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

Følg os på Facebook
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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

Gudstjenester 
• Søndag d. 19. april kl. 10.30,  
 Børne- og juniorkirke 

• Søndag d. 26. april kl. 10.30,  
 Børne- og juniorkirke

• Søndag d. 3. maj kl. 10.30,  
 Børne- og juniorkirke

(Der tages forbehold for ændringer)

Tilmelding til kirkebilen: 
Senest lørdag på telefon 7550 2700

En at snakke med
For tiden er meget anderledes. Fra kirkens side 
er vi afskåret fra at arrangere gudstjenester, 
møder m.v., men vil fortsat gerne være kirke 
for og med hele sognet. Vi retter os naturligvis 
efter myndighedernes anvisninger og retnings-
linjer, men vil meget gerne hjælpe i det omfang 
vi kan. Den aktuelle situation kan give grund 
til bekymring, uro eller udpræget ensomhed og 
vi kan alle sammen have brug at tale med et 
andet menneske om det, der nu engang sker.  
Trænger du til at snakke med andre, er du 
mere end velkommen til at kontakte kirkens 
præster:  
Martin Karkov Kobbersmed (tlf. 7558 5002),  
Helle Torp (2184 0830),  
kirkegårdsleder Gerda Nebel-Hansen  
(tlf. 4096 8386) eller kirke- og kultur- 
medarbejder Ester Due (tlf. 4024 0009).  
I skrivende stund forventer sognepræst Martin 
Karkov Kobbersmed at blive far inden længe. 
Han er derfor fraværende den første halvdel af 
april måned, men er ellers til at tale med.

Påske på pause
Der kan knyttes mange overskrifter, digte og kloge ord til 
påsken. Også stærke ord fra hovedpersonen, ham det hele 
handler om: Jesus Kristus. I Bibelen står der, at han er det 
påskelam, der skulle slagtes én gang for alle, for at op-
sluge al smerte, sygdom, ensomhed, angst og død. Det var 
en ubærlig lidelse, men han gjorde det, for at give verden 
liv og håb - også når alt ser håbløst ud. Midt i sine lidelser 
råbte han: »Min Gud, min Gud! Hvorfor har du forladt 
mig?« Mon andre i verden går med en lignende følelse i 
kroppen eller sindet i disse dage?

Uanset om påsken er med eller uden gudstjenester i kir-
ken, er det vores tid på året til, at samle tankerne omkring 
det, der skete i Jerusalem, da Jesus fra Nazaret oplevede 
den totale fiasko på egen krop, og opstod til liv igen påske-
morgen. Alt tyder på, vi desværre ikke kan mødes i kirken 
og fejre påskens dramatiske begivenheder med hinanden, 
og derfor kommer her nogle få opmuntringer til, hvordan 
påsken kan fejres i de små hjem:

• Har man en salmebog fra 2003 eller senere hjemme hos 
 sig, kan man læse en sammenskrivning af de sidste  
 timer i Jesu liv fra s. 1314 og fremefter. Læs evt. nogle  
 mindre afsnit hver dag gennem hele påskeugen.

• Nyd naturen i det omfang, det er muligt.  
 Den forklarer i sit eget enkle og tydelige sprog, hvad  
 påsken handler: Livets sejr over døden!

• Syng og nyn alle de påskesalmer og -sange, du kan  
 komme i tanke om - højt eller indeni i dig selv. Lad ord  
 og toner hjælpe til, at mørket kan drives på flugt!

• Bed en bøn og sig Gud tak for at: 

• Han med syvtommersøm lod sig blive banket fast til  
 verdenshistoriens vel nok mest grufulde henrettelses- 
 instrument, for at tage vores lidelse, afmagt og død  
 på sig, og bane vej fra mørket til lyset.

• Han har givet sig selv og lært os om kærligheden,  
 der hellere giver end tager.

• Han er nær lige nu, også midt i en urolig tid.

Med ønsket om en glædelig påske! 
Martin Karkov Kobbersmed, sognepræst

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.

Coronavirus
Fortsat er vores arrangementer i Kirkehuset og guds- 
tjenester aflyst indtil videre frem til den 13. april. 
Vi håber på forståelse for dette, og beder jer holde jer 
opdateret på hjemmesiden og via Facebook.

