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Hal og multihus under samme hat
AF JOURNALIST (DJ) SV. ERIK
MATTHIAS-BRODERSEN

LUNDERSKOV: Multihuset
i Lunderskov skal i højere
grad end nu integreres med
naboen, Lunderskov Hallen. Planen er, at der skal
være større sammenhæng
mellem hallen og multihuset både administrativt og i
hverdagen.
Det har længe været ønsket
lokalt, at få et allerede eksisterende samarbejde mellem de
to institutioner udbygget.
Og nu kommer der så hjælp
inde fra ”borgen”. Her er der
netop besluttet, at administrationen af multihuset og hallen

skal være under én og samme hat.
Ændringen betyder, at multihusets administration flyttes
fra kulturudvalget til Fritidsog idrætsudvalget, hvorunder den selvejende institution,
Lunderskov Hallen hører.
Det forventes, at ændringen vil lette den administrative gang i kommunen, og at
det, sammen med lokale tiltag, på sigt vil blive til gavn for
byens foreningsliv og samtidig
være med til øge benyttelsen
af multihuset.
Lunderskov Multihus – eller
som der står på facaden, Lunderskov Multicenter - er beliggende på adressen, Kobbel-

vænget 2 i Lunderskovs bymidte, og det er i bygningen,
som i selvstændighedens tid,
har været kommunekontor.
Huset rummer i øjeblikket
byens bibliotek, samlingssted
for de kommunale dagplejere
distrikts psykiatrien, samt mødelokale. Huset er på 1.370
kvadratmeter og er beliggende på en 11.005 kvadratmeter
stor grund.
Fra kommunens side understreges, at ændringerne administrativt og i praksis ikke
vil komme til at berøre de nuværende brugere af multihuset. De vil forsat kunne benytte huset under samme vilkår
som nu.
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De to naboer i Lunderskov. Til venstre den selvejende institution Lunderskov Hallen og til
højre multihuset – eller som det står på facaden - Lunderskov Multicenter. (Foto: Svend Erik
Matthias-Brodersen (sebro)
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Bekendtgørelser
Gudstjenester i Lejrskov-Jordrup Kirker

Vi samler ind til Loppemarked den sidste lørdag
hver måned.
Dødsboer
efter aftale.

Søndag den 20. maj kl. 9.00: Jordrup Kirke
Pinsedag

Vi kommer i:
Lunderskov, Skanderup,
Jordrup, Gelballe og
Lejrskov.

Gudstjenester
Søndag den 20. maj
Pinsedag
Skanderup grundtvigske
Valgmenighed.......... 10.00
Hjarup Kirke............ 10.30
Maria Dusgaard König
Skanderup
Sognekirke............... 10.00
Sussi Kristensen
Vamdrup Kirke.........ingen

INDSAMLING
AF »LOPPER«

Søndag den 21. maj
2. Pinsedag
Skanderup grundtvigske
Valgmenighed...........ingen
Hjarup Kirke.............ingen
Skanderup
Sognekirke............... 10.00
Sussi Kristensen
Vamdrup Kirke........ 10.30
Maria Dusgaard König

Ring senest fredag
kl. 17.00 på tlf. 7555 8028

Lunderskov Y’s Men’s Club
Annoncesponsor:
Henning Have AS
Vejen 7536 2911
Kolding 7550 4400

Ny udgivelsdag:
Nu bliver

Lunderskov
Folkeblad
ANNONCETELEFON

7456 1433

omdelt

torsdag /
fredag

med
FK Distribution

Byhaven i Lunderskov ligger godt gemt i et særdeles smukt kuperet terræn ved vandløbet,
Drabsmølle Mølleå. Frede Madsen, som var vores stifinder frem til stedet, viser her et skilt,
som fortæller, at den nye byhave skal anlægges på arealet bag ved. (Foto: Svend Erik Matthias-Brodersen -sebro)

Lunderskov først med byhave
AF JOURNALIST (DJ) SVEND ERIK
MATTHIAS-BRODERSEN

LUNDERSKOV: Lunderskov
bliver den første by i kommunen, der får en byhave. Men
tanken er, at ideen også skal
brede sig til de andre centerbyer, Vamdrup og Christiansfeld.
Byhaver er et nyt tiltag, som
fornylig så dagens lys, da der
pludselig blev oprettet en kommunal pulje på 75.000 kroner
til formålet.

