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DET SKER I SKANDERUP SOGN
Skanderup Sognekirke

Coronavirus
Fortsat er vores arrangementer i
Kirkehuset og gudstjenester aflyst indtil
videre frem til d. 30. marts.
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. 40968386/ skg@os.dk

Kære brugere
af kirkegården
På grund af coronakrisen, har biskopperne
besluttet at følge regeringens anvisning og
sendt alle offentlige ansatte ved kirkerne hjem.
Det betyder at der ikke arbejdes på kirkegården,
men kirkelige handlinger som bisættelse,
begravelse, dåb og vielser gennemføres efter
aftale med præsten.
Sådan er det lige nu, og vi kommer sikkert ikke til
at tage gran af og plante blomster som planlagt.
Vi er kede af situationen, men håber på forståelse
og vil genoptage arbejdet så snart det er muligt.
Det er altid muligt at kontakte os på
tlf.: 6122 7558

Med venlig hilsen
Graver Finn Nebel-Hansen

• 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

Northern Assembly
Northern Assembly tager på akustisk
kirketurné 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.

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
valgforsamling. Arrangementet afholdes og
ledes af valgbestyrelsen.

Regeringens nye tiltag for at begrænse
udbredelsen af coronavirus får nu også
konsekvenser for forårets konfirmationer.
Konfirmationerne flyttes derfor fra
• Søndag d. 26. april til søndag den 23. august
• Søndag d. 3. maj til søndag den 30. august
Det er meget beklageligt for de kommende
konfirmander og deres familier,
men desværre en nødvendighed.

Kontakter
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
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Gudstjenester

Aflyst på
grund af
COVID-19 Corona-virus
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Rottebekæmpelsen fortsætter på
trods af coronavirus

Aktivitetskalender
I denne aktivitetskalender optages alle møder og arrangementer gratis, dog betinget af, at arrangementet senere
annonceres i avisen. Kalenderen optager disse meddelelser
2 måneder frem.
MARTS 2020
28. marts:
Loppeindsamling.
Lunderskov Y’s Men’s Club - 7555 8028.
APRIL 2020
25. april:
Loppeindsamling.
Lunderskov Y’s Men’s Club - 7555 8028.
MAJ 2020
30. maj:
Loppeindsamling.
Lunderskov Y’s Men’s Club - 7555 8028.

Du skal fortsat anmelde rotter på kommunens hjemmeside, hvis du ser en rotte,
eller ser spor efter en. Du
finder linket »Anmeld rotter«
under Genveje i den højre
spalte på kolding.dk
Coronavirus betyder, at
mange ting i øjeblikket fungerer på et lavere blus. Kommunen og rottebekæmperne har
dog ikke indstillet kampen mod
rotterne.
- Rotter kan sprede sygdomme og medføre skader
i bygninger og boliger, så vi

Bekendtgørelser
INDSAMLING
AF »LOPPER«

Vi samler ind til Loppemarked 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

vurderer, at rottebekæmpelse
er en såkaldt kritisk funktion,
og at det fortsat er vigtigt at
sætte ind mod rotterne hurtigst
muligt, udtaler miljømedarbejder Birgitte Hansen, der står i
spidsen for den strategiske rottebekæmpelse i Kolding Kommune og tilføjer:
- Borgerne skal derfor blive
ved med at anmelde rotter og
mistanke om rotter på kommunens hjemmeside.
Hvis du eller dine nærmeste er i den risikogruppe, som
er særligt sårbare overfor coronasmitte, skal du lave en notits i feltet »Beskrivelse« i forbindelse med din anmeldelse.
Du skal også for en sikkerheds
skyld gøre rottebekæmperen
opmærksom på det, når han
ringer og aftaler det første besøg med dig.
Det er firmaet Anticimex,
som udfører hovedparten af
rottebekæmpelsen i Kolding
kommune. Serviceleder hos
Anticimex Per Letting oplyser,

at rottebekæmperne som udgangspunkt fortsætter deres
arbejde som de plejer, men
at der naturligvis er ekstra opmærksomhed på ikke at blive
smittet med corona eller at
udsætte borgerne for potentiel
smitte.
- Vi tager en række generelle forholdsregler, og er naturligvis ekstra påpasselige, hvis
rotterne er anmeldt hos borgere, som oplyser, at de selv
er potentielt smittede, eller at
deres nærmeste pårørende er
særligt sårbare, fortæller Per
Letting.
Generelt vil rottebekæmperne undlade at give hånd,
holde minimum to meters afstand til folk, afspritte hænder
og bære handsker, og hvis de
skal indenfor, vil de også bære
maske.
- Vi vil bede folk om selv
at tilse fælder indendørs, så
vi kommer mindst muligt i tæt
kontakt med borgere. Anticimex og rottebekæmperne vil

