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Få avisen på mail torsdag morgen!
Tilmeld dig på vor hjemmeside  

lunderskov-folkeblad.dk
og få avisen tilsendt.

Dette er en gratis service.
Lunderskov Folkeblad  

kan også læses på FaceBook

Jens
Lebech

LUNDERSKOV:
Byggevirksom-
heden Lunder-
skov Nybyg A/S er et firma, 
der har fart på. De bygger 
lavenergihuse i stor stil. 
Ved Vestergade i Vamdrup 
står en ny præstebolig fær-
dig, og yderlige to dobbelt-
huse er under opførelse.

  Lunderskov Nybyg A/S har 
på relativt kort tid udviklet 
sig fra at være et lokalt byg-
gefirma til nu at bygge nye 

huse mange steder rundt om 
i landet.
  Ud over i Vamdrup har virk-
somheden i øjeblikket bygge-
rier af nye huse i gang i hjem-
byen, Lunderskov, Børkop, 
Kolding, Middelfart, Aarhus, 
Vejen, Brørup.
  Og alt opføres efter det der i 
lovgivningen kaldes for BR-15 
byggeri. Det vil sige, at betin-
gelserne for lavenergi byggeri 
skal være opfyldte:
- Husene skal opføres sådan, 
at varmeudgiften pr. kvadrat-
meter holder sig under et be-
stemt niveau. Og tilladelsen til 
at bygge BR-15 huse udste-

des af kommunen, fortæller 
direktør i Lunderskov Nybyg 
A/S, Allan Ingvardt Haugaard 
Phillipsen, til Netavisen.
 En af fordelene ved at bygge 
lavenergi huse er, at det ikke 
forpligter til at aftage varme i 
form af fjernvarme eller natur-
gas eller andre fossile varme-
kilder:
- For at holde varmeudgiften 
nede isoleres der ekstra. I 
Vamdrup fx med 33 procent. 
Og yderligere kan der sup-
pleres med fx jordvarme, 
solceller eller varmepumpe. 
Husene sælges via EDC-
mæglerne Kronborg og Slan-

gerup i Vamdrup, fortæller 
Allan Ingvardt Haugaard Phil-
lipsen. 
  Lunderskov Nybyg A/S be-
skæftiger ca. 40-50 med-
arbejdere. Virksomhedens 
domicil ligger på Drosselvej i 
Lunderskov.

Af Svend E. Matthias-
Brodersen, Netavisen

Byggefirma med fart på

Allan Ingvardt Haugaard 
Phillipsen ved byggeriet af 

lavenergihusene ved Vester-
gade i Vamdrup. Husene - to 

dobbelthuse - ventes klar til 
indflytning lige efter som-

merferien (Foto: Svend Erik 
Matthias-Brodersen) 
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Gudstjenester i Lejrskov-Jordrup Kirker

Fredag den 27. april kl. 10.00: Jordrup Kirke 
Konfirmation
Søndag den 29. april kl. 10.00: Lejrskov Kirke 
Konfirmation

DIT VALG - VORES HJERTESAG
Vestergade 4, 6580 Vamdrup - tlf. 7558 0800
Haderslevvej 90, 6000 Kolding - tlf. 7552 6389

Dampassagen - Storegade 11F, 6100 Haderslev - tlf. 4040 6389
www.soegaards-begravelsesforretning.dk

SØGAARDS BEGRAVELSESFORRETNING
DEN LILLE BEGRAVELSESFORRETNING

Gudstjenester Gudstjenester

Søndag den 29. april 
Helligtrekonger

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

Hjarup Kirke ............ingen

Skanderup
Sognekirke...........kl. 10.00
Martin Karkov Kobbersmed

Vamdrup Kirke......kl. 9.00
Konfirmation

Vamdrup Kirke....kl. 10.00
Konfirmation

ANNONCETELEFON

7456 1433

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. 7558 5263. 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) 
Maj-Britt Pedersen. Tlf. 2615 7978 - majb_m@hotmail.com

