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

Følg os på Facebook

Tekst og foto:  
Journalist (DJ)  
Svend Erik Matthias-
Brodersen

LUNDERSKOV: 
Borgere i Lunderskov og 
andre trafikanter har længe 
bøvlet med at byens hoved-
gade, Storegade, har været 
blokeret af spærringer, med 
omkørsler til følge. Men nu 
lysner det.

Først var gaden spærret 
af et omfattende kloakerings-
arbejde og så lige efter af et 
forskønnelsesprojekt. Men fra 
torsdag forventes hovedgaden 
genåbnet for normal trafik. 

Hos kommunen fortæller 
landsskabsarkitekt Thomas 
D. Thinghuus, at kun nogle 
småting mangler at komme på 

plads. Blandt andet en vand-
rende i den øverste del af ga-
den, men den er på vej.

Han fortæller videre, at for-
skønnelsesprojektet forløber 
helt efter planen. Belysningen 
skulle være lavet, træerne 
plantet og den øvrige beplant-
ning med stauder er på vej:

- Når det er færdigt, vil det 
give gaden et løft, så den bed-
re passer ind til gadens bebyg-
gelse og formål, siger, Thomas 
D. Thinghuus.

Knap så optimistisk med 
status var den stedlige ar-
bejdsformand, da vi traf ham 
på Storegade, hvor det fortsat 
roder og den ene kørebane er 
spærret:

- Men planmæssigt går 
det da. Vi forventer, at gaden 

kan genåbnes på torsdag, og 
vi regner også med, at vi hol-
der tidsplanen, så det hele er 
færdigt 15. februar, lød det fra 
formanden 

Thomas Thinghuus bebu-
der, at der på et tidspunkt, i 
samarbejde med Lunderskov 
Lokalråd, vil ske en form for 
officiel indvielse af forskønnel-
sesprojektet på Storegade.

- Men vi bliver nødt til at 
stoppe ved Storegades ud-
munding til pladsen foran ba-
negården. Byrådet har ikke be-
vilget penge til renovering og 
forskønnelse af pladsen foran 
stationen, og som det ser ud 
nu, er der nok lange udsigter, 
til det vil ske. Da avisen var i Storegade rodede det endnu slemt med arbejdsmaskiner, køretøjer og andet 

grej. Og den ene kørebane var spærret for trafik. Men fra på torsdag ser det hele nok lidt 
anderledes ud. (Foto: Svend Erik Matthias-Brodersen, SEBRO PRESS)

I Menighedshuset, Kobbelvænget 5

Møde:  Onsdag d. 5. februar:  Møde v. Sognepræst,  
  Bent Oluf Damm, Nr. Løgum. 
  Kørsel: Johannes Borg (7558 5536) 

Børneklub:  Torsdag d. 6. februar: Børneklub.

Juniorklub:   Mandag d. 3. februar: Fri.

Gospelkids:  Mandag d. 3. februar: Fri.

Teenklub:  Mandag d. 3. februar: Udsmykning af  
  teenlokale.

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. 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 

- Søndag d. 23. februar kl. 10.30,  
  Band medvirker, frokost og efterfølgende  
  tøndeslagning. 

Tilmelding til kirkebilen: 
Senest lørdag på telefon 7550 2700

Tak for støtten
Julen varer lige til påske, kun afbrudt af fasten, 
synger vi i »nu’ det jul igen«. Alligevel er det ved at 
være noget tid siden, vi kunne fornøje os med julens 
budskab og uddeling af julehjælp til 11 husstande i 
sognet, som vores lokale menighedspleje tog sig af.  
Vores håndsrækning i form af gavekort, dagligvarer 
og julegaver til børn 
kunne og kan fremover 
kun lade sig gøre, fordi 
andre støtter formålet 
med økonomiske  
bistand. I kirken samler 
vi løbende ind til menig-
hedsplejens projekter, 
især julehjælp. Men helt 
ekstraordinært har vi 
også fået stor støtte fra 
vores lokale Y’s Men.  
Af hjertet tak for støtten!

