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Få avisen på mail torsdag morgen!

Tilmeld dig på vor hjemmeside   
lunderskov-folkeblad.dk

og få avisen tilsendt.
Dette er en gratis service. 

Lunderskov Folkeblad   
kan også læses på FaceBook

Af journalist Sv. Erik 
Matthias-Brodersen, 
Netavisen

 
LUNDERSKOV: 
»Lopperne« sprang igen 
lystligt fra et stort antal fri-
ske frivillige »sælgere« og 
til et købelystent publikum.  
Der var loppemarked lørdag 
på Loppegaarden på Rolyk-
kevej ved Lunderskov.

Og helt som sædvanligt 
blev det også denne gang et 
tilløbsstykke. Dørene til hal-
lerne blev åbnet kl. 9 præcis. 
Men allerede da - og længe 
inden - var der lange køer af 
ventende folk udenfor. Folk 
stod simpelthen på spring for 
at komme først ind og få fat i 

de bedste »lopper« - og der-
med også gøre en god handel.

Og det var der tilsynela-
dende mange, der gjorde. Folk 
kom i hvert fald ud fra hallerne 
bærende på mange ting - og 
med store glade smil om læ-
berne.

Loppemarkedet her i week-
enden på Rolykkevej ved 
Lunderskov, som Y’s Mens 
klubben i Lunderskov som 
sædvanligt stod bag, var det 
første af slagsen i år. Normalt 
bliver der holdt fire loppemar-
keder om året, fordelt med et i 
hvert kvartal. 

I weekenden var det 52. 
gang Y’s Mens folkene i Lun-
derskov holdt loppemarked på 
gården, som også ejes af Y’s 
Mens Club. Overskuddet ved 

salget af de mange effekter 
går til klubben i Lunderskov, 
som så igen sender pengene 
videre til velgørende formål.

Også trafikalt kunne det 
ses, at der skete noget særligt 
på Rolykkevej - en lille sidevej, 
beliggende tre til fire kilometer 
vest for Lunderskov og som lø-
ber parallel med Rute 32. 

En lind strøm af biler kørte 
til og fra Loppegården i de tre 
timer markedet stod på. De 
tilstødende parkeringspladser 
var hurtigt besat, og der stod 
biler i lange rækker ved begge 
sider af vejen.

Men lige omkring kl. 12 blev 
portene til hallerne igen lukket 
- og alt var igen, som om in-
tet var sket. Der blev igen helt 
stille på den lille sidevej.

»Lopperne« sprang lystigt

Der var god gang i salget af fine møbler på Loppemarkedet på Rolykkevej ved Lunderskov. 
Her ønsker Poul Jacob Kragh (th.) - frivillig fra Y’s Men’s - tillykke til Winnie og Bent Christen-
sen fra Jordrup med købet af fire flotte stole til spisebordet. Læs mere side 4.
(Foto: Svend Erik Matthias-Brodersen, Netavisen)

Ring for tidsbestilling,
så monterer vi mens du venter.

Ring for pris på din
dækstørrelse samt dækmærke.

Bøges Bilservice
Bøges Bilservice ApS · Kongsbjerg 27 · 6640 Lunderskov · Tlf. 75586606
Mail: post@boges-bilservice.dk · www.boges-bilservice.dk

AUTO
PARTNER

Har du fået sommerdæk på..?
- ellers kig her..!

Kort fortalt
dæk til alle biler

4 stk. 175/65 x 14

PRIS 2195 kr.

4 stk. 195/65 x 15

PRIS 2495 kr.

4 stk. 205/55 x 16

PRIS 2795 kr.

4 stk. 225/45 x 17 
PRIS 3495 kr.

