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Nyt liv i LM Glasﬁbers
tidligere hovedsæde
ERHVERV: Hvis du har
været forbi Rolles Møllevej i Lunderskov inden
for de seneste tid, så har
du måske opdaget, at der
efter snart mange års
tomhed nu igen er liv og
aktivitet i de lokaler, som
tidligere har huset LM
Glasﬁbers hovedsæde.
Det er det dansk/tysk joint
venture, Baltic Pipe ASB JV
I/S, der har lejet sig ind i
lokalerne, og som samtidig
har lejet en del af udenomspladsen samt nogle af de
store haller, der ligger bag
ved den tidligere LM-administrationsbygning.
Baltic Pipe vandt i november udbuddet fra Energinet på nedgravning af en
stor gasledning. Det handler, som tidligere omtalt her
i avisen, om en kæmpe
gasledning, som skal gå fra
et Norsk oliefelt ude i Nord-

søen og ned gennem hele
Sydjylland til Stenderup syd
for Kolding, og derfra videre
over Lillebælt til Fyn for til
sidst at ende i Polen.
Her i lokalområdet er arbejdet med nedlægningen

af ledningen i fuld gang.
Her graves der fra et punkt
vest for Jordrup, øst om
Lunderskov og Skanderup
til Møllevang ved Hylkedalsvej, hvor der placeres
en større pumpestation.

Det er erhvervsmægler
Kim Lange, MRICS, fra
ejendomsmægler forretningen KLH ERHVERV i Kolding, der har ageret som
rådgiver i forbindelse med
at ﬁnde den rigtige lokation

Ejendomsmægler Kim Lange Hansen.

Der er igen liv og aktivitet i LM Glasﬁbers tidligere hovedsæde på Rolles Møllevej i
Lunderskov. (Arkiv foto).

Lunderskov
skal da ikke
vende ’på hovedet’
Lunderskov Folkeblad har nu i tre år ”vendt på hovedet”
på bagsiden af Christiansfeld Avis, så man kunne læse
den fra den modsatte ende.

Det var en opfindsom løsning i en nødsituation, men
vi vil nu lave en mere flydende fælles avis, hvor der
også er noget fælles stof om Kolding kommune, samt
nyheder om Vamdrup.
Fremover skal der ikke vendes op og ned på siderne. Stof og annoncer begynder fortsat fra hver
sin ende, – og læserne i Lunderskov skal bare læse
fra bagsiden og indefter. Eller begynde forfra, og så
gemme ”det bedste til sidst”.
Til gengæld kan vi glæde os over, at Lunderskov
Folkeblad i år har 100 års fødselsdag!
Vi fejrer det ved at puste nyt liv i avisen og igen
skrive om de helt lokale forhold, som aviserne tidligere
skrev om. Hjælp os med det - skriv til avisen!

Tlf. 7684 0062 · Bil 2374 7273
Fax 7684 0061

for Baltic Pipe ASB JV I/S,
og som har forestået forhandlingerne med at få en
lejeaftale på plads med ejeren af ejendomskomplekset
på Rolles Møllevej i Lunderskov.
- Ejendommen på Rolles
Møllevej stod ikke ofﬁcielt
til leje. Ejeren havde faktisk
planer om at rive dele af
ejendoms-komplekset ned
i løbet af 2021, men det er

nu på grund af lejemålet udskudt til 2022, fortæller Kim
Lange, som er indehaver af
KLH ERHVERV i Kolding til
avisen.
Han fortæller videre, at
det er planen, at Baltic Pipe
skal fraﬂytte lokalerne igen
i starten af 2022, da arbejdet med gasledningen skal
være afsluttet ved årsskiftet
2021.
/bro.

Kontakt din
lokale elektriker:
Peter Gunderlund
på tlf. 7558 5162
JANSSON EL A/S
Samvittighedsfuld siden 1897

Lunderskov 7558 5162
www.jansson.dk
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Åbent fra
kl. 800 - 2000
Alle ugens dage

Iver Dahlsvej 4
6640 Lunderskov
Tlf. 7684 0711

Mou hønse- eller
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Alle tilbud er gældende fra onsdag den 13/1 - lørdag den 16/1 - Der tages forbehold for trykfejl, udsolgte varer og manglende leverance

HVER MANDAG
mælk
Let- MiniKærne- og
Skummet

1 liter - KUN

5
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Frisk
frugt
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Smørrebrød
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Følg os på
Indlevering og
udlevering
i åbningstiden
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Vamdrup:

Professionelle bag
indbrud i Vamdrup

POLITI: Både måden indbruddet skete og blev
håndteret på, tyder på, at
det er professionelle tyve,
der står bag et indbrud og
tyveri fra SuperBrugsen i
Vamdrup.
Tyveriet blev begået i den
forløbne weekend i tidsrummet fra fredag aften ved
21-tiden til lørdag morgen
klokken 05.30. Det blev an-

Bolig

NY BOLIG...
Hvor ønsker du at bo?
ALMIND
CHRISTIANSFELD
KOLDING
LUNDERSKOV

Vi hjælper dig med at finde en ny bolig

ring 76 64 64 64

hør om dine muligheder og få en fremvisning

Boligselskabet Domea
Lunderskov-Kolding

meldt til Sydøstjyllands Politi lørdag morgen klokken
05.28, fortæller vagtchefen
til blandt andre Kolding Netavis.
Ved tyveriet blev et meget
stort antal pakker stjålet fra
forretningens pakkeshop.
At det betragtes som et
professionelt indbrud skyldes blandt andet, at tyvene
har taget sig rigtig god tid at
lukke rigtig mange pakker

op for at afgøre om de indeholdt noget, der var værd at
tage med sig.
- Der var rigtig mange pakker i shoppen, da jeg kørte
hjem fra arbejdet fredag
aften, og jeg vil tro, at halvdelen var væk, fortæller en
af medarbejderne i SuperBrugsen til JV.dk. Vedkommende fortæller også, at tyvene har brugt glasskår fra
knuste vinduer til at skære

pakkerne op med.
Pakkerne, der enten er
stjålet eller brudt op, er alle
sendt gennem PostNord og
GLS.
Sydøstjyllands Politi hører meget gerne fra vidner,
som har set noget usædvanligt ved og omkring SuperBrugsen på Nørregade i
Vamdrup fra fredag aften til
lørdag morgen.
/bro.

Håndværkere

PER RYTTER

ENTREPRENØR & KLOAKMESTER

Tlf. 4043 1108
Tlf. 7558 5308

Vranderupvej 57
6000 Kolding
mail@per-rytter.dk

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

Nedbrydning af beton
med rendegraver &
Minigraver med
hydraulikhammer

Vi står klar til at hjælpe med dig med din bil eller trailer hvad
enten du står foran syn, reparation eller andet, så kontakt os

Og få et godt tilbud.

Spuling af kloak og dræn
med traktorspuler.
Tilbud gives

Leder du efter ny bil?
Så kontakt os og få et godt tilbud på en
ny eller brugt bil.
Tlf. 7558 6606

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

Udlejning af:
Rendegraver &
Minigraver
med fører

E-mail: post@boges-bilservice.dk

KUN KR. 695,-

1 aksel med påløbsbremse

Åbningstider
Mandag - Fredag kl. 07.30 - 17.00

KUN KR. 1295,-

2 aksel med påløbsbremse

KUN KR. 1695,-

Hvad laver vi i forbindelser med service?
- Ophæng og bevægelige dele kontrolleres/smøres
- Bremser adskilles, renses, smøres og justeres
- Dæk/dæktryk kontrolleres/justeres
- Fedt i smørenipler
- Lys kontrolleres
- Opstår der noget udover aftalt, kontaktes kunde med pris

Vi glæder os til at få dig godt kørende!
Kongsbjerg 27

6640 Lunderskov

Tlf. 75 58 66 06
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Søndag den 17. januar kl. 10.30 i Lejrskov kirke
2. søndag efter Helligtrekonger

Søndag den 17. januar
Skanderup grundtvigske
Valgmenighed ... kl. 10.00
Hjarup Kirke ..... kl. 09.00
Jens Henrik O. Kristiansen
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Gudstjenester
Gudstjenester i Lejrskov-Jordrup Kirker

17:35

Skanderup
Sognekirke ........ kl. 10.30
Martin K. Kobbersmed
Vamdrup Kirke . kl. 10.30
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DET SKER I SKANDERUP SOGN
Skanderup Sognekirke

Gudstjenester
• Søndag d. 17. januar kl. 10.30
• Søndag d. 24. kl. 9.00, H. Torp
• Søndag d. 31. kl. 10.30,
Forklaringsgudstj., Band medvirker

Coronarestriktion
Fra og med den 8. januar gælder en ny vejledning fra biskopperne: Folkekirken er fortsat
åben og holder korte gudstjenester samt kirkelige handlinger, men under skærpede krav.
Det betyder, at gudstjenester max. må vare
30 minutter og bliver afholdt uden sang.
Desuden gælder afstandskravene som i alle
offentlige rum.
Dvs. 2 meters afstand på kirkebænken,
men også når vi færdes i kirken.
Disse krav gælder også ved andre kirkelige
handlinger som bisættelser og begravelser.
Vi bruger fortsat håndsprit på vej ind i kirken
og mundbind indtil vi sidder ned.
Børne- og juniorkirke er sat i bero indtil videre.

