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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 17. / 18. MARTS 2020  •  UGE 12  •  ÅRG. 99

Indre Missions bestyrelse i Lunderskov 
har valgt at bakke op om myndighedernes anbefalin-
ger om præventiv bekæmpelse af corona-virus.  
Derfor aflyser vi alle aktiviteter i menighedshuset 
indtil I hører nærmere og vi vil løbende følge myndig-
hedernes anbefalinger.

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

Coronavirus
Regeringen har besluttet, at alle offentlige 
institutioners indendørs aktiviteter indstilles 
med øjeblikkelig virkning. Som følge heraf er 
alle gudstjenester derfor aflyst, indtil videre i 
de kommende 14 dage.  
Det samme gælder for aktiviteter i Kirkehu-
set.

Vi håber på forståelse for dette, og beder jer 
holde jer opdateret på hjemmesiden og via 
Facebook.  

Gudstjenester 
• Søndag d. 5. april kl. 10.30  
 Børne- og juniorkirke 

• Torsdag d. 9. april kl. 19.00, H. Torp  
 Fællesspisning kl. 17.30,  
 pris børn kr. 25,- voksne kr. 50,- 
 Tilmelding senest d. 5. april til Gerda  
 på tlf. 4096 8386/ skg@os.dk

• Fredag d. 10. april kl. 10.30

• Søndag d. 12. april kl. 10.30,  
 Børne- og juniorkirke 

Tilmelding til kirkebilen: 
Senest lørdag på telefon 7550 2700

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. 

Øvrige

Northern Assembly
Northern Assembly tager på akustisk kirke- 
turné i foråret 2020 og lægger vejen forbi 
Skanderup Kirke. Ingen forstærkning.  
Ingen mikrofoner. Kun rå musik. 

Søndag d. 19. april kl. 16.00.  
Vel mødt til en fantastisk smuk koncert.

Foto: Thomas Nissen

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 Lunderskov eller  
mobilpay til 3149 2297

Vigtige datoer:
• Tirsdag d. 12. maj er der offentligt orienteringsmøde 
   for sognet sammen med menighedsrådets årlige  
   beretning om rådets arbejde, planer og redskaber.

• Tirsdag d. 15. september er der offentlig valg- 
   forsamling. Arrangementet afholdes og ledes af  
   valgbestyrelsen.
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Beskæftigelser

Bekendtgørelser

Gudstjenester

AFLYSNINGER
På baggrund af situationen med  

corona virus (COVID-19)  
og de offentlige påbud,

ser vi os nødsaget til at aflyse:

Påskebanko  
torsdag den 26. marts kl. 19.00 

og 

Countryaften med RattleSnakes  
lørdag den 4. april kl. 18.30

Jordrup Borger- og Forsamlingshus

Nat-/morgenmedarbejder  
til blomstergrossist 

Proflora Kolding
Du indgår i et team der modtager og pakker vare  
til blomsterhandlere, på vores terminal i Kolding.

Kvalifikationer: 
• Struktureret. 
• Fysisk stærk. 
• Stabil. 
• Vant til nat-/morgenarbejde - 
   arbejdstid mellem kl. 02.00-11.00.

Primær opgaver: 
• Modtage og fordele varer til web-kunder. 
• Klargøring til udkørsel. 
• Renholdelse og oprydning på lager og i butik.

Vi tilbyder: 
• Et job med mange opgaver og udfordringer. 
• Gode kollegaer i en landsdækkende koncern. 
• Et førende firma indenfor branchen,  
   i stadig udvikling.

Da vi søger til omgående ansættelse så kontakt 
Jesper Halgren Jensen på +45 2072 0705

Shell Lunderskov
v/ Christian Wolter
Tlf. 7558 5366

Lækre & luftige

Pølsehorn
Med eller uden ketchup

3 stk.

3000

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:  
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.

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
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Jordrup Antenneforening

Generalforsamling

AFLYST
Tirsdag den 24. marts kl. 19.00 
i Jordrup Forsamlingshus

Aflyst på grund af  
COVID-19 - Corona-virus

En Kreativ Succes!
Det lyder måske pralende, 
men det er den betegnelse, 
som bedst dækker vores op-
levelse af Kreativ Lørdag på 
Lunderskov Bibliotek i den 
forgangne uge.

Ikke færre end 20 kreative 
M/K’er havde fundet vej til ar-
rangementet, og alle havde 
vildt fantastisk hobbyarbejde, 
som de præsenterede. Meget, 
meget glædeligt, at der var en 
del yngre deltagere. Desuden 
kom der så mange interesse-
rede besøgende, at vi rundede 
100! 

