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

Følg os på Facebook

TIRSDAG / ONSDAG DEN 10. / 11. MARTS 2020  •  UGE 11  •  ÅRG. 99

I Menighedshuset, Kobbelvænget 5

Møde:  Fredag den 20. marts:  
 Fredagsfællesskab. 
 Onsdag den 25. marts:  Møde v. ungdoms- 
 og undervisnings konsulent IMU,  
 Daniel Præstholm. 
 Emne: »Glæd jer altid i Herren«. 
 Bedefællsskab i ungdomslokalet kl. 19.10. 
 Kørsel: Johannes Borg (2815 5536).

Børneklub:  Torsdag d. 19. marts:  
 Ingen børneklub, fredagsfællesskab  
 den 20. marts kl. 17.00.

Juniorklub:  Mandag d. 16. marts: Skovtur.

Gospelkids:  Mandag d. 16. marts: Sang og dans.

Teenklub:  Den 13. - 15. marts: Lejr. 
 Mandag d. 16. marts:  
 Fredagsfællesskab.

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. 15. marts kl. 10.30 H. Torp

- Søndag d. 22. marts kl. 9.00 H. Torp

- Torsdag d. 26. marts kl. 17.00  
  Spaghettigudstjeneste 

- Søndag d. 29. marts kl. 10.30,  
  Børne- og juniorkirke, Band medvirker

Tilmelding til kirkebilen: 
Senest lørdag på telefon 7550 2700

Sorggruppe
Sorggruppe er et gratis tilbud til dig, der har 
mistet og står tilbage efter et dødsfald.  
Har du mistet en nærtstående, og har svært 
ved at finde overskud til at klare hverdagen? 
I Skanderup Kirke er der mulighed for at 
være i et fællesskab, hvor det at have mistet 
er i centrum, og noget man er fælles om.  
Gruppen ledes af diakon Gerda Nebel-Hansen 
og sygeplejerske Kirsten Torndal.  
Kontakt Gerda på 4096 8386 eller på  
skg@os.dk for tilmelding og orientering. 

Frokost for mænd
Tirsdag d. 17. marts fra 11.00 - 13.00  
mødes vi til frokost i kirkehuset.  
Bent Bechmann, tidligere borgmester fortæller før  
frokosten om sit liv som politiker.  
Tilmelding til Gerda senest den 15. marts 

The Spirit of New Orleans
The Spirit of New Orleans er i dag ét af de mest  
kendte og rutinerede orkestre i Danmark, med en  
unik dynamisk og swingende stil, der rummer alle de 
ingredienser, der skal til for at gøre musikken levende. 
Orkesteret spiller ragtime, blues, marcher, lovesongs, 
evergreens, egne kompositioner og gospel og spirituals 
af høj kvalitet. 

Udover de musikalske kvaliteter, lægger orkesteret stor 
vægt på, at skabe stemning gennem god kontakt til pub- 
likum med musik og sang langt ud over scenekanten.

Lørdag den 21. marts kl. 17.00 - 18.15 spiller  
The Spirit og New Orleans i Skanderup Kirke. 

Arrangør: Kolding Jazzklub i samarbede med  
Kulturens venner i Lunderskov. 

Billetpris: kr. 100,- incl. kaffe i kirkehuset  
fra kl. 15.30 - 16.30.

Billetsalg: 
Nærkøb 
Lunder-
skov eller  
mobilpay 
til  
3149 2297

Foto:  
Thomas 
Nissen

Øvrige

Spaghetti- 
gudstjeneste
Torsdag den 26. marts  
kl. 17.00. 

Nu er der snart spaghetti- 
gudstjeneste igen 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.
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Hej og Tillykke Bekendtgørelser

Bekendtgørelser

Gudstjenester i Lejrskov-Jordrup Kirker

Søndag den 15. marts kl. 10.30 i Lejrskov kirke  
v/Niels Risbjerg Lai

Gudstjenester

DIT VALG - VORES HJERTESAG
Kolding - Haderslev - Vamdrup 

tlf.7552 6389
www.soegaards-begravelsesforretning.dk

SØGAARDS 
BEGRAVELSESFORRETNING

- en del af Begravelse Danmark

Skanderup grundtvigske
Valgmenighed ..........ingen

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

Kære mor, svigermor, 
mormor, bedstemor 
og oldemor
Ruth Hansen - vi ønsker 
dig tillykke med din 90 års 
fødselsdag onsdag den 18. 
marts. 