Og ideen til byhaver kommer i øvrigt også fra Lunderskov. Borgmester Jørn Pedersen fik den serveret på et
møde ”Kaffe med Jørn”, og
den tog han med sig hjem.
En byhave handler om et
stykke jord, hvor nogle i fællesskab vil dyrke en have.
Og på baggrund af, at ideen har vundet gehør hos politikerne, er der allerede lavet
en byhave forening i Lunderskov - for det skal der til, for

at få del i de afsatte midler.
Lunderskov Byhave er foreningens navn, og den er oprettet med en stiftende generalforsamling, som grundlag.
Den første byhave i kommunen etableres på et kommunalt ejet areal i Lunderskov,
som ligger i et smukt kuperet
område i nærheden af Drabæks Mølle. Det fortælles til
avisen, at den nye forening,
Lunderskov Byhave, har ni
medlemmer fra starten.

DET SKER I SKANDERUP SOGN
Skanderup Sognekirke
Pinsedag:
Søndag d. 20. maj kl. 10.00 v. S. Kristensen
2. pinsedag:
Mandag d. 21. maj kl. 10.00 v. S. Kristensen
Søndag d. 27. maj kl. 10.00 v. S. Kristensen
Søndag d. 3. juni kl. 10.00 v. S. Kristensen
Tilmelding til kirkebilen:
Senest lørdag på telefon 7550 2700

Har du brug for én at
snakke med?
Har du behov for at få selskab og en god
snak kan du få en lokal besøgsven gennem
kirkens menighedspleje. Det kan fx være
fordi du af forskellige årsager har svært
ved at komme ud, eller fordi dit netværk er
blevet mindre.
Besøgsvennen kommer som en ven for at
hygge, snakke, læse højt, tage med til gudstjeneste, gå ture, tage med i teateret eller på
café eller hvad I nu har lyst til at foretage
jer sammen.
En besøgsven kommer på besøg 1-2 gange
om måneden, som I aftaler det.
En besøgsven har tavshedspligt og samværet
sker i fortrolighed.
Hvis du tror det måske er noget for dig, så
kontakt Gerda på tlf. 4096 8386 eller pr. mail
nebelhansen@gmail.com og få mere at vide.
Læs mere på kirkens hjemmeside: http://
www.skanderupsogn.dk/aktiviteter/besoegstjeneste/

Pak kaffekurven
og nyd roen i kirkegårdsparken
Lige nu er bøgetræerne sprunget ud, og rododendronen står i
blomst. Asalierne er lige på spring og kirkegårdsparken står
forårssmukt.
Så velkommen på kirkegården.
Pak fx kaffekurven og sid på
bænken og nyd roen, fuglesangen og de smukke omgivelser.

Se blomsterflorets farvepragt
gør alle ord forlegne.
Kong Salomon i kroningsdragt
misundeligt må blegne!
Alt smukt, vi ved,
al kærlighed,
den mindste fugl og lilje
er, Gud, din skabervilje.

Øvrige

I Menighedshuset, Kobbelvænget 5
Møde:
Onsdag d. 23. maj kl. 19.30 Møde v. Lasse Holmgaard Iversen
Emne: »Når Jesus beder for os«
Kørsel: Johannes Borg (7558 5536)
Børneklub: Torsdag d. 24. maj kl. 16-17.30
Gospel-kids: Mandag d. 21. maj - pinseferie
Mandag d. 28. maj OBS. Kl. 18.30-20.30 Sommerafslutning i
Tyrol
Juniorklub: Mandag d. 21. maj -pinseferie
Mandag d. 28. maj OBS. Kl. 18.30-20.30 Sommerafslutning i
Tyrol