Utroligt, at der gemmer 
sig så megen kreativitet i lille 
Lunderskov og herligt, at det 
kommer frem i lyset, så mange 
kan få glæde af synet og der-
udover bliver inspireret og må-
ske selv finde modet til at være 
med næste år. 

Hold jer endelig ikke til-
bage!

Gammelt »ragelse« kan få 
nyt liv. Beton er ikke blot til byg-
geri, gamle mellemværk bliver 
fine puder. Papir og farver i de 
rette hænder bliver f.eks. til en 
smuk isfugl, papirstrimler til 
den fineste pynt, tynde tråde 
er pludselig bordløbere, et 
stykke stof, nål og tråd er fluks 
flotte broderier - utroligt, hvad 
der kan komme ud af diverse 
materialer i de rigtige hænder. 
Strikkerier, hækling, quilt o.s.v.

Et nyt tiltag var, at vi gerne 
ville have børn, og forældre/
bedsteforældre som aktive 
deltagere. Dette blev godt 
modtaget. Der blev produceret 
»Sokkevenner« af gamle såvel 
som nye sokker, begge dele 
med flotte resultater.

Derudover blev der deko-
reret sten med fantasien fuldt 

udfoldet, pingvin, mariehøne 
og diverse fantasifigurer. Det 
er helt klart, at der fremadrettet 
vil være disse og andre aktivi-
teter for den yngre generation.

En anden nyhed var fælles-
sange fra Højskolesangbogen  
akkompagnement fra klaveret, 
som blev professionelt betjent 
af Else Boisen. Det gav en dej-
lig stemning og en god følelse 
af fællesskab at synge sam-

men. Sang giver noget positivt 
- en følelse af lethed og glæde!

Eneste minus var, at vi 
måtte undvære Jesper Elkjærs 
tilstedeværelse. En virus var 
kommet på tværs - heldigvis 
ikke den fra Kina. J.E. har lovet 
at komme næste år, hvilket vi 
ser frem til.

Summa summarum: en 
fantastisk dag, udelukkende 
takket være de mange krea-
tive udøvere og interesserede 
gæster.

Anni Schumacher, Jane 
Lyngsø, Tina Ellegaard Poul-
sen og Sonja Jensen takker for 
den flotte opbakning.
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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 onsdag den 18/3 - tirsdag den 24/3 - 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

Skaftkoteletter 
3-4 stk.

Oreo, Lu Bastogne eller 
Prince chokoladekiks 
Flere varianter. 
150-300 g

Kohberg brød 
Flere varianter. 
390-1000 g

Knorr  
retter  
eller  
saucer
Flere varianter. 
80-324 g

Casillero del Diablo
Chile - 6 x 75 cl

Buko Smelte 
eller Flødeost 
Flere varianter. 
140-250 g

4500
1000 G KUN

Spar 28070

1000
FRIT VALG

UNDER 
1/2 PRIS

19900
6 FLASKER
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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 5308JANSSON EL A/S
Samvittighedsfuld siden 1897

Lunderskov 7558 5162
www.jansson.dk

Kontakt din
lokale elektriker:

Peter Gunderlund
på tlf. 7558 5162

4 stk. 4 stk. 4 stk. 4 stk.

155/65 14”
Pris 2195 kr.

205/55 16”
Pris 3295 kr.

195/65 15”
Pris 2495 kr.

175/65 14”
Pris 2295 kr.

Lunderskov Y’s Mens Club
Lunderskov Y’s Men’s Club 
kan igen sige tak til lokal-
området for »levering af lop-
per« og tak for opbakningen 
til loppemarkedet

Årets første loppemarked 
blev afviklet den 7. marts. Der 
var rigtig mange kunder og en 
god stemning. Vi er så heldige 
at have mange tilfredse stam-

kunder. Et par stykker kom 
endda med chokolade til de 
flinke sælgere.

På de 3 timer markedet 
var åben blev der solgt for ca. 
38.000 kr. Pengene uddeles 
primært til kirkelige/sociale 
formål i lokalområdet og til Y`s 
Mens klubbens Regionspro-
jekter. Læs mere på hjemme-
siden www.lunderskov.ysmen.
dk

Vi byder alle velkommen 
igen den 6. juni til det næste 
loppemarked.

Ruth Kristensen 
Lunderskov Y’s Mens Club


