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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 12. / 13. MAJ 2020  •  UGE 20  •  ÅRG. 99

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

Online gudstjenester
Sidste søndag viste vi Skanderup Kirkes  
første online gudstjeneste på YouTube. 

Vi vil tilbyde online gudstjenester så længe  
myndighederne fraråder større forsamlinger.

Se mere på kirkens hjemmeside om, hvordan  
du kan følge de kommende gudstjenester,  
mens du nyder morgenkaffen. 

Har du brug for hjælp til det tekniske,  
kontakt da gerne kirke- og kulturmedarbejder 
Ester Due, tlf. 4024 0009.

Nykalket kirke
Skanderup kirke  
bliver i skrivende  
stund kalket.

Gå gerne en tur  
på kirkegården  
og nyd den  
smukke kirke  
og kirkegård. 

Tag evt. kaffen  
med og nyd den  
på bænken i  
kirkelunden. 

Orienterings-møde
Stil op til dit lokale menighedsrådsvalg 2020

Få indflydelse på din kirkes liv i fremtiden

Kom og hør mere om, hvordan du kan være med til  
at gøre en forskel og aktivt medvirke til mere  

fællesskab i lokalsamfundet. 

Menighedsrådet er din lokale kirkes ledelse.  
Vi arbejder for at sikre de bedste rammer for  

en levende og relevant folkekirke,  
hvor du kan være med til at bestemme,  

hvad der skal ske fremadrettet i dit lokale sogn.

Vil du udnytte og udvikle dine lederkompetencer?  
Som i enhver anden organisation er det vigtigt,  

at personalet har gode arbejdsvilkår, så samarbejdet  
omkring målene, både i drift og aktivitet, kan opfyldes. 

Vidste du fx at menighedsrådet har arbejdsgiveransvaret 
for størstedelen af kirkens personale?

Interesserer du dig for bygninger?  
Så kan du være med til den kulturbevarende del  
omkring kirken, men også de bygninger, som er  

personalets arbejdsplads og den almindelige drift.

Er du god til at gennemskue store talopstillinger  
som budgetter og regnskaber, og har du flair for tal?

Er du god til at kommunikere?  
Så kan du være med til at gøre vores kirke mere synlig  

og relevant for både medlemmer og pressen.

Kom til offentligt orienteringsmøde 
og hør mere om mulighederne  

i dit lokale menighedsråd

Skanderup Sogn 
9. juni kl. 19.00 i Kirkehuset

Læs mere på menighedsraadsvalg.dk
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Genbrugspladserne tager imod tonsvis af affald
Borgerne har bedre tid til 
gør-det-selv-projekter i øje-
blikket, hvor mange er sendt 
hjem fra arbejde. Det bety-
der, at der har været rygende 
travlt på Kolding Kommunes 
fem genbrugspladser.

 
Kolding Kommunes fem 

genbrugspladser har været 
populære den seneste måned 
under Danmarks delvise ned-
lukning.

Efter tre uger med bommen 
nede genåbnede pladserne 
31. marts. Siden da er 84.400 
biler kørt gennem porten ind til 
en af pladserne.

De mange biler har haft 
godt med læs på. Et øjebliks-
billede af 24 typer affald viser, 
at der har kommet dobbelt så 
meget affald i forhold til sam-
me periode sidste år. Mæng-
den af beton og murbrokker 
er næsten tre gange mere end 
normalt. Den stigning er dels 
et udtryk for, at borgerne har 
haft bedre muligheder for at 
give sig i kast med oprydning 
og projekter i boligen, dels at 
mængden af affald i samfun-
det generelt er stigende.

- Det har været helt vildt 
med antallet af besøgende og 
de mængder, vi har fået ind på 
pladserne. Vores genbrugsvej-
ledere har ydet en helt ekstra-
ordinær indsats, hvor de både 
har tacklet en ny hverdag med 
nye regler for dem selv og 
borgerne og håndteret mange 
flere tons affald end normalt. 
Uden deres indsats havde vi 
ikke haft mulighed for at have 
døgnåben adgang til gen-
brugspladserne. Samtidig har 
langt de fleste borgere bakket 
op om alle de nye tiltag. Så 
stor ros til både medarbejdere 
og borgere for, at de sammen 
har fået hverdagen til at køre, 
siger Rasmus Vestergaard, 
driftsleder i Redux - Affald og 
Genbrug, Kolding Kommune.

Adgangen for de mange 
biler til genbrugspladserne er 
blevet reguleret gennem ord-
ningen Genbrug 24-7, hvor 
borgerne bruger deres mo-
biltelefon til at åbne bommen 
ind til pladsen. Bommen har 
dog været låst, når det maksi-
male antal biler har været på 
pladsen. Et rødt-grønt trafiklys 
ved bommen har synliggjort for 

borgeren, hvornår de kan åbne 
bommen.