Juniorklubben (3-6 klasse) 
René Lundgaard. Tlf. 6085 2331 - m.r.lundgaard@hotmail.com

Teenklubben (13-16 år) 
Heidi Nissen. Tlf. 6024 8050 - heidinissen23@gmail.com

Indre Mission Unge - Lunderskov (16-25 år) 
Johanne Gottenborg. Tlf. 2390 2270 
johanne.g.hansen@gmail.com

Nærmere oplysninger på: www.lunderskovim.dk

Kirkens Korshær 
Karen Bechmann. Tlf. 2124 5430

FDF Lunderskov 
www.fdf.dk/Lunderskov

Lunderskov Y´s Men Club 
www.Lunderskov.ysmen.dk

Kontakter

DET SKER I SKANDERUP SOGN

Søndag den 29. april kl. 10.00: 
Konfirmation
Søndag den 6. maj kl. 10.00: 
Konfirmation 
Søndag den 13. maj kl. 10.00: 
v. Sussi Kristensen
Søndag den 20. maj kl. 10.00: 
v. S. Kristensen 

Tilmelding til kirkebilen:
Senest lørdag på telefon 7550 2700

Folkekirkens feriehjælp
Folkekirkens feriehjælp er et tilbud til bør-
nefamilier, som ikke selv har mulighed for 
at holde ferie. Familier fra Skanderup Sogn 
tilbydes en uges ferieophold i et sommerhus/
hytte/lejlighed i Danmark.
I kommer til at bo i naturskønne omgivelser 
nær bademuligheder. På feriestedet vil der 
være mulighed for aktiviteter for både børn 
og voksne. 
For at komme i betragtning til et ferieophold, 
må du ikke have en personlig indkomst, der 
overstiger taksten på den højeste kontant-
hjælp.
Kontakt kirke- og kulturmedarbejder  
Ester Due på tlf. 4024 0009 eller på  
ebd@skanderupsogn.dk  
og få et ansøgningsskema. 

Skanderup Sognekirke

Øvrige

I Menighedshuset, Kobbelvænget 5
Møde:  
v. Globalmission
Gospel-kids:  
Mandag d. 30. april kl. 19-20.15  
Fællesaften med juniorklubben: Holddyst
Juniorklub:  
Mandag d. 30. april 19-20.15 Fællesaften med Gospelkids: 
Holddyst
Børneklub:  
Torsdag d. 3. maj kl. 16-17.30

Bekendtgørelser

Skanderup-Hjarup 
Husholdningsforening.

 
Nu er det forår og tiden nærmer sig vores  

udflugt torsdag den 17. maj.
Turen går til Manø og for at få det til at passe 
med tidevandet skal vi fra Forbundsskolen kl. 

8.30. Vi kører samlet til Mandøbussen,  
Okholmvej 5, V. Vedsted 6760 Ribe.

Bussen kører derfra kl. 10.00. Kl. 11.00 - 12.00 er 
der guidet rundtur og kl.12.15 lækker frokost  

på restaurant Vadehavet. 
Afgang fra Manø kl. 14.00. Bestyrelsen serverer 

kaffe ved Vadehavscentret. 
Prisen for overfart, guidet tur + frokost er 140,00 

pr. person (ekskl. drikkevarer). 
På hjemvejen spiser vi i Jels. 

Tilmelding senest den 14. maj på 
75594082/40875082 eller 22625470.

Mange hilsener bestyrelsen.

