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Lille regulering ﬁk
stor betydning for
ørreder i Klebæk å
MILJØ: Et lille indgreb i et
lille vandløb mellem Lunderskov og Vamdrup har
haft stor betydning. Ikke
mindst for ﬁskebestanden, hvor antallet af ørreder nu er synligt forøget.
Det handler om en regulering af det næsten usynlige lille vandløb, Klebæk,
som løber mellem Lunderskov og Vamdrup, og som
har sit udspring i Bønstrup.
Med indgrebet er der fjernet nogle uheldige spærringer i vandløbet, som har
forhindret ørredernes naturlige vandring til og fra gydestederne og videre gennem
det lokale å-system til og fra
havet.
- Indgrebet i Klebæk har
haft stor betydning. For første gang i mere end 40 år
er der nu observeret ørreder i den øverste del af det

lille vandløb, og det er godt
både for miljøet og ﬁskebestanden, fortæller Sten Bøgild Frandsen, miljøtekniker
i Kolding Kommune.
Den uheldige spærring
har været udpeget i Statens
Vandområdeplan. Det betyder, at omkostningerne til
forbedringer dækkes af staten via EU midler.
For at få fjernet spærringen for ﬁskene i Klebæk,
rettede Kolding Kommune
i 2019 henvendelse til lodsejerne ved vandløbet, som
gerne ville give naturen en
hjælpende hånd.
- Derfor gik vi i gang med
arbejdet, men på grund af
de meget store mængder
regn i efteråret og vinteren
ﬁk vi ikke gjort projektet helt
færdigt, men det er sket nu,
fortæller biolog og projektleder Bent Nielsen fra Kolding Kommune.

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!

Han fortæller videre, at et
meget stejlt stykke af vandløbet ved Klebækvej nu er
jævnet ud over en strækning på ca. 300 meter, og
der er lagt sten og grus ud i
bunden og langs siderne af
vandløbet:
- Stenene giver nogle
gode skjulesteder for ﬁskene. Gruset, der er på størrelse med valnødder eller
golfbolde, er velegnet til, at
ørrederne kan grave deres
æg ned i det her først på
vinteren, når de gyder, fortæller biologen.
Og resultatet har været
synligt. Under en ﬁskeundersøgelse fornylig blev der
fanget 14 ørreder på kun 50
meter, og der er også indløbet meldinger fra lokale
om, at ørrederne gyder på
livet løs i det restaurerede
vandløb.
/bro

Klebæk set fra Klebækvej, hvor en mindre regulering har haft stor gavnlig virkning
på både miljøet og på bestanden ørreder helt ud i Kongeåen.

ALT

MURERARBEJDE
Drosselvej 2 - 6640 Lunderskov
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Åbent fra
kl. 800 - 2000
Alle ugens dage

Iver Dahlsvej 4
6640 Lunderskov
Tlf. 7684 0711

Fersk dansk
hel kylling

Landskinke

Ribbenssteg

0g
0
1
1
0
0
9

1350 g
Pr. stk. - Kun

Pr. stk. - Kun

29

Pr. 1/2 kg - Kun

45

00

24

00

Hakket oksekød
5-8%

95

Frisk pizza
fra delikatessen

Friskskåret pålæg
fra delikatessen

800 g
1 pakke - Kun

Pr. lag - Kun

49

20

00

00

Merrild eller
Gevaila

3 pose
r

Pr. stk. - Kun

50

00

4-5 skiver

Aqua d’Or
Klar

Icebergsalat
Spanien.
Kl. 1

1 liter

400 g
3 poser - KUN

Frit valg - Kun

79

Pr. stk. - Kun

5

00

5

00

00

+ pant

Alle tilbud er gældende fra onsdag den 20/1 - lørdag den 23/1 - Der tages forbehold for trykfejl, udsolgte varer og manglende leverance

HVER MANDAG
mælk
Let- MiniKærne- og
Skummet

1 liter - KUN

5

95

HVER ONSDAG
Frisk
frugt

10 stk. - KUN

15

00

HVER TORSDAG
Smørrebrød

Pr. stk. - KUN

25

00

Følg os på
Indlevering og
udlevering
i åbningstiden

ide
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Y’s Mens har uddelt
43.000 kroner til
ungdommen

Trods corona-restriktioner oplever Y’s Mens-folkene positive ting.
LOPPEMARKED:
Ungdommen i Lunderskov
nyder stor gavn af den frivillige indsats, Y’s Mens
folkene udfører med loppemarkederne på Loppegården på Rolykkevej ved
Lunderskov.
Formanden for Y’s-folkenes informationsudvalg,
Hans Jørgen Knudsen,

fortæller, at taget corona
restriktionerne in mente har
der været et positivt salg
af lopper fra Loppegården,
som er resulteret i, at der
netop er uddelt 43.000 kroner til gavn for det frivillige
ungdomsarbejde i lokalområdet.
Og selv om de seneste
restriktioner nu rammer
hårdt, er det bestemt ikke