Alle priser er incl. moms 
montering og afbalancering
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ANNONCETELEFON 7456 1433 . mail@lunderskov-folkeblad.dk

Bekendtgørelser

Kopi-priser:
A4 sort/hvid kr. 1,-
A4 farve kr. 3,-
A3 sort/hvid kr. 2,-
A3 farve kr. 6,-

Christiansfeld Avis
Tyrstrup Herreds 

Tidende
Jernbanegade 1 

6070 Christiansfeld
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Gudstjenester i Lejrskov-Jordrup Kirker

Søndag den 10. februar kl. 10.30 i Jordrup kirke  
v/Niels Risbjerg Lai

Gudstjenester
Søndag d. 10. februar 

1. søndag i Fasten
Skanderup grundtvigske
Valgmenighed ..........ingen

Hjarup Kirke ........... 10.30 
Maria Dusgaard König

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

Vamdrup Kirke ....... 09.00 
Maria Dusgaard König

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: 
Journalist Svend Erik Matthias-Brodersen 

sebro@outlook.dk . Tlf. 20 76 12 53

Åbningstider: 
Mandag-tirsdag-onsdag kl. 09.00-13.00  
Torsdag kl. 09.00-16.00 · Fredag Lukket

Deadline for korrekturannoncer  

torsdag kl. 16.00
Andre annoncer tirsdag kl. 10.00.

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

I Menighedshuset, Kobbelvænget 5

Møde:   Fredag d. 15. marts: Fredagsfællesskab

Juniorklub: Mandag d. 11. marts: Vi bager.

Gospelkids: Mandag d. 11. marts: Dans og sang . 

Børneklub: Torsdag d. 15. marts: Fredagsfællesskab

DET SKER I SKANDERUP SOGN

• Søndag d. 10. marts kl. 10.30,  
   Børne- og juniorkirke

• Søndag d. 17. marts kl. 9.00, H. Torp 

• Søndag d. 24. marts kl. 10.30,  
   Børne- og juniorkirke

• Torsdag d. 28. marts kl. 17.00, Spaghetti- 
   gudstjeneste

• Søndag d. 31. marts kl. 10.30, Børne- og  
   juniorkirke 

Tilmelding til kirkebilen: 
Senest lørdag på telefon 7550 2700

”Hvordan giver jeg mine 
børn et sundt ståsted?”
Hvordan kan forældre 
støtte og inspirere 
børnene til at leve i en 
turbulent tidsalder i 
dynamikken mellem 
forankring og dialog? 

Hvordan gøre hjem-
met til en ramme om 
dannelse af en sund, 
kristen identitet hos 
barnet, hvormed barnet 
frimodigt kan deltage 
og bidrage i dets hver-
dag?

Dette og meget mere vil Merete Dalsgaard give sit 
bud på d. 12. marts kl. 19.30 i Kirkehuset. Enhver er 
hjertelig velkommen. Der er fri entré, kaffen koster 
kr. 20,-

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. 7558 5263. 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

KontakterSpaghetti-
gudstjeneste
Torsdag d. 28. marts kl. 17.00
Det er for børn i alderen 3 – 8 år med 
forældre, søskende, bedsteforældre m.fl. 

Efter en halv times anderledes 
gudstjeneste for børn er alle 
velkomne i Kirkehuset til let 
aftensmad. 

Pris kr. 20,- for voksne og  
kr. 10,- for børn fra 3 år.   

Lyt til en prædiken
Hver uge bliver søndagens prædiken lagt 
ind på vores hjemmeside. Her kan du 
lytte til den blot ved at klikke på ”afspil” 
eller du kan abonnere på vores prædike-
ner via din podcast-app.

Skanderupsogn.dk 

Generalforsamling LHHI
Der afholdes ordinær generalforsamling  

i Lunderskov Handels- Håndværker-  
og Industriforening

Fredag den 8. marts 2019 kl. 19.00 
i Lunderskov Hallens cafeteria
Dagsorden i henhold til vedtægterne.

I anledning af foreningens  
100 års jubilæum afslutter vi  
generalforsamlingen med en  

uformel vinsmagning og tapas bord.