Jordrup Forsamlingshus
Torsdag den 14. juni kl 18.00

spis med aften. Buffet, dessert og kaffe.
Underholdning af Danmarks partykonge nr. 1

Johnny Reimar
Pris 300,- kr. incl. buffet, 

dessert og kaffe.
Billetsalg på 

tlf. 51240888 
indtil 10. juni 2018

Jordrup Borger 
og Forsamlingshus

Fredag den 27. april 
Bededag

Skanderup grundtvigske
Valgmenighed .... kl. 10.00

Hjarup Kirke ............ingen

Skanderup
Sognekirke ...............ingen

Vamdrup Kirke .... kl. 9.00 
Konfirmation

Vamdrup Kirke .. kl. 11.00 
Konfirmation

Ny udgivelsdag:

Nu bliver  

Lunderskov Folkeblad  
omdelt  

torsdag /fredag  
med  

FK Distribution
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Tlf. 7684 0062 . Bil 2374 7273
Fax 7684 0061

Den lokal tømrer

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

Preben Maler
Lunderskov 4087 1599

prebenmaler6640@gmail.com

Kontakt din lokale maler:

Preben
på tlf. 4087 1599

HÅNDVÆRKERE

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
Fredag 27. kl. 10.00 

Konfirmationsgudstjeneste Jordrup Kirke
Søndag 29. kl. 10.00 

Konfirmationsgudstjeneste Lejrskov Kirke
Lørdag den 28. 

Loppeindsamling. Lunderskov Y’s Men’s Club

MAJ
Torsdag den 17.
 Skanderup-Hjarup Husholdningsforening Manø udflugt
Lørdag den 26. 

Loppeindsamling. Lunderskov Y’s Men’s Club

JUNI
Torsdag den 14. kl. 18.00
 Johnny Reimar i Jordrup Forsamlingshus

Jernbanegade 1 
6070 Christiansfeld 

Tlf. 7456 1433 
mail@lunderskov-folkeblad.dk

Åbningstider: 

Mandag-tirsdag-onsdag kl. 09.00-13.00 

Torsdag kl. 09.00-16.00 · Fredag Lukket

Deadline for korrekturannoncer torsdag kl. 16.00 
Andre annoncer tirsdag kl. 12.00.

Lunderskov og Omegns Folkeblad påtager sig intet 
ansvar i tilfælde af trykfejl i annoncer og tekst.

Oplag: Ca. 12.000

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

OG OMEGNS

Få avisen på mail torsdag morgen!

Tilmeld dig på vor hjemmeside  

lunderskov-folkeblad.dk
og få avisen tilsendt.

LUNDERSKOV: 
M a n d s k a b e t 
med tilknytning 
til TrekantBrand’s station 
i Lunderskov har holdt en 
lokal brandøvelse.

 Øvelsen, som var lagt meget 
realistisk an, foregik ved 
Bøge’s Både på Fabriksvej i 
Lunderskov. 
Thorkild Jensen fra brand-
væsnet i Lunderskov fortæller 
til Netavisen, at brandfolkene 

blev alarmeret til stedet på 
Fabriksvej med meldingen 
om, at en trailer havde tabt 
nogle tromler indeholdende 
giftige kemikalier. 
 Skaderne efter det fingerede 
”uheld” ved Bøges Både blev 
hurtigt og effektivt bekæm-
pet!  Men hermed var det ikke 
slut. Øvelsespladsen blev 
bare rykket til Forbundssko-
len i Skanderup, hvor brand-
mændene øvede videre med 
realistisk røgdykning og 
personredning. Alt sammen 
med henblik i at kunne passe 
bedst muligt på os alle, når 

uheldet er ude.
  Lunderskov Brandstation, 
der hører under fællesbrand-
væsnet, TrekantBrand, er en 
såkaldt kommunal deltidssta-
tion, for ikke at forveksle 
med en frivillig station, som 
kun udelukkende forefindes i 
Sønderjylland.
 Begrebet deltidsstation bety-
der, at brandmændene i Lun-
derskov er ansat og lønnet 
af Kolding Kommune, mens 
de er aktive med at slukke 
ildebrande eller redningsop-
gaver. De bliver tilkaldt via 
personsøgere, som de altid 

bærer på sig.
 Brandstationen Trekant-
Brand station Lunderskov 
(Lunderskov Brandstation) 
ligger på adressen Metalvej 
2 ved Kongsbjerg i industri-
området i Lunderskov Nord.