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. 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
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Johnny Reimar i Jordrup Forsamlingshus
- Så er det tid til at komme
i festtøjet. Jordrup Forsamlingshus har den store fornøjelse at kunne præsentere Danmarks Partykonge nr.
1, nemlig Johnny Reimar.
Johnny Reimar har hits som
’Lille Fregnede Louise’, ’Du
burde købe dig en tyrolerhat’,
’Sikke'n Fest’, ’Smølfesange’
og meget andet. Johnny Reimar er desuden forsanger i
The Cliffters.
Johnny Reimar som i år har
60 års jubilæum, har desuden
skrevet et hav af tekster til diverse dansktopslagere. Han
har fundet mange nye navne
frem. Bl.a. Birthe Kjær, Dorthe Kollo, Peter Belli og Bjørn
& Okay. Han har iscenesat
musicalen ’Hair’ i 1971, hvor
Brdr. Olsen var med, og siden
har Johnny Reimar sørget for
masser af hits til Brdr. Olsen.
The Cliffters startede i 1958,
med hits som ’How wonderfull

var bibeholdt i 44 år.

Tilbage som forsanger

to know’, ’Django’ og ’Walk on
by’. De har spillet i bl.a. Kisbyes Dansehal, Jomfruburet og

KB-hallen. The Cliffters var
kendt for hvide guitarer, lilla
habitter og laksko, denne stil

Johnny Reimar har været
væk fra Cliffters nogle år, men
er igen tilbage som forsanger.
Har desuden været fast gruppe på færgen Sjælland.
Johnny Reimar har også
været med til at skabe navne som Walkers, Mabel og
Gnags. Johnny's Partymusik har solgt mere end 1 million CD'er, og han har rejst
Danmark tyndt med hans 14
mands Party orkester Helmer
Olesen og 3 flot syngende piger. Han har haft eget TV-program med fællessang på bakken.
- Så mon ikke det er en festlig og dygtig herre der gæster
Jordrup Forsamlingshus. Vi
glæder os i bestyrelsen, mon
ikke publikum får en rigtig hyggelig aften med dejlig underholdning og god mad? lyder
det fra bestyrelsen.

HÅNDVÆRKERE

F.L. Byg

ApS

Kontakt din
lokale elektriker:

Murerarbejde
m Reparationer
m Flisearbejde
m Om- og tilbygning
m Tagarbejde
m

Peter Gunderlund
på tlf. 7558 5162

Frank Landmark
Risbøge 54 . 6640 Lunderskov

Tlf. 7558 6220
Mobil 2623 6220

JANSSON EL A/S
Samvittighedsfuld siden 1897

Lunderskov 7558 5162
www.jansson.dk

www.f-l-byg.dk

AF JOURNALIST (DJ) SV: ERIK
MATTHIAS-BRODERSEN

VAMDRUP: Der er ikke uddelt tilfredshed i Vamdrup
med det nye affaldsystem,
som kommunen netop har
indført i 6580 Vamdrup og
6640 Lunderskov.
Det viser mange indlæg på
det sociale medie, Facebook.
Gennemgående klages der
over alt for lidt plads i de nye
beholdere. Især i den del af
beholderen, der skal rumme
såkaldt rest affald eller omskrevet - husholdnings affald.
Og helt galt er det tilsyneladende med pladsen hos børnefamilier!
Stormen på Facebook startede med et indlæg fra Gitte
Guldhammer. Hun skrev:
”Er det kun hos mig, der
ikke har plads nok i den nye
affaldsbeholder? Og så kom
der ellers gang i den. For hun
står langt fra alene med problemet, viser de mange indlæg.
Det nye affaldssystem blev

indført for blot et par uger siden hos husstandene i 6580
Vamdrup og 6640 Lunderskov. Men det er meningen, at
det skal udbredes til hele Kolding Kommune.
Det nye kritiserede system
består af nye plastik beholdere på hjul med to sorteringsrum. Det er så meningen, at
sorteringen af affaldet skal
sorteres ved hver husstand.
Systemet har afløst et posesystem, som tilsyneladende har virket upåklageligt, og
som rigtigt mange brugere
åbenbart var tilfredse med.
Det nye system kritiseres
også for, at der nu kun sker
tømning hver 14. dag mod tidligere en gang om ugen.
”En besparelse for kommunen på 100 procent”, lyder en
kommentar til dette.
Og så er det netop også
hørt på ”vandrørene”, at det
system, som nu indføres i
Kolding Kommune, har været prøvet i Esbjerg, men uden
held, og at man derfor er gået
tilbage til det gamle system
med central sortering!