 
Der skal være plads til en  
cykel imellem jer

Selvom det går godt med 
at komme af med de mange 
tons affald, så har personalet 
på genbrugspladserne også 
en appel til borgerne: Det er 
stadig vigtigt at sortere affal-

det rigtigt og huske at holde 
afstand til hinanden og til med-
arbejderne.

Langt de fleste er gode til at 
sortere materialerne korrekt, 
men for tiden har nogle borge-
re lidt svært ved at ramme de 
rigtige containere. Det betyder, 
at der er fejlsortering i nogle 
containere. Fejlsorterede con-
tainere er dyrere for kommu-

nen og dermed for borgerene 
at komme af med. Hvis man er 
i tvivl om, hvor ting og mate-
rialer skal hen, kan man bruge 
Sorteringsguiden, som både 
findes på kolding.dk/affald og i 
appen Affald Kolding.

Og så er der lige den der 
nye vane med at holde af-
stand. 

- Det er lidt svært, det her 
med de to meters afstand til 
andre borgere og pladsmed-
arbejderne. Måske har man 
travlt eller bliver optaget af det, 
man er i gang med at læsse af 

- og så glemmer man de nye 
vaner. Man kan prøve lave 
sit eget lille huskebillede, så 
man har en ide om, hvad to 
meter egentlig svarer til: Fx 
længden af en voksencykel, 
tre almindelige skridt eller at 
holde en kost i strakt arm. Vi 
er afhængige af, at alle over-
holder sundhedsmyndigheder-
nes anbefalinger, så vi fortsat 
kan holde genbrugspladserne 
åbne, siger Rasmus Vesterga-
ard, driftsleder i Redux - Affald 
og Genbrug, Kolding Kom-
mune.

Fakta og tal: Den seneste måned på genbrugspladserne
· Genbrugspladserne har haft besøg af 84.400 biler. Det 

svarer omtrent til, at hver eneste husstand i kommunen har 
været forbi to gange. Med til billedet hører, at påsken traditio-
nelt er en travl periode på genbrugspladserne, men antallet af 
besøg er stadig meget højt. Kommunen ligger ikke inde med 
tal for samme periode sidste år, da tællerne blev sat op for 
få måneder siden. men de første 12 dage af marts besøgte 
16.400 biler de fem genbrugspladser.

· Et øjebliksbillede af 24 typer affald på genbrugspladserne 
viser, at antal tons er øget med næsten 188% i forhold til sam-
me periode sidste år. Ser man nærmere på nogle udvalgte 
typer affald, så er beton og murbrokker øget med næsten 
254%, fra 420 tons i 2019 til 1.067 tons i 2020, mens jord er 
steget med 113% fra 325 til 365 tons. Sanitet (fx håndvaske 
og toiletter) tegner sig for en stigning på 173%, fra 13 tons 
i 2019 til 24 tons den seneste måned. Tallene er dog med 
forbehold for de endelige 2020-tal, da alle mængder ikke er 
opgjort endnu.
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Iver Dahlsvej 4
6640 Lunderskov

Tlf. 7684 0711

Åbent fra
kl. 800 - 2000

Alle ugens dage

Roastbeef 
1 stk.

Stor pakke kyllingefilet  
med lage

2-pak mørbrad af gris

Frikadeller eller fiskefileter

Jordbærtærte

Tapas platte

8000
Pr. stk./800 g

6900
1000-1300 g

6900
1 PAKKE

5000
1 STK. KUN

10000
1 STK. KUN

2500
3 STK. KUN

FRIT VALG
1300 g

Alle tilbud er gældende fra onsdag den 13/5 - tirsdag den 19/5 - Der tages forbehold for trykfejl, udsolgte varer og manglende leverance

HVER MANDAG HVER ONSDAG HVER TORSDAG
                 mælk 
Let- Mini- 
Kærne- og 
Skummet

595
1 liter - KUN

2500
Pr. stk. - KUNFrisk 

frugt
Smørrebrød

Indlevering og 
udlevering  

i åbningstiden

Følg os på

1500
10 stk. - KUN
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Christiansfeld 
Avis

Jernbanegade 1  
(det gl. posthus) 

6070 Christiansfeld 
Tlf. 74 56 14 33 
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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 5308

JANSSON EL A/S
Samvittighedsfuld siden 1897

Lunderskov 7558 5162
www.jansson.dk

Kontakt din
lokale elektriker:

Peter Gunderlund
på tlf. 7558 5162

Håndværkere

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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