Tilmelding er nødvendig på  
avisen@lhhi.dk eller 7558 5990

Loppemarked i Ødis Hallen
Lørdag d. 16. marts kl. 9.30-13.30

Auktion kl.10.30
Ødis IF
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Iver Dahlsvej 4
6640 Lunderskov

Tlf. 7684 0711

Åbent fra
kl. 800 - 2000

Alle ugens dage

Alle tilbud er gældende fra fredag den 8/3- torsdag den 14/3 - Der tages forbehold for trykfejl, udsolgte varer og manglende leverance

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

495
1 liter - KUN

795
100 g - KUNLøs-Vægt-

Slik

Indlevering og udlevering  
i åbningstiden

Følg os på

Wienerschnitzel

5000
Ca. 350 g KUN

Husets frokostplatte

6900
1 stk. - KUN

Hakket  Oksekød 
4-7% fedt

4900
Ca. 1000 g - KUN

Coop Brød Amaronevin

HjertesalatUGENS ØKOHUG

Dild, purløg eller 

persille

Formodne Avocado

1500
Pr. bakke - KUN

8995
Pr. flaske - KUN

500
Pr. stk. KUN

1000
FRIT VALG - KUN

2 stk.
Indhold kan  
variere fra  
butik til butik

Bakke 
med  
2 stk.

Frosne grøntsager fra Coop 

Ærter, Majs eller 
Haricots verts

795
1 POSE KUN

FRIT VALG 1000
Pr. pose - KUN

Dybfrost
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By- og Udviklingsforvaltningen
Renovation
Bronzevej 6 · Telefon 7979 7100
renovation@kolding.dk kolding.dk/madaffald

Nu er det snart et år siden, at du begyndte at sortere kyllingeben fra  
pizzabakker. Det betyder, at du i løbet af marts får 200 nye grønne  
affaldsposer. Poserne bliver lagt ved din affaldsbeholder.

Bor du i etagebolig, skal du kontakte din udlejer eller vicevært for at  
finde ud af, hvordan poserne bliver delt ud der, hvor du bor.

Hvis du ikke får leveret poser i løbet af marts, kan du  
kontakte Renovation på telefon 79 79 71 00.

Tak, fordi du sorterer.

Nye poser til madaffald
i Lunderskov og Vamdrup

»Loppesucces« i Lunderskov
Af journalist Sv. Erik 
Matthias-Brodersen, 
Netavisen

 
LUNDERSKOV: 
Vi kiggede lige inden for i 
Hallernepå Loppegaarden 
på Rolykkevej i weekenden.

- Vi holder normalt fire lop-
pemarkeder om året fordelt 
med et i hvert kvartal, fortalte 
Hans Jørgen Knudsen, og han 
er formand for udvalget i Y’s 
Mens klubben i Lunderskov, 
som både sørger for at ind-
samlingen af de mange »lop-
per« og for at salget af dem 
kommer på plads.

Men han gør det ikke alene. 
Han har et stort antal frivillige 
som hjælpere, som både giver 
en hånd med, når det handler 
om tilrettelæggelse af marke-
det, og når der skal »langes 
over disken«. Og det er Hans 
Jørgen Knudsen taknemmelig 
for.

Og Hans Jørgen Knudsen 
var også ganske godt tilfreds 
med besøget lørdag formid-
dag. Og det var der måske 
også god grund til. Da vi var 
der, var gårdens tre hallen fyldt 

op til randen med mennesker - 
og der blev handlet flittigt hen 
over bordene. 

- Jeg fornemmer, at vi 
denne gang haft rigtig gang i 
salget af møbler. Men der har 
også været mange fine ting at 
købe fra denne gruppe, lød det 
tilfreds fra Edvard Stein Niel-
sen, som var en af de mange 
frivillige, som både giver en 
hånd med, når lopperne skal 
samles ind - og når de igen 
skal sælges.

Og mens vi var der, så vi 
mange passere forbi med 
ting, som de have købt. En 
fladskærm, en kaffemaskine, 
malerier, planter, krukke med 
blomster, et flot stueur og en 
motionscykel, var ting, som vi 
lige fik øje på.

Endnu en »loppe« succes 
var i hus for Y’ Mens folkene i 
Lunderskov!