Aktivitetskalender

MAJ
Torsdag den 17.
Skanderup-Hjarup Husholdningsforening Manø udflugt
Torsdag 17. kl. 19.00
Menighedsrådsmøde, konfirmandstuen
Fredag 18. maj kl. 17.00
Biltræf på Ringriderpladsen, Vangevej 2, Lejrskov
Onsdag 23. maj kl. 14.00
Biltræf på Ringriderpladsen, Vangevej 2, Lejrskov
Lørdag den 26. maj
Besøg i Kolding Miniby med Aktivitetscentret Toftegården

ENTREPRENØR & KLOAKMESTER

Nedbrydning af beton
med rendegraver &
Minigraver med
hydraulikhammer

Utilfredshed
med nyt
affaldssystem

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.

PER RYTTER
Vranderupvej 57
6000 Kolding
mail@per-rytter.dk

Det er ikke længe siden, at det nye affaldssystem blev indviet.

Tlf. 4043 1108
Tlf. 7558 5308
Udlejning af:
Rendegraver &
Minigraver
med fører

Spuling af kloak og dræn
med traktorspuler.
Tilbud gives

JUNI
Torsdag den 7.
Påskebanko, Jordrup Forsamlingshus
Torsdag den 14. kl. 18.00
Johnny Reimar i Jordrup Forsamlingshus
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Der graves i Storegade

Danish Air
Transport har
23 ﬂy i luften

Lunderskov Vandværk er i gang med at lægge ny hovedledning ned.
AF JOURNALIST DJ) SVEND ERIK
MATTHIAS-BRODERSEN

LUNDERSKOV: Så graves
der i hovedgaden i Lunderskov. Det handler det om
udskiftning af en gammel
og nedslidt hoved vandledning.

Det går rigtigt godt for flyselskabet,
som har domicil i Vamdrup

Arbejdet med udskiftningen af ledningen foretages af
entreprenørfirmaet Hans Frisesdahl A/S fra Vejen/Askov.
Det betyder, at arbejdet skulle være i gode hænder. Det
handler nemlig om et firma,
som har specialiseret sig netop i opgaver for vandværker.
- Ud over at vi skifter ledningen, så skifter vi også alle
stophaver ind til ejendommene, fortæller vandværksbestyrer Henning Højer fra Lunderskov Vandværk til avisen.
Og den nye ledning lægges ned – eller måske rettere sagt trykkes igennem - på
strækningen i Storegade fra
Iver Dahlsvej til Nørregade,
og mens arbejdet står på, er
fortovet i vejens nordlige side
spærret, og forgængerne henvises derfor til at benytte for-

VAMDRUP: Det går åbenbart rigtigt godt for ﬂyselskabet Danish Air Transport, DAT, med domicil på
Kolding Lufthavn i Vamdrup.

AF. SV. ERIK MATTHIASBRODERSEN

Arbejdet med at udskifte hoveledningen er i fuld gang. Her er det Gert Madsen og Heino Jensen, fra Hans Frisesdahl A/S, der har fattet gaveværktøjet. (Foto: SVEND ERIK MATTHIASBRODERSEN, NETAVISEN)
torvet i modsat side:
- Grunden til at vi udskifter
ledningen netop nu, hænger
sammen med, at vi følger en
afstukket tidsplan, der er lagt
for at koordinere forskellige
gravearbejder forud for projekterne i byfornyelse, som
omfatter hele Storegade, for-

tæller Henning Højer.
Som tidligere omtalt, er byfornyelsen i Lunderskov planlagt til realisering allerede her
til efteråret. Men inden man for
alvor kan komme i gang med
fornyelsen og forskønnelsen,
skal et større kloakeringsarbejde over strækningen fra

Iver Dahlsvej til Søndergade
først udføres.
Et projekt, som skal udføres af Blue Kolding. Og herfra
er der oplyst, at der ifølge en
fastlagt tidsplan skal tages fat
på dette arbejdet her til sommer.

