med foredraget:  
»Kan tro flytte bjerge?  
Eller flytter bjerge troen?«.  
Foredraget vil fokusere på 
forholdet mellem tro og helbred, 
som er et overset emne i det 
danske sundhedsvæsen. Niels 
Christian Hvidt vil bl.a. komme 
ind på sammenhængen mellem 
tro og helbred, og om vi i Danmark kan blive bedre til 
at inddrage danske patienters eksistentielle og åndelige 
behov i behandlingen.

Northern Assembly
Trænger du til at klappe i takt, trampe lidt i gulvet,  
gruble lidt over livets skønhed, smerte og generelt store  
spørgsmål, og så til nogle tryllebindende toner og med- 
rivende rytmer? Så har vi noget for dig!  
Vi er beærede over at kunne præsentere:  
Northern Assembly kommer til Skanderup Kirke 
fredag den 29. januar kl. 19.00. 

Bandet spiller musik, som bedst kan betegnes som ny 
nordisk folkemusik og synger på engelsk, men fortæller 
og leder koncerten på dansk, så alle kan sagtens være 
med. De senere år har dette dygtige aarhusianske orke-
ster turneret både i ind- og udland og høstet store roser 
fra både publikum, anmeldere og kolleger. 

Så gå ikke glip af en uforglemmelig indledning på  
weekenden. 

Billetter 
købes i 
døren.

Avisen udkommer fremover  
onsdag eftermiddag.
Du kan tage avisen med  
hjem fra dit nærmeste  
udleveringssted  
onsdag-torsdag.

LUNDERSKOV 

Nærkøb på hovedgaden 
SuperBrugsen 
Biblioteket 
Shell tankstationen

VAMDRUP 

SuperBrugsen 
ABC Lavprismarked 
Biblioteket
Forslag til flere udleverings- 
steder sendes til  
mail@lunderskov-folkeblad.dk

FÅ AVISEN PÅ MAIL
Klik ind på lunderskov-folkeblad.dk 
og tilmeld din mail-adresse. 
Så kommer der hver uge en mail, 
som du blot skal klikke på.  
Så viser ugens avis sig.
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Christiansfeld 
Avis

Jernbanegade 1  
(det gl. posthus) 

6070 Christiansfeld 
Tlf. 74 56 14 33 
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