Brandmændene øvede

TrekantBrand station Lun-
derskov (Lunderskov Brand-
station) ligger på adressen 
Metalvej 2 ved Kongsbjerg 
i Lunderskov. (Foto: Svend 
Erik Matthias-Brodersen, Ne-
tavisen)

Af Svend E. Matthias-
Brodersen, Netavisen
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www.kolding.dk

By- og Udviklingsforvaltningen

Renovation

Bronzevej 6  ·  Telefon 7979 7100 

renovation@kolding.dk

Tirsdag kl. 13.00-17.30
Torsdag kl. 13.00-17.30*
Fredag kl. 13.00-17.30*
Lørdag kl. 13.00-17.30*

*Få adgang med din mobiltelefon 
via kolding.dk/genbrug24-7.

Aflevering af farligt affald på tirsdage i lige uger.

Nye åbningstider på 
Lunderskov Genbrugsplads

Annonce_åbningstider_Lunderskov_halvside.indd   1 12-04-2018   12:31:40

    Storegade 27 · 6640 Lunderskov · Tlf. 7558 5844 · Bil 2147 5844  thomsenauto@mail.dk www.thomsenauto.dk

BRUGTE BILER

Biler i alderen 0 til 48 måneder:
Variabel rente 4,45%.
Fast rente 5,45%

Biler i alderen over 48 måneder:
Variabel rente 4,95%.
Fast rente 5,95%

VI TILBYDER LEJE AF BIL UNDER VÆRKSTEDSBESØG

PERSONVOGNE:

14 Audi A6 2,0 TDi 177 Avant Multir. 5d, 326.000 km, aut. 17” alufælge, 
2 zone klima, køl i handskerum, fjernb. c-lås, p-censor, fartpilot Kr. 237.700

07 VW Touareg 3,0 TDi Tiptr. 5D, 254.000 km, aut.gear/Tiptronic, 17” alufælge, 
2 zone klima, køl i handskerum, fjernb. c-lås, p-censor, fartpilot Kr. 232.700

13 Volvo V40 2,0 D3 150 Momentum 5D, 161.000 km, 6 gear, 17” alufælge, 
2 zone klima, køl i handskerum, fjernb. c-lås, fartpilot, kørecomputer Kr. 182.700

10 Ford Galaxy 2,0 TDCi 140 Trend 7 pers., 209.000 km, grå metal, 6 gear, 
19” alufælge, 2 zone klima, fjernb, c.ås, fartpilot, kørecomputer Kr.  152.700

14 Peugeot 308 1,6 BlueHDi 120 Active SW 5-d, 134.000 km, 6 gear, 
2 zone klima, fjerbn. c.lås, p-sensor, fartpilot, infocenter, startspærre Kr.  142.700

14 Peugeot 308 1,6 BlueHDi 120 Active SW 5-d, 206.000 km, diesel, 6 gear, 
2-zone klima, fjernb. c-lås, p-sensor, navigation, kørecomputer Kr.  122.700

13 Peugeot 308 1,6 HDi 92 Access st.car 5-d, 169.000 km, diesel, 6 gear, 
2-zone klima, fjernb. c-lås, p-sensor, elspejle m. varme, kørecomputer Kr.  78.700

13 Peugeot 308 1,6 HDi 92 Access st.car 5-d, 165.000 km, diesel,  
2-zone klima, fjernb. c-lås, fartpilot, elspejle m. varme, kørecomputer Kr.  77.700

Fiat Punto 1,3 MJT 85 Easy 5d, 75.000 km, diesel, airc., fjernb. c.lås, 
parkeringssensor, infocenter, startspærre, udv. temp. måler Kr.  72.700

