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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 19. / 20. MAJ 2020  •  UGE 21  •  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

Gudstjenester 
• Torsdag d. 21. maj kl. 9.00 og 11.00,  
   Børne- og juniorkirke kl. 11.00 

• Søndag d. 24. maj kl. 9.00 og 11.00,  
   Børne- og juniorkirke kl. 11.00  

Alenefrokost
Den 9. juni kl. 11.00  
mødes vi igen til alenefrokost. 

Hvordan arrangementet præcist kommer  
til at forløbe, kan vi stadig ikke svare på. 

Det er også uvist, om vi kan servere en  
frokost. 

Vi anbefaler derfor, at I løbende følger med  
på hjemmesiden. 

Vi skal denne dag tale om minder, hvorfor  
alle meget gerne må medbringe en ting,  
der har en særlig betydning eller en særlig  
historie.

Vi overholder sundhedsstyrelsens anvisnin- 
ger om afstand, rengøring og afspritning. 

Vi anbefaler derfor også, at man bliver  
hjemme, hvis man har sygdomstegn. 

Tilmelding til Gerda senest d. 7. juni  
på SMS til tlf. 4096 8386 eller via mail  
på nebelhansen@gmail.com

 

Mandefrokost
Den 19. maj skulle vi have været på tur til 
Brødsgaard. 

Denne tur er desværre aflyst. 

Vi håber at kunne lave et nyt arrangement 
sammen med jer før sommerferien. 

Åben kirke
Så kom turen også til os! 

Landets sognekirker må igen slå dørene op og  
inviterer til gudstjenester og andre aktiviteter,  
og det er vi glade for. 

I skrivende stund kender vi ikke det fulde omfang  
af genåbningen, hvad vi må og skal lade være med,  
men fremover vil der igen være gudstjenester på  
søn- og helligdage, ligesom de øvrige aktiviteter så  
småt begynder igen. 

Læs mere i næste udgave af avisen, eller på hjemme- 
siden: www.skanderupsogn.dk. 

Kristi himmelfartsdag og 6. søndag efter påske,  
d. 24. maj er der gudstjeneste både kl. 9.00 og 
11.00. 

Vigtigt: For at overholde sundhedsmyndighedernes  
retningslinjer, er tilmelding nødvendig. 

På den måde sikrer vi, at der ikke kommer flere ind i  
kirkerummet, end det er tilladt. 

Tilmelding sker til  
Gerda Nebel-Hansen på tlf.: 4096 8386.

Kirken på en smuk forårsdag.
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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: 

Ændrede åbningstider i denne uge pga. 
Kr. Himmelfart:

Mandag-tirsdag  ................ kl. 09.00-13.00 
Onsdag  .............................. kl. 09.00-15.00 
Torsdag Kr. Himmelfartsdag  ....... LUKKET 
Fredag  .......................................... LUKKET

Deadline for korrekturannoncer  

ONSDAG kl. 10.00
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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Malermester 
Morten Hinrichsen  

Lunderskov 

Lunderskov  
Pensionistforening

Pensionistforening kan først 
mødes til september

Da Kolding Kommune har 
meddelt, at Aktivitetshuset i 
Lunderskov først åbner igen 
til september, har bestyrelsen 
for Lunderskov Pensionistfor-
ening været nødt til at aflyse 
foreningens aktiviteter indtil 
sensommeren.

- Vi glæder os rigtig meget 
til at se vore medlemmer igen 
og håber, at de både har det 
godt og også klarer sig godt 
igennem denne mærkelige tid, 
siger formanden, Anna Holst.

Ligesom de medlemmer 
hun har talt med, siden Coro-
na-restriktionerne lukkede for 
foreningens aktiviteter, savner 
hun og den øvrige bestyrelse 
det sociale samvær, der er om-
drejningspunktet i foreningen.

- Men det allervigtigste er 
selvfølgelig, at vi passer godt 
på os selv, fremhæver hun.

Skulle nogle medlemmer - 
eller potentielle medlemmer - 
have brug for en lille snak, er 
de altid velkomne til at slå på 
tråden, tilføjer Anna Holst, der 
på bestyrelsens vegne sender 
ønsket om en god sommer og 
på gensyn til alle i Lunderskov 
Pensionistforening.

Idrætten i fokus
Det er lykkes at få idrætten 
tilbage i fokus. For anden 
gang på en måned har Byrå-
det aftalt store investeringer 
i fritids- og idrætslivet, som 
vil komme mange menne-
sker til gavn.

Denne gang er der tale om 
15 mio. kr. til opgradering af 
Kolding Stadion med bl.a. lys-

anlæg og varme i banen. Der 
er 10 mio. kr. til nyt atletiksta-
dion. Cricket kan flytte fra sta-
dionområdet til Seest. Kolding 
Boldklub får nyt lysanlæg til 2 
mio. kr. og der er 3,5 mio. kr. 
til en ny kunstgræsbane. Den 
mener jeg bør placeres i kom-
munens vestlige del, altså i 
Lunderskov / Vamdrup områ-
det.

