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FÅ AVISEN PÅ E-MAIL 
TIRSDAG MORGEN!
Tilmeld dig på vores hjemmeside:   
www.lunderskov-folkeblad.dk

Følg os på Facebook

Af journalist (DJ)  
Sv. Erik Matthias-
Brodersen 
Netavisen

LUNDERSKOV: 
Det kniber for brandstatio-
ner i mindre byer, at mønstre 
brandmænd nok, når den 
»røde hane galer«. Men her 
er Lunderskov nok en und-
tagelse.

Det er især i dagtimerne, 
der kan mangle brandmænd.  
Deltidsansatte brandmænd i 
de mindre byer må ofte tage 
udenbys for at arbejde, og de 
er derfor ikke til rådighed lokalt 
inden for det, man kalder for 
den normale arbejdstid.

Men det gælder ikke i Lun-
derskov. Her kan borgerne 
også føle sig helt trygge i dag-

timerne, hvis de får brug for 
hurtig hjælp fra TrekantBrand’s 
lokale station. 

Ikke færre end otte medar-
bejdere på virksomheden LM 
Wind Power i Lunderskov er 
uddannet som brandmænd, 
og de stiller sig heldigvis til 
rådighed, når der brug for det. 
Også selv om nogle af dem 
bor udenbys, og dér er tilknyt-
tet de lokale brandstationer.

Og det gode ved det er, at 
alle har tilladelse til at forlade 
arbejdspladsen. Virksomhe-
den er nemlig venligt indstillet 
på at give slip på dem, når det 
gælder om at redde liv og vær-
dier.

To nye brandmænd
Det kniber åbenbart heller 

ikke med at skaffe nok lokale 

brandmænd. Styrken i Lun-
derskov er netop forøget med 
to nye lokale borgere, som vil 
prøve kræfter med ild og red-
ning. Det betyder, at styrken 
nu tæller 18 brandmænd. De 
to nye er Thomas Gravesen 
og Jonas Kristensen.

Kaldt ud 62 gange
Sidste år måtte der rykkes 

ud 62 gange med hjælp til 
borgere, hvor uheldet havde 
været ude. Flere af udryknin-
gerne var dog som assistance 
med vandtankvognen til større 
brande.

I lørdags deltog brandfol-
kene fra Lunderskov i Trekant-
Brand’s årlige samlede nytårs-
parole, som i år fandt sted med 
station Skodborg som vært.

De to Lunderskov-borgere, Jonas Kristensen (tv.) og Ove Gravesen (th.) som også vil prøve 
kræfter med ild og redning. I hænderne har de beviserne for bestået grunduddannelse. 
(Foto: Kim Hansen TrekantBrand.) 
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Pris 2295 kr.
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ANNONCETELEFON 
7456 1433 

mail@lunderskov- 
folkeblad.dk

Gudstjenester i Lejrskov-Jordrup Kirker

Søndag den 26. januar kl. 10.30 i Jordrup kirke  
v/Niels Risbjerg Lai

Gudstjenester
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Søndag den 26. januar 
3. søndag efter h. 3 k.
Skanderup grundtvigske
Valgmenighed ..........ingen

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

Skanderup
Sognekirke .............. 10.30 
Martin Karkov Kobbersmed

Vamdrup Kirke . kl. 10.3 0

I Menighedshuset, Kobbelvænget 5

Møde:  Onsdag d. 29. januar:  Bibelkreds.

Børneklub:  Torsdag d. 30. januar: Ingen børneklub. 
  Fredag d. 31. januar Børnefest kl. 17.30.  
  Tag dine søskende med. 

Juniorklub:   Mandag d. 27. januar:  
  Gæt engang - børnerådet mødes 18.30.

Gospelkids:  Mandag d. 27. januar: Sang og dans  
  - børnerådet mødes kl. 18.30.  
  Fredag d. 31. januar:  
  Klubfest for hele familien kl. 18, program følger.

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 
Kirkebyen 3. Tlf. 7558 6002. Mail: bto@km.dk
Graverkontoret 
Graver Finn Nebel-Hansen 
Kirkebyen 3. 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) 
Ida Gottenborg Hansen, tlf. 6173 9311