Regnskabet er netop offentliggjort og kan læses på JVfacebook. Selskabet kom ud
af 2017 med et overskud på
ikke mindre end 37 millioner
kroner efter skat, mod 20 millioner i 2016.
Det er primært leasingselskabet, pengene kommer fra,
men der også et pænt plus
på selve flydriften. Danish Air
Transport, DAT, flyver blandt
andet København - Bornholm,
Karup - København, BillundStavanger, ruter i Norge, og
har charteraftaler med flere
rejseselskaber, blandt andre

Danish Air Transport – selskabet, med domicil i Vamdrup, har nu 23 ﬂy i luften.
(Arkiv foto)
med danske Primo tours.
Selskabet blev oprettet med
et enkelt fly i hangaren. I dag
transporterer DAT op mod en
million passagerer hvert år.
Flyflåden tæller blandt andet
flere ATR fly og Airbus A320
fly. Af regnskabet fremgår, at
virksomheden har cirka 23 fly
i drift og beskæftigede i 2017
i gennemsnit 438 medarbejdere, hvor af en stor del har base
og arbejdsplads i Kolding Lufthavn i Vamdrup.

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

BRUGTE BILER
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 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

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.

175.000

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.

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

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

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

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.

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

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.

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

78.700

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

UGENS BIL

HUSK VI HAR
TILBUD PÅ DÆK
HELE ÅRET
BEREGN PRISER PÅ VO

RES WEBSHOP

WWW.THOMSENAU

TO.DK

• Volvo V40 2,0 D3 150 Momentum 5D
Personvogn
Døre: 5

Diesel
Farve:

Årg. 13
Sortmetal

Km 161.000

6 gear, 17” alufælge, 2 zone klima, køl i handskerum, fjernb. c.lås, parkeringssensor, fartpilot, kørecomputer, infocenter, startspærre, auto.
nedbl. bakspejl, udv. temp. måler, sædevarme, højdejust. forsæde, 4x
el-ruder, el-spejle m/varme, cd/radio, navigation, multifunktionsrat,
håndfrit til mobil, bluetooth, armlæn, isofix, bagagerumsdækken,
kopholder, lygtevasker, tågelygter, 10 airbags, abs, antispin, esp,
servo, hvide blink, indfarvede kofangere, spoiler, mørktonede ruder i
bag, ikke ryger, service ok, aftag. træk, diesel partikel filter, tidligere
undervognsbehandlet reg. 27/12-13

Kr.

Storegade 27 · 6640 Lunderskov · Tlf. 7558 5844 · Bil 2147 5844

thomsenauto@mail.dk

175.000

www.thomsenauto.dk
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Nyt åsted ved Kongeåen
indvies med manér
AF JOURNALIST (DJ) SVEND ERIK
MATTHIAS-BRODERSEN

VAMDRUP: Så sker det.
Onsdag den 23. maj inviterer Vamdrup Skole, Vamdrup Byforum og Kolding
Kommune alle interesserede til indvielse af det nye
åsted, ved Kongeåen i Vamdrup.
”En bedre og mere sikker
adgang til Kongeåen for børnene fra skolen og daginstitutionerne og for borgerne”. Sådan lød ønsket fra Vamdrup
Skole og Vamdrup Byforum,
og efter tæt samarbejde med
Kolding Kommune er en løsning nu realiseret i form af det
nye åsted, som har forbillede
fra åstederne langs Kolding Å.
Arrangementet begynder
kl. 13.30, hvor børn og voksne fra Vamdrup Skole indvier

det nye åsted sammen med
borgmester Jørn Pedersen og
formand for Lokaldemokratiudvalget Ole Alsted.
- Det bliver en særlig glæde at indvie det nye åsted i
Vamdrup, som er skabt med
et stærkt lokalt initiativ og engagement. Det nye åsted viser
nemlig, hvor langt vi kan komme, når Kommunen samarbejder tæt med lokale kræfter,
som der i den grad er masser
af i Vamdrup, siger Ole Alsted.