Tak for bidrag
til julehjælp
Igen i år har vi haft den glæde at kunne dele
julehjælp ud.
Denne gang til 9 husstande i sognet.
Vores håndsrækning i form af gavekort,
dagligvarer, småkager fra Lunderskov bageri
og julegaver til børn kunne og kan fremover kun
lade sig gøre, fordi andre støtter formålet med
økonomisk bistand.
I kirken samler vi løbende ind til menighedsplejens projekter,
især julehjælp.
Men helt
ekstraordinært
har vi også
fået sto
støtte fra
vores lokale
Y’s Men.
Af hjertet tak
for støtten!

Mandefrokost - NY DATO
Den 19. januar kl. 11.00 skulle sognets mænd igen have
været samlet. Det har vi set os nødsaget til at udskyde.
Vi forsøger derfor at se, om det kan lykkes at mødes den 23. februar kl. 11.00.
Laust Bøgesvang vil komme og fortælle lokalhistoriske
anekdoter.
Tilmelding til Gerda senest den 21. februar tlf. 4096 8386
eller til skg@os.dk

»Kan tro flytte bjerge?
Eller flytter bjerge troen?«

- UDSKUDT

Professor i eksistentiel og
åndelig omsorg Niels Christian
Hvidt kommer til Skanderup
Kirke d. 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
- UDSKUDT
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 medrivende rytmer? Så har vi noget for dig! Vi er beærede over
at kunne præsentere: Northern Assembly kommer til
Skanderup Kirke
fredag d.
29. januar
kl. 19.00.

Øvrige

I Menighedshuset, Kobbelvænget 5
Alt er aflyst pga. Corona restriktionerne.

Kontakter
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
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Her kan du gratis hente den lokale avis

Jernbanegade 1 . 6070 Christiansfeld
Tlf. 7456 1433
mail@lunderskov-folkeblad.dk
Sats og montage: Christiansfeld Avis
Tryk: Jysk Fynske Medier
ÅBNINGSTIDER:
MANDAG
TIRSDAG
ONSDAG
TORSDAG
FREDAG

Onsdag den 13. januar 2021

KL. 09.00-14.00
KL. 09.00-14.00
LUKKET
KL. 09.00-16.00
LUKKET

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

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

Andre annoncer tirsdag kl. 10.00.

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

Lunderskov og Omegns Folkeblad påtager sig intet
ansvar i tilfælde af trykfejl i annoncer og tekst.
Oplag: Ca. 5.000

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

Overﬂødige
lokaler udlejes
Lunderskov:
Overﬂødige lokaler ved
fabrikken for vindmøller LM
Wind Powers på adressen,
Vingen, i Lunderskov står
nu til udleje.
Det fortæller et skilt, som
er sat op på grunden. Loka-

lerne, som nu står til udleje
er blevet overﬂødige fordi
LM Wind Powers har ﬂyttet - er i fuld gang med at
ﬂytte - sine aktiviteter - her
i blandt et testcenter - væk
fra Lunderskov.

/bro.

Antennen
opgraderer
Lunderskov:
Lunderskov Antenneforening og Stofa er i fuld gang
med at opgradere tv-nettet
i byen til DocSis 3.1. Det
betyder internethastigheder
på op til 1 GB samt væsentlig kvalitetsforbedring på tvsignalet, skriver formanden
for antenneforening, Erik
Demant.
Der startes nu op med at
udskifte forstærkere, stik og
fordeler. Det vil komme til at
foregå i opdelte områder.
24/02/08

JORDRUP:
Dagli’ Brugsen

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

Deadline for korrekturannoncer

torsdag kl. 15.00

VAMDRUP:
SuperBrugsen
ABC Lavprismarked
Biblioteket
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Derefter kommer sidste
fase, hvor der indlægges
nye frekvenser, skiftes pakkeﬁltre m.m. Og det vil kræve en ny kanalsøgning hos
brugerne.
Alle, der er tilmeldt driftsinfo, vil få besked fra Stofa,
efterhånden som arbejdet
skrider frem. Hele arbejdet
forventes at være færdigt
som planlagt i slutningen af
februar måned 2021, meddeler formanden.
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Christiansfeld
Avis
Jernbanegade 1

(det gl. posthus)
6070 Christiansfeld
Tlf. 74 56 14 33