13 Peugeot 308 1,6 HDi 92 Access st.car 5-d, 232.000 km, diesel, 
2-zone klima, fjernb. c-lås, Infocenter, elspejle m. varme, kørecomputer Kr.  62.700

14 Citroën C1 1,0i Seduction Clim, 59.000 km, sølv metal, 
airc., fjerb. c-lås, ikke ryger, isofix, el-ruder, startspærre, service ok Kr. 62.700

94 Ford Escort 1,8 XR3i Cabriolet, 2D, 162.000 km, 15” alufælge, c-lås, 
startspærre, el-ruder, servo, sænket undervogn, synet 8/2016 Kr. 42.700

01 Toyota SportsVan 2,0 D-4D, 334.000 km, blå, nedvejet til lille 
vægtafgift, 15” sommerhjul, airc., fjernb. c.lås, kørecomputer Kr. 32.700

00 Peugeot 306 1,8 Montana 5-d, 382.000 km, fjernb. c-lås, fartpilot, 
startspærre, tågelygter db. airbag, abs, servo, hvide blink Kr.  22.700

96 Hyundai Accent 1,5 GSi Target 3D, 117.000 km, højdejust. forsæde, 
el-ruder, el-spejle, stofindtræk, Abs, dobb. airbag, indf. kofanger, træk Kr. 17.700

Personvogn Diesel Årg. 2014 Km 134.000 
Døre: 5 Farve: Sort 
6 gear, vinterhjul, 2 zone klima, køl i handskerum, fjernb. c.lås, par-
keringssensor, fartpilot, kørecomputer, infocenter, startspærre, auto. 
nedbl. bakspejl, udv. temp. måler, regnsensor, sædevarme, højdejust. 
forsæde, 4x el-ruder, el-spejle m/varme, automatisk start/stop, dæk-
tryksmåler, navigation, multifunktionsrat, håndfrit til mobil, bluetooth, 
armlæn, isofix, bagagerumsdækken, kopholder, stofindtræk, læderrat, 
automatisk lys, led forlygter, 6 airbags, abs, antispin, esp, servo, hvide 
blink, indfarvede kofangere, tonede ruder, 1 ejer, ikke ryger, service ok, 
diesel partikel filter

UGENS BIL    •    PEUGEOT 308 1,6 BLUEHDI 120 ACTIVE SW 5D

Kr. 142.700

HUSK VI HAR TILBUD PÅ DÆK HELE ÅRETBEREGN PRISER PÅ VORES WEBSHOP
WWW.THOMSENAUTO.DK
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Bleer i den ene, 
kartoffelskræller i den anden

Vi designer livet

By- og Udviklingsforvaltningen

Renovation

Bronzevej 6  ·  Telefon 7979 7100

renovation@kolding.dk www.kolding.dk/madaffald

Madaffald
• Brød- og kagerester

• Kød- og fiskeaffald  
– også ben 

• Kaffegrums, teblade og filtre

• Mælkeprodukter

• Frugt og grønt

• Ris og pasta

• Skaller fra æg og nødder

• Afskårne blomster

Restaffald
• Snavset papir og plast

• Mælkekartoner

• Yoghurtbægre/kartoner

• Pizzabakker 

• Snavset engangsemballage

• Bleer

• Hygiejnebind

• Støvsugerposer

Du kan komme alt organisk affald i 
den grønne pose til madaffald – både 
tilberedt og råt. 

Restaffald er det affald, der kommer 
fra den daglige husholdning, når 
genbrugsmaterialer som fx glas, papir, 
pap, metal, hårdt plast og madaffald  
er sorteret fra.

I uge 17 og 18 tømmes de nye 
affaldsbeholdere første gang i Lunderskov. 
Du kan se din nye tømmedag i 
e-Boksbrevet fra Renovation og i appen 
Affald Kolding.

God sortering og tak for mad.
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Ring for tidsbestilling,
så monterer vi mens du venter.