Nærmere oplysninger på: www.lunderskovim.dk 

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

Kontakter

- Søndag d. 26. kl. 10.30,  
  børne- og juniorkirke, band medvirker

- Søndag d. 2. februar kl. 9.00, H. Torp

- Søndag d. 9. februar kl. 10.30 H. Torp

- Søndag d. 16. februar kl. 10.30 

- Tirsdag d. 18. februar kl. 19.30,  
  Taizé refleksion 

Tilmelding til kirkebilen: 
Senest lørdag på telefon 7550 2700

På kanten af samfundet  
- udsatte i Danmark
Danmark er et af verdens rigeste lande, hvor få har 
for meget og færre for lidt. Alligevel går det skævt 
for stadig flere. Fattigdom og ulighed er stigende, og 
mange med misbrug og psykiske lidelser får ikke de 
tilbud og den hjælp, de har brug. Tidligere formand 
for Rådet for Socialt Udsatte, Jann Sjursen, tager 
temperaturen på vores solidaritet, når det gælder 
udsatte i vores samfund. Hvad kan vi gøre? 
Velkommen 
til foredrag 
med Jann 
Sjursen i 
Skanderup 
Kirkehus 
tirsdag den 
28. januar  
kl. 19.30. 
Entré kr. 50,-

Kirkecafé 
Koncentrationslejren Auschwitz
Auschwitz-ekspert og forfatter Peter Langwithz Smith fortæl-
ler om nazisternes største koncentrations- og udryddelseslejr og 
præsenterer sin anmelderroste bog: »Dødens Bolig. Auschwitz-
Birkenau«. Foredraget vil fremhæve nogle af de elementer, der 
gjorde lejren til symbol på ondskaben, og vil især beskæftige sig 
med dens rolle i Holocaust.
Velkommen til kirkecafé tirsdag d. 4. februar kl. 9.30. 
Kaffe á kr. 15,- 

Øvrige

INDSAMLING 
AF »LOPPER« 
Vi samler ind til Loppe-
marked den sidste lørdag 
hver måned. 
Dødsboer  
efter aftale.

Vi kommer i:  
Lunderskov,  Skanderup,  
Jordrup, Gelballe,  
Lejrskov og Andst.

Ring senest fredag   
kl. 17.00 på tlf. 7555 8028 

Lunderskov Y’s Men’s Club  
Annoncesponsor:

Kongsbjerg 33 . Lunderskov

Efterskole på de »skrå« med musical
SKANDERUP: Skanderup 
Efterskole er for tiden sat 
på anden ende. 131 elever 

er sat på overarbejde for at 
gøre klar til årets musical, 
Eventyrlandet, som skal 

gå over »de skrå brædder« 
både til ære for elever, fami-
lie og lokalsamfundet.

Der er generalprøve på 
musicalen på torsdag (23. 
01. 2019) med start kl 12.15. 
Premieren finder sted torsdag 
aften med start klokken 19.30, 
og der genopføres fredag aften 
på samme tidspunkt. Forestil-
lingen varer halvanden time. 

For at alt skal være så per-
fekt som muligt, har eleverne 
arbejdet intenst med indøv-
ningen siden den 16. januar. 

Alle elever har forskellige rol-
ler. It-holdet programmerer 
spil og laver robotter, der pas-
ser til musicalen. Medieholdet 
skaber små animationsfilm og 
baggrunde. PR-holdet rekla-
merer for musicalen og infor-
merer lokalsamfundet om be-
givenheden. 

Og sidst men ikke mindst 
byder forestillingen på musi-
kere, dansere, lyd og lysfolk, 
samt naturligvis aktørerne, 
som vil gøre alt for at oplevel-
sen for publikum bliver ufor-
glemmelig.                 sebro

Shell Lunderskov
v/ Christian Wolter
Tlf. 7558 5366

FRITIDSJOB
Vi søger en frisk udadvendt 
serviceminded medarbejder, 
som er under uddannelse.

Vi kræver blot at du er kvik, og har lyst  
til at arbejde i en moderne butik,  

hvor du næppe kommer til at kede dig.
Fra 18 år.

Max 15 timer pr. uge.
Få en ansøgning ved kassen.

Ordinær  
generalforsamling
Jordrup Borger- og Forsamlingshus

Torsdag den 13. feb. 2020  
kl. 19.30

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Indkomne forslag skal være formanden i 
hænde senest den 5. februar 

tlf. 5124 0888 eller km.kjc@pc.dk

Sats og montage: Christiansfeld Avis . Tryk: Jysk Fynske Medier
Lokalredaktion for Lunderskov Folkeblad: 

Freelance journalist Svend Erik Matthias-Brodersen 
sebro@outlook.dk . Tlf. 20 76 12 53

Foreløbige åbningstider: 
Mandag og tirsdag kl. 09.00 - 13.00 . Onsdag lukket  
Torsdag kl. 09.00 - 16.00 . Fredag kl. 09.00 - 12.00
Deadline for korrekturannoncer tors. kl. 10.00

