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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 
Alle gudstjenester er aflyst frem til  
den 10. maj. 

Følg med på hjemmeside og Facebook  
hvor vi løbende lægger opdateringer op.

En at snakke med
For tiden er meget anderledes. Fra kirkens side 
er vi afskåret fra at arrangere gudstjenester, 
møder mv., men vil fortsat gerne være kirke for 
og med hele sognet. Vi retter os naturligvis efter 
myndighedernes anvisninger og retningslinjer, 
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 vel-
kommen 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 
kulturmedarbejder Ester Due (tlf. 4024 0009). 

Drive-in gudstjeneste
Hver for sig, men alligevel sammen.

Påskesøndag inviterede kirken til Drive-in  
gudstjeneste på Kirkehusets P-plads kl. 11.00. 

50 biler troppede op og var med til at gøre guds-
tjenesten festlig. En stor scene var sat op foran 
Kirkehuset, så kirken kunne ses i baggrunden. 
Solen skinnede da bilerne én efter én blev guidet 
ind på pladsen. 

Påskelørdag var Martin Kobbersmed og hans 
kone Helene blevet forældre til en lille datter, 
og derfor sprang Holger Haldrup til med påske-
prædikenen. Bandet fra konfirmationsgudstjene-
sterne spillede skøn musik til salmerne, som folk 
kunne høre ind gennem vinduet. 

Alt i alt blev  
det til en  
festlig guds- 
tjeneste i  
bilerne og  
på scenen. 

Vi fik en  
følelse af  
at være 
 sammen,  
selvom vi  
var i hver  
vores bil. 

Vigtige datoer:
• Tirsdag d. 12. maj er der offentligt oriente- 
 ringsmøde for sognet sammen med menig- 
 hedsrådets årlige beretning om rådets arbejde, 
 planer og redskaber.

• Tirsdag d. 15. september er der offentlig  
 valgforsamling. Arrangementet afholdes og  
 ledes af valgbestyrelsen.

Martin Karkov Kobbersmed Helle Torp 

Gerda Nebel-Hansen Ester Due 
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ANNONCETELEFON 
7456 1433

mail@lunderskov- 
folkeblad.dk

Bekendtgørelser

DIT VALG - VORES HJERTESAG
Kolding - Haderslev - Vamdrup 

tlf.7552 6389
www.soegaards-begravelsesforretning.dk

SØGAARDS 
BEGRAVELSESFORRETNING

- en del af Begravelse Danmark

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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Christiansfeld 
Avis

Jernbanegade 1  
(det gl. posthus) 

6070 Christiansfeld 
Tlf. 74 56 14 33 
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Jels Vikingespil 2020 aflyses
- Det er med meget stor be-
klagelse, at vi i år må aflyse 
forestillingen Krakes Kæm-
per pga. Corona-situationen 
i Danmark.

 
Vi følger naturligvis myndig-

hedernes henvisninger, og må 
derfor erkende, at vi ikke kom-
mer til at spille vikingespil i år. 
Vi var ellers klar til at give den 
en skalle for at nå det, men 
omstændighederne i år bety-
der altså, at vi ikke kommer 
til mødes på vores fantastiske 
friluftsscene i Jels.

Det er er kun anden gang 
i vores lange historie vi må ty 
til aflysning, og første gang var 
det kun en enkelt aften, vi afly-

ste. Men vi ved, at vi kommer 
stærkt igen næste år, fortæller 
Janus Lynggaard, formand for 
Jels Vikingespil, og fortsætter 
»om ikke andet så kan vi trø-
ste os med, at vi er ekstremt 
velforberedte på næste års 
forestilling«.

Dem, der allerede har købt 
billetter til Krakes Kæmper, vil 
naturligvis få deres penge re-
tur, men vi henstiller til at give 
os lidt arbejdsro, så vi kan få 
arrangeret det fornødne med 
vores billetsalg. Når vi har 
alle aftaler på plads, så vil der 
komme besked til alle vores 
trofaste gæster der allerede 
har billet til årets forestilling 
oplyser formanden. Foto: Frank Cilius.
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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

CEO uddeler ros i corona-tiden

God nyhed i en Corona-tid

Imens store dele af Danmark 
har været lukket ned i den 
seneste måned, har med-
arbejderne i BSB Industry 
og BSB Poland på hver sin 
måde steppet op og taget 
ansvar. Det fortæller CEO 
Teddy Norsgaard Jørgen-
sen.

 
- Jeg er imponeret. Alle an-

satte i BSB Industry og BSB 
Poland har min dybeste re-
spekt. De har taget ansvar og 
er steppet op i en grad, der er 
beundringsværdig. Vi har stået 
med flere udfordringer, men 
de er blevet løst i fællesskab. 
Ikke mindst fordi medarbej-
derne har været fleksible, og 
fordi de har taget en ekstra 
tørn i en periode med ekstrem 
travlhed, siger Teddy Norsga-
ard Jørgensen, der roser med-
arbejderne i såvel Polen som 
Danmark.