Hilsen fra familien

LOPPE-
MARKED
i Ødis Hallen

LØRDAG  
den 14. marts  
kl. 9.30-13.30
Auktion kl. 10.30

Ødis IF

Skanderup
Sognekirke .............. 10.30 
Helle Torp

Vamdrup Kirke .. kl. 16.00

Søndag den 1. marts 1. søndag i fasten

Roman om en 
virkelig historie 
før genforeningen

Kun 24 år gammel måtte Jes forlade sin unge 
kone Trine og to små piger for selv at deltage i 1. 
verdenskrig. Som dansk sønderjyde i det tyskbe-
satte Nord-Slesvig var han tvunget til at deltage 
på tysk side – i Rusland og på Vestfronten i Bel-
gien og Frankrig. Han blev livsfarligt såret af et 
skud gennem halsen, og hans bror blev levende 
begravet fl ere gange – men begge overlevede 
mirakuløst og endte i engelsk krigsfangensskab, 
før de fi k lov at komme hjem i 1919. 

En biografi sk, autentisk roman bygget 90 pct. 
på Jes Nissens egne dagbøger, breve og person-
lige beretninger, levendegjort af hans sønnesøn, 
journalist Henri Nissen, Christiansfeld.

Henri Nissen: Jes i Krig. 170 sider. 198,- kr. Køb den i boghandlen eller på Hosianna.dk
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Jes i Krig 
 

Udfordringens Forlag 
- mere mellem himmel og jord9 788792 459848

Kun 24 år gammel måtte Jes 
forlade sin unge kone Trine og 

deres to små piger på Als for selv 
at deltage i 1. verdenskrig.

Som dansk sønderjyde i det tysk-
besatte Nord-Slesvig var han 

tvunget til at deltage på tysk side 
– først i Rusland og bagefter på 

Vestfronten i Belgien og Frankrig.

Han blev livsfarligt såret af et 
skud gennem halsen, og hans 

bror blev levende begravet flere 
gange – men begge overlevede 

mirakuløst og endte i engelsk 
krigsfangensskab, før de endelig 

fik lov at komme hjem i 1919.

Kort før krigen oplevede Jes en 
åndelig krise, og troen fik stor 

betydning for ham i krigen.

En biografisk autentisk roman  
bygget på Jes Nissens egne dag-

bøger, breve og personlige be-
retninger, levendegjort af hans 

sønnesøn, journalist 
Henri Peter Nissen.

Med tro, håb og kærlighed  
gennem 1. verdenskrig

Jes i krig-Cover.indd   1 09-02-2020   19:29:53

Nyhed

Shell Lunderskov
v/ Christian Wolter
Tlf. 7558 5366

Lækre & luftige

Pølsehorn
Med eller uden ketchup

3 stk.

3000

Korsriddere søger medlemmer

Den 27. marts holder logen 
Skansen i Fredericia åbent 
hus fra 10-17, så interes-
serede kan få lidt indblik i, 
hvad de moderne korsrid-
dere foretager sig.

Ordnen blev stiftet i 1967. 
Men rødderne går tilbage til 
1118. Ordnen lejer sig ind hos 
frimurerne på Huslodsvej 25 i 
Fredericia, men er ikke frimu-
rere.

De historiske korsriddere er 
ofte blevet dårligt omtalt i den 
kulturradikale historieskriv-
ning. I dag, hvor mange føler 
sig truet af den muslimske ind-
vandring, er det måske nem-
mere at forstå, hvad der drev 
de oprindelige korsriddere. 
De ville befri Jerusalem, samt 
Spanien og Portugal fra mus-
limerne, som dengang havde 
indtaget en del af Europa.

De mænd, der i dag er loge-
brødre i Den Danske Korsrid-
derorden har dog ikke krig på 
dagsordenen, men velgørende 
formål.

- Det er netop i en stres-
set verden, som den vi lever 
i dag, at en loge som vor har 
sin berettigelse, fortæller Lo-
gens Mester Kim Stenberg, 
som mener at man i logen fin-
der den ro man ikke har andre 
steder, og den opbakning som 
gør at man kan »rense ud« og 
finde ny energi.

Ritualer og symboler
Logebrødrene mødes hver 

14. dag i loge bygningen. 
Logemødet foregår efter en 
stram dagsorden med diverse 
indlæg, men derefter er der 
”efterloge” i en venskabelig at-
mosfære over et let måltid. 

- Ordenens mål er at hjælpe 
brødrene til at skelne imellem 
det væsentlige og det uvæ-
sentlige i tilværelsen, samt 
få dem til at revurdere deres 
egne værdinormer for så vidt 
angår etiske og moralske 
spørgsmål, siger han.

- Hvis det lykkes, så ska-
bes der hos den enkelte en 
livsholdning som gør, at man 
undgår ærgrelser over små 
og betydningsløse ting, og får 
en mere nuanceret og tolerant 
opfattelse af sine medmenne-
sker, siger Mester Kim Sten-
berg.

- Sker der mystiske ting  
i logen?