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

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

24/02/08

17:35

kedeligt at være med i loppearbejdet, fortæller Hans
Jørgen Knudsen. Han refererer en unik oplevelse,
som formanden for Loppeudvalget, Bent Bechmann
har haft:
- Han får et opkald på telefonen søndag cirka kl. 11,
og i den anden ende lyder
det. »Hej, det er Liina, jeg
har set, at du har en sækkevogn til salg for 100 kroner, den vil jeg gerne købe.
Kan jeg få den i dag«?
Svaret var: »Ja, hvis du
sender 100 kroner på Mo-
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bile Pay«. Og igen stemmen i telefonen:
»Det system har jeg ikke
lige, men jeg har en ven,
der måske kan hjælpe«.
Og så ryger der pludselig
100 kroner ind på kontoen.
Nyt opkald: »Det er Liina.
Jeg kommer med toget
til Lunderskov fra Sønderborg, og skal videre til
Skærbæk. Sækkevognen
er en gave,« lyder det.
Da der jo er langt fra
Loppegården til stationen,
tilbyder Bent Bechmann
at levere sækkevognen
på Lunderskov station, såfremt togets ankomst oplyses.
Og klokken ca. 13 modtages igen via SMS:
»Hej, jeg ankommer til
Lunderskov 14.44, og så
vidt jeg kan se på spor 3.
Venlig hilsen Liina«.
Og igen kl 14.10 via SMS
fra Liina:
»Jeg stikker hovedet ud
fra vogn 63, jeg har mørkt
hår og en karry-farvet bluse
på«.

- Toget ankom præcist til
Lunderskov, og Bechmann
fik sækkevognen afleveret
og gaven til Skærbæk var
sikret. Sådan kan det gøres, men det er selvfølgelig
ikke altid, vi kan yde et så
stort serviceniveau - men
det er jo corona tid, beretter Hans Jørgen Knudsen.
Han fortæller videre, at
på grund af de nye corona
restriktioner er salget fra
Loppegården nu så godt
som gået i stå, og klubbens
lørdagsindsamlinger den
30. januar og 27. februar
er suspenderet. Tømning
af container på genbrugspladsen fortsætter dog
uændret.
- Lopper kan fortsat afleveres i skuret ved Loppegården, hvor der er daglig
vagt, som sikrer, at effekterne kommer inden for på
gården, lyder det videre fra
informationsudvalgets formand, og han føjer til:
- Dog kan vi i begrænset
omfang stadig tilbyde, at
købere får mulighed for at

ringe og aftale individuel tid
for besøg på Loppegården,
hvor et af klubbens medlemmer så vil tage imod
og formidle besigtigelse,
naturligvis under hensyntagen til Covid-19 reglerne.
Og han gør opmærksom
på, at tidsbestilling kan ske
på tlf. 2631 0686 og 3028
2952 og nærmere orientering kan fås på klubbens
hjemmeside www.lunderskov.ysmen.dk, hvor der
også er billeder af nogle af
varerne.
- Vi er i øvrigt meget glade for den store støtte, som
klubbens
Loppemarked,
har fået gennem 50 år af
beboerne fra Lunderskov
og omegn i forbindelse
med vore indsamlinger.
Midlerne, der kommer ind
ved salg af effekterne, går
jo først og fremmest til støtte for det lokale ungdomsarbejde i diverse foreninger
og klubber, slutter Hans
Jørgen Knudsen.
/bro

14-årig pige svinet til på nettet
POLITI/LUNDERSKOV:
En 14-årig pige fra Lunderskov er svinet så groft
til på nettet, at sagen nu
er meldt til politiet.
Det handler om 14-årige
Ida Wisbech fra Lunderskov, som opdagede, at
hun var hængt ud og tilsvinet anonymt og offentligt
på med ord som »fucking
luder« - »knepper alle«, og
med håb om, at hun »dør af
stoffer«.

I samråd sin mor, Winnie Madsen, valgte hun at
lægge historien ud på nettet
på siden 6640 Lunderskov,
sammen med et indslag i
JydskeVestkysten.
Den grove tilsvining af
14-årige Ida Wisbech er
delt på nettet anonymt på
Snapchat fra appen F3:
- Jeg håber, at politiet vil
bruge nogle ressourcer på
det og få sådan noget stoppet, siger Winnie Madsen til
JV.dk. Og hun har fået tilba-

gemeldinger om, at sagen
allerede har fået flere forældre til at snakke med deres
børn om god opførsel på de
sociale medier.
Vicepolitiinspektør Finn
Ellesgaard fra Sydøstjyllands Politi vil ikke udtale
sig om den konkrete sag,
men han oplyser til avisen,
at poltiet generelt kan sige,
at »trusler og tilsvininger
med navns nævnelse kan
være ulovlige«.
Han henviser blandt an-

det også til, at politiet samarbejder med skoler og
sociale myndigheder i alle
områder og skoledistrikter
i Kolding, og at man der fx
kan drøfte sagen - og generelt - tale om problemerne
med den grove tone på de
sociale medier.
- Man bør tale så bredt
som muligt om det - det kan
både være på skolen og
blandt forældre, siger Finn
Ellesgaard til JV.
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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

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

Deadline for korrekturannoncer

torsdag kl. 15.00

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

VAMDRUP:
SuperBrugsen
ABC Lavprismarked
Biblioteket

JORDRUP:
Dagli’ Brugsen

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

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.