Andre annoncer kl. 15.00.
Lunderskov og Omegns Folkeblad påtager sig intet ansvar i 
tilfælde af trykfejl i annoncer og tekst. Oplag: Ca. 10.000
6064 Jordrup · 6070 Christiansfeld · 6093 Sjølund · 6094 Hejls · 6500 Vojens* 
6100 Haderslev* · 6560 Sommersted* · 6580 Vamdrup* · 6500 Vojens* 
6600 Vejen* · 6621 Gesten · 6640 Lunderskov *) Udvalgte ruter i postnummer
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Jernbanegade 1 
6070 Christiansfeld 

Tlf. 7456 1433 
mail@lunderskov-folkeblad.dk
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Iver Dahlsvej 4
6640 Lunderskov

Tlf. 7684 0711

Åbent fra
kl. 800 - 2000

Alle ugens dage

Økologisk Frugt og Grønt

Merrild kaffe
500 g

Dansk hakket 
oksesmåkød 
8-12 % fedt

Alle tilbud er gældende fra onsdag den 22/1- tirsdag den 28/1 - Der tages forbehold for trykfejl, udsolgte varer og manglende leverance

HVER MANDAG HVER ONSDAG HVER FREDAG
                 mælk 
Let- Mini- 
Kærne- og 
Skummet

595
1 liter - KUN

795
100 g - KUNFrisk 

frugt
Fredags- 
slik

Løs-Vægt

Indlevering og 
udlevering  

i åbningstiden

Følg os på

1500
10 stk. - KUN

2495
PR. 1/2 KG KUN

3995
1 ÆSKE KUN

2995
1 POSE KUN

Anthon Berg  
dessertchokolade 
300 g

20%
Der fratrækkes

ved kassen
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Christiansfeld 
Avis

Jernbanegade 1  
(det gl. posthus) 

6070 Christiansfeld 
Tlf. 74 56 14 33 
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Aktivitetskalender
I denne aktivitetskalender optages alle møder og arran- 
gementer gratis, dog betinget af, at arrangementet senere  
annonceres i avisen. Kalenderen optager disse meddelelser  
2 måneder frem.

JANUAR 2020 
Onsdag 22. kl. 14.30 
 Gudstjeneste m. altergang Toftegården. 
Torsdag 23. kl. 19.30  
 Gud og Darwin. Foredrag v. Hans Henrik Hjermitslev. 
Lørdag 25.  
 Loppeindsamling Lunderskov Y’s Men’s Club. 
Søndag 26. kl. 10.30  
 Gudstjeneste Jordrup Kirke.

FEBRUAR 2020 
Søndag 2. kl. 10.30 
 Gudstjeneste Lejrskov Kirke. 
Lørdag 29.  
 Loppeindsamling Lunderskov Y’s Men’s Club.

MARTS 2020 
Lørdag 7.  
 Loppeindsamling Lunderskov Y’s Men’s Club.

PER RYTTER
ENTREPRENØR & KLOAKMESTER
Vranderupvej 57
6000 Kolding
mail@per-rytter.dk

Nedbrydning af beton
med rendegraver &

Minigraver med
hydraulikhammer

Udlejning af:
Rendegraver &

Minigraver
med fører

Tlf. 4043 1108

Spuling af kloak og dræn
med traktorspuler.

Tilbud gives

Tlf. 7558 5308

JANSSON EL A/S
Samvittighedsfuld siden 1897

Lunderskov 7558 5162
www.jansson.dk

Kontakt din
lokale elektriker:

Peter Gunderlund
på tlf. 7558 5162

Håndværkere

Kongsbjergskolen 
skærper regler for 
»ulovlige«  
elev-ferier
LUNDERSKOV: Skolelede-
ren på Kongsbjergskolen i 
Lunderskov, Wilhelm Hal-
lum, er en mand, der åben-
bart vil have orden i tingene. 
Også omkring elevernes fra-
vær uden for skolens ferier. 
Han har netop orienteret for-
ældrene om nye skærpede 
regler på området.

Han forklarer til jv.dk, at 
elevers fravær på grund af fx 
ferie uden for skolens normale 
ferier som udgangspunkt nu 
vil  blive registeret som ulovligt 
fravær, hvis det overstiger 15 

procent af den normale under-
visningstid inden for et kvartal.

Reglerne siger videre, at 
hvis ulovligt fravær overstiger 
de nævnte 15 procent, kan det 
medføre standsning af børne- 
og ungeydelserne.

Skolen vil benytte de nye 
regler i et forsøg på at stoppe 
tilgangen af elever, som tager 
på fx påskeferier eller badefe-
rier uden for de normale ferier.

Wilhelm Hallum håber, at de 
regler også vil sende et signal 
til forældrene om, at det, der 
foregår på skolen, er vigtigt.

sebro

General- 
forsamling med 
mad og drikke
SKANDERUP: Landsbyfor-
eningen for Skanderup og 
Omegn holder onsdag i in-
deværende uge generalfor-
samling på Forbundsskolen 
i Skanderup. 