Martin Karkov Kobbersmed Helle Torp 

Gerda Nebel-Hansen Ester Due 



/  LUNDERSKOV FOLKEBLAD2 TIRSDAG DEN 7. APRIL 2020

Avisen holder 
påskeferie 

og er tilbage  
tirsdag den 14. 

april kl. 9.00

Bekendtgørelser

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: 

Normale åbningstider: 
Mandag-tirsdag-onsdag kl. 09.00-13.00  

Torsdag kl. 09.00-16.00 
Fredag Lukket

Deadline for annoncer til uge 17 
er torsdag den 16. april kl. 12.00

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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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.

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.

AutoPartner.dk

www.cac-certi�ceret.dk

AutoPartner – For en sikkerheds skyld

Inkl. visuel kontrol af bremser, 
styretøj, støddæmpere, fjedre og
hjulophæng

* Der kan forekomme tillæg ved kodning af hjulsensor.

Kun

299,-
*

A
lle

 p
ri

se
r e

r i
n

kl
. m

o
m

s 
m

ed
m

in
d

re
 a

n
d

et
 e

r a
n

g
iv

et
 o

g
 k

an
 ik

ke
 

ko
m

b
in

er
es

 m
ed

 a
n

d
re

 ra
b

at
af

ta
le

r. 
D

er
 ta

g
es

 fo
rb

eh
o

ld
 fo

r t
ry

kf
ej

l.

BØGES BILSERVICE APS
Kongsbjerg 27
6640 Lunderskov

Tlf: 75 58 66 06
post@boges-bilservice.dk www.boges-bilservice.dk

DIT VALG - VORES HJERTESAG
Kolding - Haderslev - Vamdrup 

tlf.7552 6389
www.soegaards-begravelsesforretning.dk

SØGAARDS 
BEGRAVELSESFORRETNING

- en del af Begravelse Danmark

Jordrup Forsamlingshus
tilbyder udlejning til  

privatfester og kaffeborde og lign.
Kontakt på tlf. for mere info. 

Karen M. Christensen 5124 0888

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.

Vores kære mor 

Ruth Hansen
er sovet stille ind på Kongsbjerghjemmet d. 31-3-20.

Der vil på et senere tidspunkt,  
når corona forholdene tillader det,  

blive afholdt en mindehøjtidelighed i forbindelse  
med en urnebegravelse.

Æret være hendes minde

Pia, Inge, Elissabeth & Niels
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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

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

Håndværkere

Tlf. 7684 0062 · Bil 2374 7273
Fax 7684 0061

Derfor får du 
en påskeavis

Fonden Den selvejende 
institution Udfordringen i Chri-
stiansfeld har betalt for at få 
udbragt sin påskeavis som 2. 
sektion i Christiansfeld Avis og 
Lunderskov Folkeblad. Avisen 

deles i anledning af påsken 
også ud i Vamdrup-området, 
hvor Lunderskov Folkeblad tid-
ligere udkom.

Henri

Påskeudgave af den kristne ugeavis Udfordringen • Tirsdag den 7. April • Uge 15-16 • 2020 • Årg. 48Påskeudgave af den kristne ugeavis Udfordringen • Tirsdag den 7. April • Uge 15-16 • 2020 • Årg. 48Påskeudgave af den kristne ugeavis Udfordringen • Tirsdag den 7. April • Uge 15-16 • 2020 • Årg. 48

Annoncer:

Se fi lm-fotos om Jesus og læs om, hvad påsken handler om og kan betyde i dag.

Hvem var han?
Spændende TEMA-sider om verdenshistoriens 
mest betydningsfulde menneske. 

Cubas 
kvinder 
følger 
Jesus
Læs indstik inde i avisen Halvtids medarbejder til børne-, unge- 

og familiearbejdet i Vejle Oasekirke
søges pr. 1. august

Se mere på vejleoasekirke.dk

Rejs videre
med os...
Fik du afbrudt dit ophold i udlandet?

Tag på højskole med os i 10 uger
19. april - 27. juni 2020

oasehojskolen.dk/rejs-videre-med-os

Påskegudstjeneste opgives
Over Lerte Kirke - Dansk 
Klokkemuseum, Farrisvej 
12, Sommersted opgiver at 
holde påskegudstjeneste 
i år og laver i stedet aftale 
om pinsegudstjeneste den 
3. juni.

Der arbejdes på at lave 
aftale med provsten for Malt 
provsti, som skulle have præ-
diket til påske. Han er nystartet 
1. september 2019 som præst 
i Askov og provst i Malt provsti, 
fortæller Margrethe Wind.