Ring for pris på din
dækstørrelse samt dækmærke.

Bøges Bilservice
Bøges Bilservice ApS · Kongsbjerg 27 · 6640 Lunderskov · Tlf. 75586606
Mail: post@boges-bilservice.dk · www.boges-bilservice.dk

AUTO
PARTNER

Har du fået sommerdæk på..?
- ellers kig her..!

Kort fortalt
dæk til alle biler

4 stk. 175/65 x 14

PRIS 2195 kr.

4 stk. 195/65 x 15

PRIS 2495 kr.

4 stk. 205/55 x 16

PRIS 2795 kr.

4 stk. 225/45 x 17

PRIS 3695 kr.

Alle priser er incl. moms 
montering og afbalancering

Kolding Kommune
By- og Udviklingsforvaltningen, Miljøområdet

Kom og vær med
onsdag den 16. maj 2018 kl. 10.00-16.00 i Arena Syd, Vamdrup

Ældreråd og Seniorudvalg i Kolding gentager successen 
og inviterer igen alle 60+, førtidspensionister, deres pårørende 
og frivillige hjælpere i Kolding Kommune til Seniortræf.

En festdag for alle!
Formålet er at formidle viden, skabe kontakt og synliggøre 
seniorer, som en vigtig ressource i Kolding Kommune.

Transport:
Der arrangeres gratis fællestransport fra diverse 
opsamlingssteder i kommunen. 
Busplanen forefindes på bl.a. kommunens  
plejecentre og aktivitetshuse. Der vil være gode  
P-muligheder ved Arena Syd, for gæster i egen bil.

67+ seniorer med det nye årskort kan bruge dette til 
den almindelige offentlige transport (Sydtrafik 252). 

Flextrafik kan du bestille efter de gældende regler.

Forplejning:
Der serveres varm middagsmad kl. 12.30-13.30 
(fra 5 buffeter i hallen). 

Menu 1: 
Flæskesteg med rødkål, kartofler og brun sovs. 
Menu 2: 
Moussaka med salat.

Frit valg kr.  60,-

Med venlig hilsen
Ældrerådet og Seniorudvalget

SENIOR 
TRÆF

•  Seniormesse 
Mange udstillere og  
kommunal info

•  Miniforedrag 
2 miniforedrag  
v/ Sundhedscenter Kolding

•  Aktiviteter til seniorer 
Mød klubberne og de  
brugerstyrede aktivitetshuse

•  Underholdning 
Brdr. Olsen underholder

Praktiske oplysninger:

Madbilletter købes ved indgangen mellem kl. 9.30-12.00. 
Endvidere vil der være mulighed for at købe kaffe, brød, 
øl, vin og vand fra de 2 barer i hallen.

Kom til et nærværende, musikalsk og akustisk 
foredrag i selskab med sangerinden Mathilde Falch. 

Et mix mellem Mathildes egne sange og personlige 

historie med psykiatri og misbrug. 

Kl. 19 – 21 på Lunderskov Bibliotek
Køb billet på koldingbib.dk kr. 100,-
Se mere på koldingbib.dk

Mathilde Falch 
– fortællekoncert

torsdag 
24.5

Brand på 
GKN Wheels
NAGBØL: Brandvæsnet fra 
TrekantBrand station Lun-
derskov har været kaldt ud 
til en natlig brand på virk-
somheden GKN Wheels i 
Nagbøl.

 Brandvæsnet blev tilkaldt kl. 
03.43 og hidkaldt af virksom-
hedens automatiske branda-
larm system, ABA. Det var 
røgudvikling fra en brand i 
et ventilationsanlæg, som 
havde udløst den automa-
tiske alarm til brandvæsnet.
 Det oplyses til Netavisen, at 
ilden blev forholdsvis hurtigt 
slukket, og at der ikke skete 
skader ud over på ventilation-
sanlægget.
 Nu var det heller ikke en 
helt uvant opgave for brand-
mændene, at slukke ildløs 
netop i virksomhedens venti-
lationssystem. Brandvæsnet 
har tidligere været tilkaldt ne-
top i forbindelse med ildløs i 
ventilationssystemet.

sebro
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Ring for tidsbestilling,
så monterer vi mens du venter.