Fokus på læring

Det nye åsted består af en
platform lavet i certificeret
hårdttræ, et undersøgelsesbord i metal med en plexiglascylinder, hvor livet i åen kan
undersøges, og en vandspiral,
som kan trække vand op af åen
ved hjælp af et drejehåndtag.
- Åstedet er lavet ud fra en
grundtanke om, at pladsen

Det nye åsted ved Kongeåen i Vamdrup, som er klar til indvielse. (Foto: Katja Hartvig, Vamdrup Byforum)

skal være et aktivt sted for
børnene fra den nærliggende
skole og andre, der vil nyde
og undersøge naturen og livet
i åen på tæt hold. For skolen
giver
undersøgelsesbordet
optimale muligheder for at undervise om smådyr og planter
i og omkring vandløbet, fortæller landskabsarkitekt Thomas Thinghuus, der har skabt
åstedet ud fra skolens og Byforums ønsker.
Det nye åsted ved Kongeåen i Vamdrup skal også fungere som et mødested med
bænke, hvorfra den smukke
natur ved Kongeåen kan nydes. Bænkene fungerer samtidig også som en ”grejbank”,
hvor skolen kan opbevare forskelligt udstyr. Undersøgelsesbordet og bænkene er
dækket af et sejl, i ly for regn
og sol. Åstedet er oprettet nær
ved Vamdrup Skole Øst.

Islandske sagaer - en uudtømmelig
inspirationskilde
Af Lars Østergaard Jensen

På besøg hos assemblagekunstneren Lisbet Thorøe
Larsen i Lunderskov, som
tryller spændende fortællende værker ud af dagligdags ting.
Da jeg træder ind i Lisbets
værksted på Iver Dahlsvej
21, er mit første spørgsmål:
- Hvad dækker udtrykket assemblage over?
Hendes svar: En collage i
flere dimensioner, hvilket gav
mening for mig, da jeg kiggede mig omkring i hendes arbejdsrum spækket med spændende kunstværker fremstillet
af blandt andet dukker, rustne metalgenstande og strandingstræ.
Nogle af Lisbets kreationer
kan vel kaldes brugskunstgenstande som den lampe, hvor
skærmen er skåret ud af et
landkort eller den sjove opbevaringskasse dannet af gamle
lak-grammofonplader og deres paphylstre.
Andre af værkerne repræsenterer derimod noget i sig
selv og forestiller eller symboliserer noget konkret – Lisbet
kalder disse for komponerede kuriositeter, fordi gamle og
unikke genstande heri spiller
sammen.

Lisbet lægger her sidste hånd på ”Rerer” .

Drabelige sagaer
som afsæt

For tiden arbejder Lisbet på
en serie af assemblage-værker, som hun vil prøve at få optaget på en censureret udstilling. Til værkerne benytter Lisbet oprindelige materialer som
knogler, kranier, pels og forkullet træ.
Inspirationen finder hun i
sagaen om Vølsungerne. Allerede som ung var Lisbet fascineret af gamle nordiske sagaer og myter. Det var derfor en

fantastisk oplevelse, da hun
nogle måneder i 1997 kunne
arbejde og bo i Island og der
besøge mange af lokaliteterne
fra de Islandske Sager.

Sige og Rerer

Den første 2D collage omhandler Odins søn ”Sige”.
Han tager en dag på jagt med
en træl, som nedlægger flere byttedyr end gudesønnen.
Af misundelse, symboliseret
ved det grønne øje i værket,
dræber Sige trællen og gra-

ver ham ned i sneen. Det bliver selvfølgelig hurtigt opdaget, hvorefter Sige bliver dømt
fredløs. Han flygter til Huneland (Belgien) og får her en
kone og med hende en søn
ved navn Rerer.
Rerer er inspirationen til det
andet værk på arbejdsbordet.
I Huneland bliver Sige senere slået ihjel af sin mors brødre. Sønnen Rerer tager blodhævn og slår sine morbrødre ihjel, overtager deres gods
og bliver rig. Men Rerer forbli-

Værket ”Sige” er første i en
serie inspireret af de nordiske sagaer

Et sjovt eksempel på en
Komponeret Kuriositet

ver barnløs. Heldigvis er han
jo Odins barnebarn, så Odin
sender derfor et æble med
jættekvinden Ljod. Ljod kommer flyvende i sin krageham
og dumper et æble ned i skødet på Rerer. Rerer skænker
æblet til sin hustru, som snart
derefter bliver gravid.

var helt ung. I nullerne malede hun en del akrylmaleri indtil
hun omkring 2005 begyndte at
indsætte genstande i malerierne. Godt 5 år senere var det
flade maleri forsvundet til fordel for mere skulpturelle værker lavet af ting og sager.