Og næste gang, der er lop-
pemarked på Rolykkevej ved 
Lunderskov, er lørdag den 1. 
juni, fortæller Hans Jørgen 
Knudsen.

De to herrer her på billedet, Hans Jørgen Knudsen (tv) og 
Edvard Stien Nielsen (th.) fra Y’s Mens i Lunderskov var 
ganske godt tilfredse både med besøget og med salget. 

Lise Schmidt og Torben Fallesen fra Jordrup sikrede sig en 
flot motionscykel.

Der var forår i luften. Det 
kunne ses ved bordet med 

planter og blomster.
Og den musikalske underholdning sørgede Carlo Mathiesen for.
Alle fotos: Svend Erik Matthias-Brodersen, Netavisen).
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For at sikre, at vi i fremtiden har et godt fællesskab og et levende lokalsamfund,  
holder Lejrskov-Jordrup Menighedsråd visionsdag  

lørdag den 30. marts 2019 kl. 9.30-15.00 i Lejrskov Præstegård  
med denne overskrift:

»Et godt sted at bo - også om 20 år«
Vi ønsker at bringe så mange nye ideer i spil som muligt.  

Derfor vil vi gerne invitere alle interesserede fra lokalsamfundet.

Dagens program er:

9.30: Kaffe og rundstykker.

9.45: Morgensang - Velkomst ved  
 menighedsrådsformand Asger Christensen.

10.00: Fokus på omverdenen og lokalsamfundet -  
 herunder samarbejdet mellem foreninger,  
 institutioner etc. 
 Samtaler og små, korte indlæg v. Erling Andersen

12.15: Frokost.

13.00: Sang - Indlæg ved biskop Marianne Christiansen: 
 »Kirken på landet i Haderslev Stift.  
 Hvor er mulighederne?«

13.30: Samtale med biskop Marianne Christiansen.

14.00: Kaffe.

14.10: Fokus på kirkens rolle i lokalsamfundet. 
 • Hvad kan kirken bruges til i sammenhængen? 
 • Er kirken virkelig »vores?« 
 • Hvad gør kirken nødvendig i lokalsamfundet?

15.00: Tak for i dag. 

Tovholder for dagen er Erling Andersen,  
lektor og tidligere sognepræst i Nr. Bjert.

Alle er velkomne. 

Lejrskov-Jordrup Menighedsråd

OMDELING AF AVIS
Vær venligst opmærksom på at aviser distribueres  
på torsdag- fredage og omdelingen først skal være  
afsluttet på fredage inden kl. 21.00.
Der kan således tidligst reklameres over manglende  
dækning på fredage efter kl. 21.00.
Vær venligst opmærksom på at reklamationer 
oplyst tidligere end dette ikke vil blive behandlet.
Vi kan oplyse at Lunderskov Folkeblad ikke mere 
bliver omdelt samtidigt med f.eks. Vamdrup Uge-
blad, der bliver omdelt på tirsdag - onsdage.

MODTAGER DU IKKE UGEAVISEN  
SENEST FREDAG KL. 21:00?
Kontakt FK Distribution på: www.fk.dk/reklamation 
eller send en mail til  
kvalitetvest@fk.dk, ellers ring til 
FK Distribution på  TLF.: 7010 4000 
mandag til torsdag  
fra kl. 08:30-16:00  
og fredag 08:30-14:30.

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.

MARTS 2019 
Søndag 10. kl. 10.30 
 Gudstjeneste, Jordrup Kirke. 
Tirsdag 12. kl. 9.30  
 Fællessang, Aktivitetscentret Toftegården. 
Onsdag den 13. marts kl.14 
 Underholdning med Ensemble 60+ fra Lunderskov 

APRIL 2019 
Onsdag den 10. april kl. 14 
 Grethe fortæller om en rejse til Tanzania.

KORT FORTALT... 