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  
den 4. februar  
kl. 9.30. 
Kaffe á kr. 15,- 

Øvrige

FDF Lunderskov
FDF Lunderskov indkalder til  
årsmøde onsdag d. 26/2 kl. 19.30 i Ungdomshuset. 
Dagsorden iflg. vedtægter.  
Spørgsmål kan rettes til Bjarne Aasø 3023 6405.

Gaden genåbnes for normal trafik på torsdag
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Kopi-priser:
A4 sort/hvid kr. 1,-
A4 farve kr. 3,-
A3 sort/hvid kr. 2,-
A3 farve kr. 6,-

 
Tyrstrup Herreds 

Tidende
Jernbanegade 1 

6070 Christiansfeld
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Gudstjenester i Lejrskov-Jordrup Kirker

Søndag den 2. februar kl. 10.30 i Lejrskov kirke  
v/Niels Risbjerg Lai

Gudstjenester

Bekendtgørelser

Bekendtgørelser

DIT VALG - VORES HJERTESAG
Kolding - Haderslev - Vamdrup 

tlf.7552 6389
www.soegaards-begravelsesforretning.dk

SØGAARDS 
BEGRAVELSESFORRETNING

- en del af Begravelse Danmark

Jernbanegade 1 . 6070 Chr.feld 
Tlf. 7456 1433 

mail@lunderskov-folkeblad.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  

torsdag 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 6100 Haderslev* · 6500 Vojens* 
6560 Sommersted* · 6580 Vamdrup* · 6600 Vejen* 
6621 Gesten · 6640 Lunderskov
*) Udvalgte ruter i postnummer
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Søndag den 2. februar 
Sidste søndag efter h. 3 k.
Skanderup grundtvigske
Valgmenighed .... kl. 10.00

Hjarup Kirke ...... kl. 10.30 
Jens Henrik O. Kristiansen

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

Vamdrup Kirke .. kl. 10.30

Shell Lunderskov
v/ Christian Wolter
Tlf. 7558 5366

Lækre & luftige

Pølsehorn
Med eller uden ketchup

3 stk.

2900

Familien på Baldersvej i Lunderskov, som vover sig ud på 
en spændende rejse i en gammel tysk brandbil, som de 
har givet kælenavnet Hyggekassen. Fra venstre Noah 7 år, 
Gabriel 4 år, Lilly 3 år sammen med mor og far, Jeanette og 
Kristoffer Schwencke. Brandbilen er for tiden under opbyg-
ning på et værksted i Bjert. 
(Foto: Svend Erik Matthias-Brodersen, SEBRO PRESS).

LUNDERSKOV: Lunderskov-
vej - rute 469 - er åbenbart et 
yndet sted for færdselspolitiet 
at parkere fotovognen, også 
kaldet AKT-vognen. Forleden 
var den der igen.

Og det var endda efter 
mørket var faldet på. Besøget 
fandt nemlig sted først på af-
tenen.

Alene i år er der målt alt for 
høje hastigheder flere gange 
på strækningen nord for Lun-
derskov. Helt op til 210 km/tm:

- Vi kommer snart igen, ly-
der meldingen fra politiet efter 
den seneste kontrol, hvor man-
ge igen kørte alt for hurtigt.

Resultatet blev, at 34 bi-
lister inden længe får et vel-
lignende foto med tilhørende 
girokort i deres e-boks eller 
postkasse for ikke at overhol-
de hastighedsgrænsen på 80 
km/t, skriver politiet på Twitter. 
Tre af bilisterne får samtidig et 
klip i kørekortet!

sebro

LUNDERSKOV: Udrykningen 
fra TrekantBrand’s station i 
Lunderskov tirsdag 21. 01. 
2020 kl. 06.56 gik til virksom-
heden GKN Wheels Nagbølvej 
31 i Nagbøl.