- Jeg var spændt på, om 
produktionen i BSB Poland 

kunne holde deres høje ni-
veau, fordi ledelsen i høj grad 
har været tvunget til at arbejde 
hjemmefra. Men det er gået 
over al forventning. Distan-
celedelsen har fungeret, og 
medarbejderne har arbejdet 
selvstændigt og benhårdt.

- I Danmark har Produc-
tion Manager Heino Pedersen 
styret produktionen med sin 

sædvanlige sikre hånd. Resul-
tatet er, at produktionen i både 
Danmark og Polen har holdt et 
højt gear. Ordrerne er produ-
ceret og leveret til tiden i den 
høje kvalitet, der kendetegner 
BSB Industry og BSB Poland. 
Der har ingen slinger været i 
valsen, siger Teddy Norsgaard 
Jørgensen, der også glæder 
sig over, at medarbejderne 

bag skrivebordene har fået det 
til at fungere trods deres hjem-
mearbejdsplads.

- Det kan være svært at ar-
bejde koncentreret hjemmefra. 
Nogle har været udfordret af 
at skulle passe mindre børn, 
mens andre har været opta-
get af at skulle undervise og 
hjælpe med lektier. Trods det 
er alle lykkedes med at passe 
deres arbejde, og det har sik-
ret, at BSB Industry og BSB 
Poland har kørt ufortrødent vi-
dere trods corona-tiden.

- I den kommende tid vil 
flere funktionærer møde ind på 
kontorerne for at varetage de-
res arbejdsopgaver. Vi følger 
naturligvis sundhedsmyndig-
hedernes anbefalinger nøje, 
og vi gør vores ypperste for at 
passe godt på hinanden, un-
derstreger Teddy Norsgaard 
Jørgensen i sin ros til med-
arbejderne i BSB Industry og 
BSB Poland.

Tommy Vestergaard Schmidt 
har solgt en stor del af sin 
virksomhed Nordic Line på 
Tværvej 1 i Lunderskov til 
den engelske koncern Volu-
tion Group plc.

 
Men det betyder ikke, at 

de ansatte mister deres job, 
fortæller han. De to sælgere 
flytter med over i den nye virk-
somhed, og tre andre medar-
bejdere har fået tilbudt at fort-
sætte. Da den nye virksomhed 
ligger i Odder ved Aarhus, er 
det dog ikke sikkert, at de ta-
ger imod tilbuddet. Desuden 
fortsætter han selv og en med-
arbejder med de produkter, 
som er tilbage.

- Vi har fortsat agentur for 

designhylder, paneler, trapper 
og luftblandere fra Neoperl i 
blandingsbatterier. Desuden 
har vi kontakt med et tysk fir-
ma, som gerne vil ind på det 
danske marked. Men på grund 
af coronaen, har jeg ikke kun-
net besøge dem, siger han.

- Jeg er meget glad for, at 
det er lykkedes at få handlen 
på plads, siger en optimistisk 
Tommy Vestergaard Schmidt, 
som fylder 61 år til juni.

Tommy Vestergaard Schmidt 
er uddannet hos den lokale 
isenkræmmer Børge Warncke, 
fra Tommys fødeby Vamdrup. 
Han har også været sælger 
for bl.a. Coca Cola. På et 
tidspunkt kom han ind i ven-
tilations-branchen og var hos 

Combac ventilation og God-
fred Pedersen. Men han fik 
mod på selv at starte op med 
et agentur-firma, hvor man 
lagde vægt på kundepleje. Og 
det har både producenterne, 
forhandlerne og kunderne væ-
ret så glade for, at der nu er 7 
medarbejdere i firmaet i Lun-
derskov.

For selv om virksomheden 
udelukkende har solgt direkte 
til virksomheder, så har man 
også haft kundekontakten 
med forbrugerne. Og her kom-
mer kunden til at snakke med 
et rigtigt menneske, og får et 
personligt svar. Faktisk går der 
ikke et år, uden at en i firmaet 
får sendt chokolade som tak 
for hjælpen.

Nordic Line har været så 
dygtig til at formidle produk-
terne, at omsætningen er for-
doblet flere gange. Nu er der 
så mange millioner på spil, at 
koncernen for Fresh, PAX og 
Viksa har ønsket selv at over-
tage.

Tommy Vestergaard Schmidt 
ser frem til at få mere tid til at 
spille golf og at køre på sin 
Harley-Davidson. Han er også 
aktiv i Frimurer-logen i Kol-
ding. Hans samlever Hanne 
er socialpædagog. Hanne og 
Tommy har været plejeforæl-
dre for et lille spædbarn i lidt 
over et år. Barnet er nu sam-
men med sin mor, og alt går 
rigtig godt.

Henri

Teddy Norsgaard Jørgensen - BSB Industry.

Tommy Vestergaard Schmidt håber at få mere tid til at køre 
på sin Harley Davidson.