Markerer  
100 års jubilæum

Røde Kors støtter

Flot placering

Hygge

Opfriskning

LUNDERSKOV: Lunder-
skov Handels-, Håndværker 
og Industriforening, LHHI, mar-
kerer sit 100 års jubilæum i to 
tempi. Først i forbindelse med 
foreningens generalforsamling 
her fredag den 8. marts i Lun-
derskov Hallen. Mødet bliver i 

anledning af jubilæet krydret 
med vinsmagning og tapas. 
Og den 18. november er med-
lemmerne med ledsagere 
inviteret til julefrokost med 
overnatning på Agerskov Kro, 
fortæller foreningens formand, 
Niels B. Petersen. 

LUNDERSKOV: Røde Kors 
i Lunderskov støtter børn og 
unges deltagelse i sommer-
lejre, arrangeret af Ungdom-
mens Røde Kors. Det er et 
indsatsområde, som er i vækst 

og som giver en række børn 
og unge mange gode oplevel-
ser og er med til at give dem 
lidt overskud i en hverdag, der 
ikke for alle er lige nem, fortæl-
ler formanden, Erik Demant. 

JORDRUP: Landmanden 
Asger Christensen fra Jordrup 
opnåede en flot placering, som 
nummer tre på Venstres opstil-
ling af kandidater til det kom-
mende EU-parlamentsvalg.

Kandidatlisten blev udfor-
met på partiets landsmøde i 
den forløbne weekend: Morten 
Løkkegaard - tidligere TV- jour-

nalist - blev som ventet parti-
ets topkandidat, mens Søren 
Gade måtte nøjes med 4. 
pladsen. Linea Søgaard-Lidell 
blev nummer 2 og Bergur Løk-
ke Rasmussen, statsminister 
Lars Løkke Rasmussens søn, 
blev nummer 5 på listen.

sebro

JORDRUP: Onsdag den 
13.marts er der hyggeefter-
middag på Aktivitetscentret 
Toftegården i Jordrup. Det sker 
med underholdning af Ensem-

blet 60+ fra Lunderskov med 
programmet »Vi laver numre«. 
Arrangementet starter kl. 14. 
Det koster 50 kroner inklusive 
kaffe at være med.

LUNDERSKOV: Medlem-
mer af lokalhistorisk forening i 
Lunderskov har været på gåtur 
rundt i landsbyen Skanderup, 
for at få opfrisket hvor de for-
retninger, der en gang havde 
eksisteret i sin tid lå. Og det 

kommer der senere en opdate-
ring på, i form af tekst og bille-
der. En gang havde landsbyen 
brugsforening, bager, skoma-
ger, skrædder, smedje og ka-
retmager. Nu er er alt væk!

Kim Larsen 
gudstjenesten
blev et sandt  
tilløbsstykke
VAMDRUP: Sognepræst 
Jens Henrik Kristiansens 
idé om at holde en Kim Lar-
sen-gudstjeneste i Vam-
drup Kirke gav pote. Ar-
rangementet blev et sandt 
tilløbsstykke. Og næsten 
mere til. Det vurderes, at 
der var omkring 700 - 800 
mennesker i kirken.

Alle kirkens 450 sidde-
pladser var besat, og i ræk-
kerne blev der presset flere 
ind, end der egentligt var be-
regnet plads til. Det fortælles, 
at folk også sad oppe ved 
alteret, oppe ved orglet og 
bag orglet. Også midtergan-
gen var fyldt tæt op ligesom  
våbenhuset. Der var men-

nesker overalt.  Flere måtte 
endda opgive at komme ind i 
kirken overhovedet, og valg-
te derfor at gå hjem igen.

Stemningen var der heller 
ikke noget i vejen med. Folk 
sang godt med på sangene 
og lyttede til solonumre af kir-
kens Gospelkor.

Sangene blev introduce-
ret og kommenteret af sog-
nepræsten selv, som holder 
meget af Kim Larsens sange 
og tekster, der jo handler om 
livets udfordringer, som kom-
mer tydeligt til udtryk fx i tek-
sterne »Om lidt blir’ her stil-
le«, og »måske vi ses igen«.

sebro
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Markerede fastelavn  
i kirken og hallen

Af journalist Sv. Erik 
Matthias-Brodersen, 
Netavisen

 
FASTELAVN: 
Fastelavns søndag blev 
markeret to steder på Lun-
derskov-kanten. Det var i 
og ved Skanderup Kirke 
og i Lunderskov Hallen. Og 
begge steder var der pæn 
tilslutning.