Men brandmændene kom 

ikke i kontakt med hverken ild 
eller røg. Det var virksomhe-
dens automatiske brandalar-
mering, i fagsproget kaldet 
ABA-alarm, som ved en fejl 
havde hidkaldt brandvæsnet.

sebro

VAMDRUP/LUNDERSKO:
Lokalbetjenten i Vamdrup/

Lunderskov, Hans Peter Poul-
sen, har besluttet sig for at se 
lidt nærmere på færdselskul-
turen ved vore skoler. Hans 
første valg faldt på et morgen-
besøg ved Vamdrup Skole Øst 
(Kongeåskolen).

Og haps. Her spottede han 
en far, som kom kørende med 
sit barn som passager, men 
uden at sikkerhedsselen var 
spændt. Og da betjenten ville 
tjekke kørekortet, viste det sig, 
at det var frakendt.

Så det blev et dyrt møde 
med betjenten, idet der vanker 
bøder for ikke at have sikker-
sedlen spændt og for at føre bil 
uden førerbevis.

Hans Peter Poulsen vil ikke 
afsløre, hvilken skole i hans 
distrikt, som kan blive næste 
mål for et besøg. Pas derfor 
på, hvis du hører til blandt de 
forældre, som kører børn til 
og fra en vore skoler. Et møde 
med betjenten kan jo blive en 
dyr omgang.  

sebro

Familie vover sig ud i verden  
i gammel brandbil

LUNDERSKOV: Jeanette 
og Kristoffer Schwencke 
fra Lunderskov vover sig til 
sommer, sammen med de-
res tre børn på tre, fire og 
syv år, ud på en rejse, der 
går ud over det almindelige. 
Med start 1. juni påbegynder 
de en 40.000 kilometer lang 
tur gennem Europa og Asi-
en. Og det sker i en ombyg-
get gammel tysk brandbil fra 
1988.

- Børnene får set verden, 
de lærer nye mennesker at 
kende, og de lærer at møde 
nye kulturer. Det er nemmere 
at blive fanget af nyt i deres 
alder frem for som teenagere, 
fortæller Kristoffer Schwencke 
til TV SYD.

Turen går fra Danmark til 
Tyrkiet, Georgien, Rusland, 
Mongoliet, Kina, Malaysia og 
helt ned til Singapore. Familien 

skal være af sted fra syv til 12 
måneder:

- Hvis vi fløj og boede på 
hotel, så vi ikke den rigtige 
del af verden. Så ville vi kun 
se det, som alle turisterne ser. 
Vi vil noget andet. Vi vil ud til 
lokalbefolkningen og se og op-
leve, hvordan de lever. Det er 
vigtigt for børnene at opleve, 
fortæller han videre om den 
yderst utraditionelle rejseform, 
som familien vover sig ud på.

Familien Schwencke bor 
på Baldersvej i Lunderskov. 
Deres nye hjem på rejsen har 
fået kælenavnet Hyggekas-
sen. I anledning af rejsen har 
familien oprettet en Facebook 
side, så interesserede både 
kan følge forberedelserne og 
turen ud i den store verden.

Instagram: Hyggekassen
Facebook: Family schwenc-

ke’s adventure.
sebro

Rejsen kan følges på Facebook.

34 bilister får hilsen fra politiet

Udrykning til GKN Wheels

Politiet på skolebesøg
General- 
forsamling
Røde Kors, Lunderskov afholder generalforsamling

Torsdag den 13. februar 2020 kl. 19.00  
i Røde Kors Genbrugsbutik,  

Storegade 5, 6640 Lunderskov
Dagsorden ifølge vedtægterne.

Eventuelle forslag skal være Bestyrelsen i hænde 
senest torsdag den 6. februar 2020.

Alle er velkommen.

BESTYRELSEN
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Iver Dahlsvej 4
6640 Lunderskov

Tlf. 7684 0711

Åbent fra
kl. 800 - 2000

Alle ugens dage

Entrecote af oksefilet 
4 stk.