Ring for pris på din
dækstørrelse samt dækmærke.

Bøges Bilservice
Bøges Bilservice ApS · Kongsbjerg 27 · 6640 Lunderskov · Tlf. 75586606
Mail: post@boges-bilservice.dk · www.boges-bilservice.dk

AUTO
PARTNER

Har du fået sommerdæk på..?
- ellers kig her..!

Kort fortalt
dæk til alle biler

4 stk. 175/65 x 14

PRIS 2195 kr.

4 stk. 195/65 x 15

PRIS 2495 kr.

4 stk. 205/55 x 16

PRIS 2795 kr.

4 stk. 225/45 x 17

PRIS 3695 kr.

Alle priser er incl. moms 
montering og afbalancering

Lunderskov Brugsforening bygger om  
og apoteket flytter ind
Efter et rigtig godt år er 
der god gang i ombygn-
ingsplanerne fortalte for-
manden for Brugsen Martin 
Poulsen på den velbesøgte 
generalforsamling. 

Uddeler Michael Eversen for-
venter, at byggeriet kan gå i 
gang efter sommerferien og 
være færdig til julehandelen. 
Inden længe vil de konkrete 
planer blive hængt op i Brug-
sen. Der bliver bygget helt ny 
facade og indgangen bliver 
fælles med apoteket, så hvis 
man går til venstre kommer 
man på apoteket og til højre 
kommer man ind i Brugsen, 
som får en ny frugt og grønt 
afdeling, med køl, så varerne 
bliver endnu mere friske. 

Desuden kommer der nye 
moderne køle/fryse- møbler, 
som bruger mindre energi, 
og som bruger miljøvenlige 
kølemidler. Uddeler Michael 
Eversen glæder sig også til 

betydelig mindre vedligehold-
elses- og reparationsudgifter 
på køl og frost, som i 2017 var 
steget med kr. 29.000.
På trods af øgede omkost-
ninger, så kom Brugsen ud 

med et rigtigt godt resultat – 
et overskud på kr. 667.227. 
Dette skyldes bl.a. den øgede 
omsætning, som uddeleren 
udtrykte, for en dels vedkom-
mende skyldes, at Kiwi valgte 
at lukke deres forretning i Lun-
derskov. I samme åndedræt 
sagde Michael Eversen, at det 
vil være naturligt, at der kom-
mer en anden dagligvarerbu-
tik til Lunderskov, og at det vil 
Brugsen være klar til at byde 
velkommen, ved bestræbe sig 
på at gøre det så godt som 
muligt nu og i fremtiden, og 
holde sig til Superbrugsens 
eget koncept og yde den gode 
service de er kendt for. 
Antallet af ansatte er steget 
til 26 personer svarende til 16 
fuldtidsstillinger. Så det var 

ikke kun omsætning Super-
brugsen havde fået fra Kiwi, 
men også Lone var startet i 
Brugsen sammen med flere 
unge. 
Under eventuelt blev det stil-
let spørgsmål. Bl.a blev der 
spurgt om MobilePay. Svaret 
var, at det var der ikke mu-
lighed for pga. COOPs it 
platform. Her blev det også 
fortalt, at der planer en helt 
ny platform med nye kasser 
og meget mere. Som kom-
mer i løbet af nogle år, og som 
samlet kommet til at koste et 
mia. beløb. Der blev også 
spurgt om der kunne komme 
flere laktosefrie varer. Svaret 
fra uddeleren var, kom til en 
lille snak, så prøver vi at finde 
de varer, som kunderne efter-