- Ja der sker ting, som for 
udenforstående kan virke un-

derlige eller som det rene vola-
pyk, men for den enkelte bror 
i logen giver det mening, og 
symbolerne får en dybere me-
ning. Man kan godt sige at man 
hen ad vejen arbejder med sig 
selv for at blive et bedre men-
neske, fortæller Kim Stenberg.

Hvorfor alt det  
hemmelighedskræmmeri?

- Møderne skal være hem-
melige og lukkede for ikke 
indviede brødre. På den måde 
kan alt betros og drøftes uden 
at det fortælles videre til tredje-
mand. Mange ceremonier har 
sine rødder i gammel tid og 
omkring symboler, som bety-
der meget for korsridderorde-
nen.

Kan alle blive medlem?
- Nej, det er en forudsæt-

ning at man er en mand og 
dansk statsborger. At man er 
agtet af sin omverden, har en 
ren straffeattest og en velord-
net hverdag. Og har et huma-
nitært sindelag. Man skal støt-

te op om den danske kulturarv, 
kongehus og fædreland.

Hvordan bliver man  
medlem?

- Man kan søge om det, 
men fra gammel tid har det 
været således at man skal 
anbefales af mindst to loge 
brødre, hvorefter man kan 
stemmes ind. Hvis man bliver 
det, kan man optages og blive 
en del af broderskabet med de 
pligter og rettigheder, som ens 
grader berettiger. Man kan ikke 
frivilligt udtræde, og den fortro-
lighed og tavshedspligt, som 
man har afgivet, gælder for 
livstid. Der er dog ingen, som 
forfølger en udtrådt broder, be-
roliger han.

- Hver gang loge brødrene 
mødes gives et mindre beløb, 
som - når det er stort nok - gi-
ves anonymt til et velgørende 
formål. Vi har givet donationer 
til sygehuse og organisationer, 
hvor vi kan hjælpe børn og 
unge.

Send 
stof 
til 
avisen

Lunderskov Folkeblad opta-
ger gerne lokale meddelelser 
- samt med annoncer, så det 
økonomisk er muligt fortsat at 
udgive en lokalavis for Lunder-
skov. 

Skriv til mail@lunderskov-
folkeblade.dk

Symbolet for de danske 
korsriddere.

Det danske flag stammer fra korsriddernes kamp i Estland.
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Iver Dahlsvej 4
6640 Lunderskov

Tlf. 7684 0711

Åbent fra
kl. 800 - 2000

Alle ugens dage

Skrabeæg bakke
med 10 stk.

Danske kalvekoteletter eller 
Kalve ribeyes
1 stk. ca. 200 gram

Frokostplatte til 2 personer
med 3 slags pålæg .

Alle tilbud er gældende fra onsdag den 11/3- tirsdag den 17/3 - 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

Røget Landskinke
 0,9 - 1,1 kg

1195
KUN

5000
KUN

3000
KUN

3995
KUN
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Christiansfeld 
Avis

Jernbanegade 1  
(det gl. posthus) 

6070 Christiansfeld 
Tlf. 74 56 14 33 

Lunderskov
Folkeblad
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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

Støt de lokale butikker  
og håndværkere

Håndværkere

OMDELING AF AVIS
Vær venligst opmærksom på at aviser  
distribueres på tirsdage-onsdage og omdelingen  
først skal være afsluttet på torsdage inden kl. 21.00.

Der kan således tidligst reklameres over  
manglende dækning på torsdage efter kl. 21.00.

Vær venligst opmærksom på at reklamationer oplyst 
tidligere end dette ikke vil blive behandlet.

MODTAGER DU IKKE UGEAVISEN  
SENEST TORSDAG KL. 21:00?
Kontakt FK Distribution på:  
www.fk.dk/reklamation 

eller send en mail til:  
wkvalitetvest@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.

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: 

Åbningstider: 
Mandag-tirsdag-onsdag kl. 09.00-13.00  

Torsdag kl. 09.00-16.00 
Fredag Lukket

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

Lunderskov
Folkeblad
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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.

MARTS 2020 
Tirsdag 10. kl. 19.00 
 Alle har et liv, der er værd at leve.  
 Foredrag v. Anders Kofoed Pedersen. 
Lørdag 14. kl. 9.30  
 Loppemarked i Ødis Hallen. 
Søndag 15. kl. 10.00 
 Affaldsindsamling. Mødested er ved Lunderskov Hallen. 
Søndag 15. kl. 10.30 
 Gudstjeneste Lejrskov Kirke. 
Tirsdag 17. kl. 9.30 
 Fællessang Aktivitetscentret Toftegården.

APRIL 2020 
Lørdag 4. kl. 18.30 
 Countryaften med RattleSnakes  
 i Jordrup Borger- og Forsamlingshus.