Danske kartofler

Coop Brød 

Alle tilbud er gældende fra onsdag den 29/1- tirsdag den 4/2 - 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

Coop Kartofler

8995
CA. 700 G KUN

DYBFROST

995
1 POSE KUN

995
2 KG KUN

1500
2 POSER KUN

DYBFROST
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Christiansfeld 
Avis

Jernbanegade 1  
(det gl. posthus) 

6070 Christiansfeld 
Tlf. 74 56 14 33 
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Preben Maler
Lunderskov 4087 1599

prebenmaler6640@gmail.com

Kontakt din lokale maler:

Preben
på tlf. 4087 1599

Murerfirmaet 
Ole Pedersen's eftf. 

ALT
MURER-
ARBEJDE
UDFØRES...

v/ Frank Midtgård Iversen
Koldingvej 53 . 6640 Lunderskovj 53oldingvejejoldingveejg eejd e 53ldingveej 5g 3e voovoooonderskon640 Lu66 . 6 de su. 06666 vrsknnn4 L e66 u4 versknd r

Tlf 7558 5840
Bil 2889 0656

www.
byggegaranti.dk

Drosselvej 2 - 6640 Lunderskov

Tlf. 7558 6022

Tømrerarbejde
Murerarbejde
Gulvstøbning
Jord-/Kloakarbejde

Støt de lokale butikker  
og håndværkere

Håndværkere

Håndværkere

m Murerarbejde
Reparationer
Flisearbejde
Om- og tilbygning
Tagarbejde

m

m

m

m

Frank Landmark
Risbøge 54 . 6640 Lunderskov

Mobil 2623 6220
www.f-l-byg.dk

F.L. Byg ApS

PRIVAT - ERHVERV - LANDBRUG

DØGNVAGT
75 88 50 50

Elkærholmvej 13, Ferup, 6640 LunderskovElkærholmvej 13, Ferup, 6640 Lunderskov

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.

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.

Ejnar Hansen - formand i Brugerrådet i Aktivitetshuset på 
Storegade. (Foto: Svend Erik Matthias-Brodersen (sebro).

Stor aktivitet i Aktivitetshuset
LUNDERSKOV: Mandag (27. 
01. 2020) var der ordinær 
generalforsamling i Bruger-
rådet for Aktivitetshuset på 
Storegade. Formanden, Ej-
nar Hansen, udtrykte i sin 
beretning glæde over, at 
salen og køkkenet var reno-
veret.

I den skriftlige beretning 
står der at læse: »Salen blev 
malet, og vi fik ny belægning 
på gulvet. Og så fik vi - ikke 
mindst - også et nyt mini-
køkken, med en moderne op-
vasker. Det må være rart ikke 
mere at skulle stå sammenbø-
jet over arbejdet med at vaske 
op. Tak til Kolding Kommune 
for det nye«.

Af beretningen fremgår vi-
dere, at aktiviteten i huset har 
været stor. Der står at læse: 

»Året 2019 har været til-

fredsstilende. Der er i løbet af 
året sket lidt forskelligt. Der har 
været god tilslutning til arran-
gementerne. Også selv om der 
skete en del ændringer under-
vejs. Blandt andet hvad angår 
leveringen af mad«.

Ifølge beretningen omtalte 
og kommenterede Ejnar Han-
sen alle årets arrangementer. 
Og dem var der mange af. I 
omegnen af tyve. 

Og det var så kun de 
»løse«. For derudover rum-
mer huset også en række fa-
ste indslag. Her kan nævnes 
sang, knipling, papirklip, pet 
work, bridge, billard, kortspil 
og motion. Derudover står bru-
gerrådet også bag en lydavis 
og en meget velfungerende 
datastue.

Om fremtiden står der i den 
skriftlige beretning:

»Fremtiden er der jo ingen 

der rigtigt kan spå om, men jeg 
håber, vi kan blive ved med at 
samles her i huset. Selv om 
programmet er skrumpet lidt 
ind, så er der stadig mange 
gode tilbud, som jeg håber, der 
vil blive sluttet op om. Vi vil i 

hvert fald som brugerråd gøre 
vores bedste«. 

Og ifølge referatet sluttede 
generalforsamlingen helt tradi-
tionelt med kaffebord og ban-
kospil.

sebro