Ved Skanderup Kirke star-
tede dagen med en festlig fa-
stelavnsgudstjeneste for hele 
familien. Derefter var der fro-
kost. Og så blev der ellers slået 
katten af tønden uden for kirke-
huset. Der blev gået til tønden 
i de forskellige aldersgrupper. 
Og alt lykkedes - tønden braste 
- og katten blev slået af. Og det 
sørgede små og store festligt 
udklædte børn for.

Da det hele var overstået 
vankede der lidt at drikke og fa-
stelavnsboller til børnene - og 
kaffe med kage til de voksne.

Om eftermiddagen blev der 

budt på gospel i kirken. Og 
den underholdning var lagt i 
hænderne på det landskendte 
ensemble, Gunnertoft Gospel 
Singers. Besøget i Skanderup 
Kirke var et led i korets rund-
rejse rundt i landet i anledning 
af at det har bestået i ti år.

Og det der oplevedes i kir-
ken i Skanderup var gospel 
når det er bedst. Publikum i 
kirkesalen var også med lige 
fra starten. Der blev nynnet, 
sunget og gynget. Ved et kig 
på korets medlemmer bemær-
kedes også et lokalt islæt. Den 
lokale kirkesanger og kendte 
sangerinde, blandt andet fra 
Melodi Gran Pris i TV, Janette 
Bonde, var blandt de medvir-
kende i koret.

Efter koncerten i Skanderup 
Kirke gik turen for Gunnertoft 
Singers videre til Sindbjerg 
Kirke ved Vejle, hvor de skulle 
på podiet allerede om aftenen. 
Jubilæums-turnéen slutter den 
10. marts med en koncert i 
Hellig Kors Kirke i Jyllinge ved 
Roskilde. 

Hård kamp i Lunderskov
Også i Lunderskov Hallen 

blev fastelavns søndag marke-
ret med manér. Her var hallen, 
SuperBrugsen og byens bager 
på Storegade gået sammen 
om markeringen. Og her var 
der også samlet mange men-
nesker - både børn og voksne:

Også i hallen blev den gam-
le tradition holdt ved lige. Kat-
ten blev slået af tønden. Og det 
optog en lang række af festligt 
udklædte børn. Og der blev 
også gået til tønden. Men det 
var en hård »nød« at knække, 
så poderne fik fornøjelsen af 
slå rigtig mange gange, før tøn-
den brast og katten sprang ud.

Og alt i mens hyggede for-
ældre og bedsteforældre sig 
rundt om i hallen omkring op-
stillede borde. Og det så ud til, 
at også indslaget i hallen og 
de aktiviteter, der blev budt på, 
faldt i god smag hos de frem-
mødte.

Og her kåres vinderne - store og små - efter at katten var slået af tønden ved kirken.

I Lunderskov Hallen manglede der ikke fantasi, når det handlede om udklædninger. Se blot 
den lille fyr!

I kirken gav gospel koret Gunnertoft Gospel Singers en flot koncert.
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Håndværkere

JANSSON EL A/S
Samvittighedsfuld siden 1897

Lunderskov 7558 5162
www.jansson.dk

Kontakt din
lokale elektriker:

Peter Gunderlund
på tlf. 7558 5162

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

m Murerarbejde
Reparationer
Flisearbejde
Om- og tilbygning
Tagarbejde

m

m

m

m

Frank Landmark
Risbøge 54 . 6640 Lunderskov

Tlf. 7558 6220
Mobil 2623 6220

www.f-l-byg.dk

F.L. Byg ApS

PRIVAT - ERHVERV - LANDBRUG

DØGNVAGT
75 88 50 50

Elkærholmvej 13, Ferup, 6640 Lunderskov

Lunderskov
Folkeblad
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Generalforsamling FB 2019

Færre i bestyrelsen hos Venstre

INDLÆG: »Fynslund Bold-
klub anno 2019«. Hvad er det 
for en størrelse? Jo, vi er hel-
digvis en forening med mange 
strenge at spille på. Vi er en 
forening, hvor der er plads til 

mange ting og forståelse for 
at de forskellige afdelinger må 
hjælpe hinanden. 