/bro.
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Gudstjenester
Gudstjenester i Lejrskov-Jordrup Kirker

Søndag den 24. januar kl. 10.30 i Jordrup kirke
3. søndag efter Helligtrekonger
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Søndag den 24. januar
Skanderup grundtvigske
Valgmenighed ... kl. 10.00
Hjarup Kirke ..... kl. 09.00
Maria Dusgaard König

Skanderup
Sognekirke ........ kl. 09.00
Helle Torp
Vamdrup Kirke . kl. 10.30

ANNONCETELEFON 7456 1433
mail@lunderskov-folkeblad.dk

Lokale udrykninger
LUNDERSKOV:
12.01.2021/16.13:
TrekantBrand Station,
Lunderskov:
16.13: Forurening,
Harager 18, Ferup:
Melding: Gul/ grå masse
siver op fra jorden.

VAMDRUP:
14.01.2021/22.34:
TrekantBrand st. Vamdrup:
Fløjbjergvej:
Melding: Brændeovn slået
tilbage - meget røg i huset.
Ejeren var ude.

DET SKER I SKANDERUP SOGN
Skanderup Sognekirke

Gudstjenester
• Søndag d. 24.1 kl. 9.00, H. Torp
• Søndag d. 31.1 kl. 10.30
• Søndag d. 7.2 kl. 10.30

Coronarestriktioner
+ tilmelding

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. varer
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.
Tilmelding til gudstjenesterne skal ske til
Gerda Nebel-Hansen på tlf. 4096 8386
gerne på SMS.

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
stor 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

Hvad fylder vi os med?
I skrivende stund er det omtrent en uge siden, at vi var
vidner til noget af det mest nedslående i nyere amerikansk
historie. En flok vrede demonstranter stormede kongresbygningen i Washington, for at udtrykke deres protest mod
præsidentvalget i november. Man kan sige, at de havde fyldt
sig selv og hinanden med en fortælling om, at valget var
svindel, og nu ville de selv tage affære, for at gøre skaden
god. De havde selv valgt, hvad de fyldte sig med og troede
på. Det udstiller den krise, det amerikanske folk og demokrati befinder sig i, hvor mange tilsyneladende vælger at
fylde sig selv med de mest vanvittige påstande, som i bund
og grund giver næring til frygt og had.
I den mere uskyldige ende af skalaen faldt jeg over en overskrift på en af de store danske mediers hjemmesider: »Her
er 5 år, der var værre end 2020«. Men overskriften fik mig
alligevel til at tænke: Hvad er det, vi går og fylder os med?
Fylder vi fx os selv med en historie om, at 2020 var et historisk forfærdeligt år på niveau med pest og verdenskrig, lyver
vi for os selv. Jo, det har været og er tungt og trist, at vi er
underlagt strenge restriktioner, der skiller os ad og ødelægger hele erhverv. Men vi har adgang til rent vand, elektricitet, mad, en seng at sove i og tag over hovedet. Vi har ingen
ridefoged, der pisker os stakkels fæstebønder til at tjene den
lokale herremand fra tidlig morgen til sen aften. Vi er ikke
tvunget til at sende fædre og sønner i skyttegravskrige i
Flandern og håbe på, at høsten ikke slår fejl, så vi må sulte
hele vinteren. Listen kan du selv fortsætte. »Her er 5 år, der
var værre end 2020« stod der i overskriften. Hvordan mon
det var at leve i stenalderen? Og hvor lang var den periode?
spurgte præsten undrende.
Hvad fylder vi os med? Vi må gerne være bitre over og kede
af, at 2020 var så anderledes. Men måske var det også en
påmindelse om det, vi har at takke for. Normalt kan vi færdes frit inden- og udenlands. Vi kan tage til koncert, gå på
museum, nyde en middag i byen og meget mere af samme
velstående skuffe. Nu er der tid til at overveje, hvad vi fylder
os selv og livet med. Fylder vi os med serier, fjernsyn og gode
tilbud på nettet, mens vi håber på bedre tider? Eller tør vi
at åbne døren på klem for de dybeste længsler, der rækker
ud mod livet udenfor os selv? Mon ikke vi som samlet flok
har fået øjnene op for, hvor meget vi har brug for fællesskab
i livet?
I kirken vil vi forsøge det bedste, vi kan, at være til stede og
tilbyde samtaler,
gudstjenester og
hvad der ellers kan
lade sig gøre som
modvægt til den ensomhed og afmagt,
der er i tiden.
Ring frimodigt.
Vi er til at tale
med.
Martin Karkov
Kobbersmed,
sognepræst

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 (4 år - 3. klasse)
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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