Arven efter farmor

En anden stor inspiration for
Lisbet er hendes farmor Anna,
som også gemte på alle mulige og umulige ting og genstande – dem bruger Lisbet i
dag løs af i sine kuriositeter.
Lisbet har tegnet fra hun

INFO

For mere information
om Lisbet Thorøe Larsen
og hendes kunstneriske
univers, kan man klikke
sig ind på hendes hjemmeside www.thoroe.nu
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Nye låger Lunderskov Handels-,
Skift kun låger, skuffer,
evt. bordplade og...
dit køkken bliver som
nyt med låger efter mål!

– monteret på 1 dag

Håndværker- og Industriforening

miljø
Vind bad
i af
rd
æ
v
til
,7999

Støt foreningens medlemmer
- så støtter du lokale aktiviteter!
Før

Finansiering
fra kr. 309
pr. md.

OK

Shell Lunderskov
v/ Christian Wolter
Tlf. 75 58 53 66

Ring og aftal tid til et gratis hjemmebesøg!

KØKKENRENOVERING

STEVEN T: 52 300 850
LARS
T: 60 802
Storegade
27 .101
Lunderskov
Tlf. 7558 5844
WWW.OKKR.DK
Bil 2147 5844

KØKKEN · BAD · GARDEROBE

Telefon 52 300 850

Lunderskov Hallen
7558 5571

Alt til festen
Astrup´s

Udlejning

Tlf. 2512 7424

Gelballevej 15 • 6640 Lunderskov • Tlf. 7558 6481
Bil 2141 4539 / 2177 6259 • www.astrup-udlejning.dk

www.FlagstangsFabrikken.dk
Rolles Mølle

LUNDERSKOV Tlf. 7684 0711
Slagter:
7684 0706
Delikatessen:
7684 0705

Din lokale revisor
Alex Sartor Thomsen
41 96 19 67

Rolles Møllevej 50,
6640 Lunderskov

Drosselvej 2 . Lunderskov
Tlf. 7558 6022

7558 6280

www.piihlogsoen.dk

HosTaina

Tømrerfirma

Piihl & Søn ApS

Taina Honnens Thomsen
Skodborgskovvej 2
Bastrupmark
6580 Vamdrup
Tahathomsen@gmail.com
Tlf. 2825 5638

Alt tømrer- &
snedkerarbejde

Nybygning, Ombygning, Totalentreprise

Tlf. 75559073 · 21480345

7684 0062

Torvet 3 · Tlf. 6914 7355

Daka Amba til Daka Denmark A/S

Murerﬁrmaet
Ole Pedersen*s eftf.

Bøges Bilservice ApS
www.lunderskovcamping.dk

v/ Frank M. Iversen
Koldingvej 53

LUNDERSKOV CAMPING A/S
Tværvej 9. 6640 Lunderskov
Telefon 7558 5400

Svalevej 8 . 6640 Lunderskov
Tlf : 7558 5465

7558 5840
2889 0656

AUTO
PARTNER

Kongsbjerg 27
6640 Lunderskov
Tlf. 7558 6606
Fax 7558 6605

Rene’s Autoopretning

Nordic line

Jansson El

Ren og Grøn Haveservice

EDC Kronholm & Slangerup

Frøs Herreds Sparekasse

Nærbutikken

Mixpro

Vognmand Frank Meyer Jensen

Salon Ga’ras

Lunderskov Dyreklinik

F. L. Byg

Lunderskov Apoteksudsalg

Guldbageren

Toft’s Blomster

RTM

Intercamp A/S

KONSULENT OG TERAPEUT

Preben Maler

Den Lille Begravelsesforretning

EDC Domus

Asbjørns Slagterforretning

Olympic P/S

By Rasmussen
Astrup Teltudlejning
Kemek-Scooterspecialist
Per Rytter
Entreprenør og Kloakmester

Jens Ole Ø. Mathiasen
Frk. Gosmand

Advokatfirmaet
Skjøde Knudsen & Partnere
Lyhne VVS
Hairways
Lunderskov Folkeblad

Vil du være medlem af fællesskabet?
Meld dig ind i LHHI - ring 7558 5990

LUNDERSKOV - her hjælpes vi ad