Vi hjælper hinanden med 
store investeringer. Vi giver 
gode råd, løfter i flok. Sæt-

ter gang i nye ting. Prøver at 
servicere og holde sammen på 
vores lokale fælles skaber. Vi 
sætter aftryk på udviklingspla-
nen. Vores base er dog stadig 
gode gamle idrætsgrene. No-

gen gange i nye indpakninger.
Lyder det lidt selvfedt? Ja 

da. Men det mener jeg også, 
vi har lov til at være. Vi har en 
meget velsmurt hverdag, som 
ikke kommer af sig selv. Mas-

Der har været generalforsamling i Fynslund Boldklub. Og der fra har redaktionen modtaget 
følgende indlæg, skrevet af Vibe Bundgård:

ser af frivillige timer ligger bag, 
mange tanker er tænkt og ført 
ud i handling.

Hvad er drivkraften? Det er 
fællesskaber, der opstår. En 
træning, der lykkes. En detalje, 
man pludselig kan. Når et hold 
bliver en enhed og gør ting i 
fællesskab. Når leg, latter og 
bevægelse smelter sammen. 
Når vi udvikler os. Alle disse og 
mange andre magiske stunder 
- det er dem, vi samler på. De 
er grundlaget for, at der til sta-

dighed er nogen, som vil tage 
en tørn. Nogen som vil bruge 
deres tid på at være med i vo-
res klub. Det må vi gerne for-
tælle om. Og igen i år er der 
fundet kandidater til alle ube-
satte udvalgs-poster.

Jeg vil ikke komme så me-
get ind på, hvad der er sket i 
året, der er gået. Kun en lille 
ting omkring vores nylig af-
holdte LAN-event. 52 børn og 
unge var meldt til, mest lokale. 
Det var en stor succes.

LUNDERSKOV: Der er nu 
færre i bestyrelsen hos Ven-
stres lokale vælgerforening i 
Lunderskov. Antallet af med-
lemmer er sat ned fra 13 til 
11. Samtidig er valgperioden 
for medlemmerne af besty-
relsen sat ned fra tre til to år.

Ændringerne blev gen-
nemført på vælgerforeningens 
seneste generalforsamling. 
Ændringerne har medført, at 
Per Skafte Christensen, Steen 
Steensen Blicher og Jens Erik 
Sørensen blev genvalgt, mens 
Heidi Cenia Andersen og Tor-
ben Olesen blev nyvalgt.

Foreningens regnskab for 
2018 viste et beskedent over-
skud, oplyses det fra general-
forsamlingen.

Efter generalforsamlingen 
orienterede fiskeri- og ligestil-
lingsminister Eva Kjer Hansen 
om den øjeblikkelige situation 
på Christiansborg. Hun følte - 

og beklagede - blandt andet, 
at tidligere tiders gode samar-
bejdsrelationer for Venstre var 
presset. Og så langede hun ud 
både efter sine folketingskol-
lager og efter journalisterne for 
at gå mere efter »manden end 
bolden«.

Den lokale kandidat til Euro-

paparlamentsvalget, Asger 
Christensen, Jordrup, oriente-
rede om sin valgkamp i hele 
det sønderjyske område. Han 
var af den klare opfattelse, at 
vælgerne nu er mere optaget 
af EU og valget til parlamentet, 
og at årsagen til dette nok skal 
findes i Brexit.

Borgmester Jørn Pedersen 
(V) fik lejlighed til at fortælle om 
de aktuelle emner, som præger 
det politiske liv netop nu i Kol-
ding Kommune.

sebro