naturligvis gerne vejlede borgerne omkring dette, siger Per
Letting.
Anticimex undlader efter aftale med kommunen at gå ind
til borgere, som har mistanke
om, at de er smittet med coronavirus. Husk at gøre rottebekæmperen opmærksom på
det, og ring meget gerne på
forhånd og udsæt din aftale.
Anticimex kan kontaktes
ved ændring af aftaler om besøg af rottebekæmperen, og
hvis man ønsker vejledning
om tilsyn med indendørs fælder på tlf. 7514 5822. Kolding
Kommunes
administrative
personale kan kontaktes med
generelle spørgsmål om rotter
mandag-onsdag kl. 9-14, torsdag kl. 9-16 og fredag kl. 9-13
på tlf.: 7979 1500 - tryk 1 for
omstilling vedr. rotter.
Kilde: Kolding Kommune
den 17. marts 2020

SØGAARDS
BEGRAVELSESFORRETNING

Lunderskov Y’s Men’s Club
Annoncesponsor:

DIT VALG - VORES HJERTESAG
Kolding - Haderslev - Vamdrup
tlf. 7552 6389
www.soegaards-begravelsesforretning.dk

Kongsbjerg 33 . Lunderskov

- en del af Begravelse Danmark

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 tyskbesatte Nord-Slesvig var han
tvunget til at deltage på tysk side
– først i Rusland og bagefter på
Vestfronten i Belgien og Frankrig.

Henri Peter Nissen JES I KRIG

d
NyheJes
i Krig

Roman om en
virkelig historie
før genforeningen

Henri Peter Nissen.

En biografisk, autentisk roman bygget 90 pct.
på Jes Nissens egne dagbøger,
breve og personUdfordringens Forlag
- mere mellem himmel og jord
9 788792 459848
lige beretninger,
levendegjort
af hans sønnesøn,
journalist Henri Nissen, Christiansfeld.
Jes i krig-Cover.indd 1

Med tro, håb og kærlighed
gennem 1. verdenskrig

Alt om genforeningen!
To pragtbind i stort format,
indbundet og med masser af billeder og spændende
tekst om genforeningen i 1920.
Samlet af Steffen Riis. Udgivet af Danmarks Samfundet
med støtte fra bl.a. Kolding Kommune.
En oplagt gaveidé til historisk interesserede, men også til
de nye generationer og tilflyttere,
så de forstår, hvad der er
sket her i grænselandet.

Udfordringen
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Rottebekæmperne i Kolding Kommune fortsætter deres arbejde på trods af corona-situationen i Danmark.

I alt 590 sider.
Pris 499,- kr.
09-02-2020 19:29:53

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

Kan købes i

Jernbanegade 1 • 6070 Christiansfeld
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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

Håndværkere

mandag til torsdag fra
kl. 08:30-16:00
og fredag 08:30-14:30.

ALT

Ugeavisen kan
hentes hos:
Superbrugsen, Lunderskov
Nærkøb, Lunderskov
Biblioteket, Lunderskov

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

MURERARBEJDE
UDFØRES...

Murerfirmaet
Ole Pedersen's eftf.
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Tlf 7558 5840
Bil 2889 0656

www.
byggegaranti.dk

Kontakt din lokale maler:

Preben
på tlf. 4087 1599
Preben Maler
Lunderskov 4087 1599
prebenmaler6640@gmail.com

Følg os på Facebook
17:35

PRIVAT - ERHVERV - LANDBRUG

Side 1

Lunderskov
Folkeblad
OG OMEGNS

Jernbanegade 1 . 6070 Chr.feld
Tlf. 7456 1433
mail@lunderskov-folkeblad.dk

Drosselvej 2 - 6640 Lunderskov

Tlf. 7558 6022

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

Tømrerarbejde
Murerarbejde
Gulvstøbning
Jord-/Kloakarbejde

Støt de lokale butikker
og håndværkere

DØGNVAGT
75 88 50 50

Elkærholmvej 13, Ferup, 6640 Lunderskov
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