 Der lægges ud med fæl-
lesspisning fra klokken 18, 
hvor foreningen er vært for 
mad og drikke. Efterfølgende 
er der generalforsamling, hvor 
formanden, Linda Husfeldt Jo-
hansen, aflægger beretning.

Hun vil her omtale årets 
begivenheder, som blandt an-
det har budt på en vellykket 
efterårsfest med omkring 100 
deltagere, og en Sankt Hans 
fest med mellem 150 og 200 
deltagere. Hun vil også om-
tale en ny bålhytte og løfte lidt  

af sløret for nærmeste fremtid.
Derefter vil kasseren, Anet-

te Dall, aflægge beretning. Og 
når det er sket, skal eventuelle 
forslag behandles, og der skal 
fastsættes kontingent for det 
kommende år. 

Derefter står der valg af be-
styrelse på dagsordenen. Her 
er Linda Husfeldt Johansen på 
valg. Og Rune Peitersen har 
på forhånd meddelt, at han 
ikke ønsker genvalg, så der 
skal findes et nyt bestyrelses-
medlem. Og endelig skal der 
også vælges revisor og sup-
pleanter. 

Bestyrelsen for Landsbyfor-
eningen for Skanderup og Om-
egn består af syv medlemmer 
og to suppleanter.

sebro

Apoteket er 
kommet fint 
fra start
Af journalist (DJ) Svend Erik  
Matthias-Brodersen, 
SEBRO PRESS

LUNDERSKOV: - Vi er da 
kommet fint fra start, men ser 
også frem til at endnu flere 
fra byen og fra egnen opda-
ger, at de nu har fået deres 
eget lokale apotek.

Ordene er opsnappet fra 
apoteker Gitte Halberg Ander-
sen, da hun repræsenterede 
byens nye apotek ved Super-
Brugsen på Iver Dahlsvej på ju-
lemessen i Lunderskov-Hallen 
med en flot stand.

Lunderskov fik sidste år 
sit nye apotek. Flot gået. Ikke 
mindst i betragtning af, at det 
andre steder i landet meldes, at 
apoteker netop i mindre byer gi-
sper efter vejret - endda så me-
get, at der lovgivningsmæssigt 
er brug for en redningskrans.

Nyt tiltag 
Fornylig blev et nyt tiltag 

skudt i gang på apoteket i Lun-
derskov. Nu har apotekerne - og 
dermed også det lokale apotek 

i Lunderskov - mulighed for at 
forny lægeordinerede recepter 
på visse lægemidler.

Ordningen gælder i første 
omgang for 28 grupper af me-
dicin, som fx. blodtryksmedicin, 
kolesterolmedicin, insulin og p-
piller. 

- Mange af vore kunder har 
allerede benyttet sig af den nye 
ordning. Ikke mindst når de på 
apoteket pludselig opdager, at 
deres recept på deres faste me-
dicin ikke mere er gyldig, fortæl-
ler Gitte Halberg Andersen.

For at få en lægeudstedt 
recept fornyet på dit lokale apo-
tek, skal du dog have brugt me-
dicinen fast gennem en periode, 
være over 15 år, og ikke være 
gravid eller ammende, fortælles 
der fra Lunderskov Apotek.

Apotekets ret til at forny re-
cepter skyldes, at apotekernes 
farmaceuter i løbet af 2019 har 
gennemgået en ekstra uddan-
nelse, som giver dem lov at 
forny recepter på medicin, som 
lægen har ordineret:

Men fornyelsen på apoteket 
kan kun ske en gang. Den ef-
terfølgende gang skal der en ny 

lægeordineret recept til for at få 
medicinen udleveret.

»Det er blandt andet fordi, 
der kan være nogle vigtige 
kontroller hos lægen, som skal 
gennemgås med faste mellem-
rum,« lyder det fra apoteket.

Benyttes ordningen med 
receptfornyelse på apoteket vil 

egen læge via edb få besked 
om det.

Tilbuddet om receptfornyel-
se på apoteket koster 20 kroner. 
Det er muligt at læse mere om 
ordningen på: www.apoteket.
dk/raadgivning/paa-apoteket/
behandlerfarmaceut, lyder det 
slutteligt fra det lokale apotek.

Nu kan recepten også fornyes på dit lokale 
apotek.

Apoteker Gitte Halberg Andersen, som står bag etableringen 
af det nye bibliotek på Iver Dahlsvej i Lunderskov, driver 
også apoteker i Vamdrup, Rødding og Gram. 
(Foto: SEBRO PRESS).