spørger.
Aftenens helt store spørgsmål 
var, hvorfor Superbrugsen 
støtte lokalområdets forening-
sliv – hvor 12 foreninger i 2017 
havde fået støtte, når annon-
ceringen var flyttet til Kolding. 
Uddeleren fortalte, at der var 
lavet et annoncesamarbe-
jde for hele 2018. Han sagde 
også, at det ikke var Brugsens 
opgave, at sikre driften af Lun-
derskov Folkeblad, men han 
havde noteret sig, at avisen 
nu kommer hver uge, og at 
avisen nu har en hjemmeside.
Aftenen sluttede med at Jes-
per Amstrup underholdte. 
Efter en noget træg start, kom 
smilene frem og der blev afs-
luttet med store grin.

Jan

På en dejlig forårsdag i 
lørdags, var der fernisering 
på Liselotte Asborgaards 
fine udstilling ”Fantasi i 
rammer”, i den tidligere 
borgmestersal på det gam-
le rådhus.

Liselotte havde længe tænkt 
at det var kedeligt at se på de 
bare hvide vægge deroppe. 
Og hun havde også hørt 
andre ytre det samme. Der-
for gik hun og rugede lidt på 
nogle spirende tanker. Hun 
måtte gøre noget.
Over lidt tid gik hun så og 
skitserede nogle idéer og 
puslede med tankerne om-
kring dette.  Og med støtte 
fra Kulturudvalget og Lisbeth 
vores allesammens søde 
bibliotekar, kastede Liselotte 
sig over at gøre idéerne til 
virkelighed.
Liselotte lokkede sin mand 
til at hjælpe sig med at lave 
fine rammer, så hun kunne 

udfolde sine kunstneriske 
tanker deri. Og sirligt er tråde 
ført i mønstre, papir blevet 
udformet og monteret.  Og 
som Liselotte så fint beskrev 
det for os der spændte stod 
og ventede på at dørene 
åbnede sig til udstillingen:
”SE – når fantasiens blå fugl 
kommunikerer med fisk der 
kun i fantasiens verden ek-
sisterer
SE – når gamle udtjente 
biblioteksblade og knyttede 
snore bliver sat sammen 
med træperler og små ting, 
formet i ler og malet.
SE – årets gang illustreret på 
en anden måde
SE – det er fantasi i rammer”
Og med disse ord slog 
Liselotte dørene op til den 
fine udstilling af 9 flotte kun-
stværker. Kunstværker som 
hun ikke bare viser frem, 
men som hun også så fint 
overdrager permanent til 
Multicenter Lunderskov, så 

Fantasi i rammer

Liselotte (i den gule bluse) fortæller om de flotte kun-
stværker.

Billederne blev nydt og studeret nøje.

Henrik fra Hallen med sit nye snakketøj, som fortalte ”sand-
heder”

væggene ikke 
længere skal 
være hvide og 
tomme – men til 
gengæld prikke 
til fantasien.
Så når du 
næste gang 
går igennem 
b o r g m e s t e r -
salen, så stop 
og kig på den 
flotte gave.

Henrik Meldgaard og Jakob Ville har trykket på tømmeknap-
pen, så affaldsbeholderen bliver tømt i den nye skraldebil. 
Skraldebilen har et rum til restaffald og et rum til madaffald. 
Skillevæggen i skraldebilen støder mod skillevæggen i af-
faldsbeholderen, så affaldet ryger i hvert sit rum. En gang 
sorteret, altid sorteret.

Affaldssortering i Lunderskov sat i gang

Henrik Meldgaard, direktør for Meldgaard Holding A/S (tv), og 
Jakob Ville, formand for Teknik- og Klimaudvalget i Kolding 
Kommune (th) indvier den nye affaldsordning ved at hente 
den første affaldsbeholder, der skal tømmes.

Her ses en af de nye skraldebiler, der skal hente affald i Lun-
derskov og Vamdrup.