Der er stadig mange ønsker 
på fritids- og idrætsområdet, 
men med de to seneste inve-
steringsrunder kan jeg godt 
være bekendt at skrive, at der 
atter er et godt og stort fokus 
på idrætten - og det fokus ag-
ter jeg at fastholde! fortæller 
Søren Rasmussen fra Dansk 
Folkeparti og formand for Fri-
tids- og idrætsudvalget.

Drive In Bankoshow
- Mere end bare et normalt bankospil

Drive In 69 afholder Drive 
In Bankoshow den 27. maj i 
Lunderskov. Her er tale om 
et show, der udover banko, 
også vil indeholde livemu-
sik, showeffekter og mange 
andre sjove gimmicks. Over-
skuddet går til Multicenter 
Lunderskov. 

De tre firmaer Mixpro A/S, 
Northland Event og made by 
Völcker, er gået sammen om at 
lave Drive In konceptet; Drive 
In 69. Det første event der bli-
ver afholdt er et Drive In Banko 
Show den 27. maj, i Lunder-
skov. Grundet hele Covid-19 
situationen, foregår eventet 
i bil. Dette giver muligheden 

for at skabe underholdning, 
fællesskab og uforglemmelige 
oplevelser i en tid, hvor dette 
er sat på prøve. Bankoshowet 
bliver afholdt med et almennyt-
tigt formål, og overskuddet går 
derfor til Multicenter Lunder-
skov. 

Et af Drive In 69’s kerne-
værdier er lokal forankring, og 

opbakningen lokalt har været 
overvældende. Der er nemlig 
sponsoreret præmier for over 
27.000 kr, af mere end 20 for-
skellige lokale virksomheder.

Da det er et Drive In Event, 
vil lyden blive sendt via et FM-
signal, så lyden kommer i bil-
radioen fortæller Nicklas Ejby. 
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Iver Dahlsvej 4
6640 Lunderskov

Tlf. 7684 0711

Åbent fra
kl. 800 - 2000

Alle ugens dage

Hakket oksekød 
5-8%
800 g

4900
Pr. pakke - Kun

Fersk dansk hel  
kylling 
1350 g

3200
Pr. stk. kun

800 g

Entrecote bøf

5000
2 stk. - KUN

Ca. 350 g

Stjernekaster

3500
1 stk. - KUN

5000
KUN

Pasta- eller kartoffelsalat

5000
1 kg - KUN

SuperBrugsen har åbent  
Kr. Himmelfartsdag 

fra 8.00 til 20.00

BBQ ben af kamben

10000
KUN

Ca. 1200 g

Fra Delikatessen Fra Delikatessen

Burger- eller Pita platte

Fra Delikatessen

FRIT VALG

FRIT VALG

Alle tilbud er gældende fra onsdag den 20/5 - tirsdag den 26/5 - 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



/  LUNDERSKOV FOLKEBLAD4 TIRSDAG DEN 19. MAJ 2020

Håndværkere

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

Forår i Lunderskov Byhave
Igen i år er byhaven klar til 
at få både fællesskabet og 
grøntsager til at spire og 
gro. 

Nu er det forår, og Lunder-
skov Byhave er igen klar til at 
skabe liv i de 27 højbede og 
drivhuset. Alle glæder sig til 
at få jord under neglene, til at 
lægge frø i jorden og til at se 
planterne gro. Foreningen har 
en kerne af medlemmer, der 

alle er drevet af en stor lyst 
til at mødes om det at dyrke 
grønsager sammen. Det hand-
ler også om at komme tættere 
på naturen og skabe en ram-
me, hvor viden og erfaringer 
kan blomstre.

For to år siden var der 
bare et par gamle bordbæn-
kesæt på det lille grønne om-
råde bagved Drabæks Mølle. 
Til gengæld var der et stærkt 
ønske om at skabe en have i 

fællesskab fra en gruppe lo-
kale borgere. Håbet var, at det 
kunne blive både en have og 
et mødested for de, der har 
haveinteresse - men også for 
de, der ville være en del af et 
fællesskab eller måske aldrig 
havde opdaget glæden ved 
at så et frø. Derudover var 
ønsket at skabe en større be-
vidsthed om, at det ikke er så 
svært at dyrke sine egne grøn-
sager, også selvom man bor 
inde i byen. Heldigvis var Lo-
kalrådet og Kolding Kommune 
med på idéen og bakkede op 
om haven.

»Vi er utrolig stolte af det, vi 
har fået skabt. Vi oplever også, 
at mange andre nyder byha-
ven. Det betyder utrolig meget 
for os med alle de positive til-
bagemeldinger, vi får fra folk, 
der går en tur forbi haven«, 
siger Jan, der er en de af ak-

tive medlemmer. Foreningen 
har også nydt stor glæde af de 
mange planter, som er blevet 
doneret fra folk i Lunderskov. 
Der er blevet eksperimenteret 
en del de første to sæsoner, 
og det har givet mange sjove 
og positive erfaringer, som der 
bygges videre på. Det er alt 
sammen noget, der giver ener-
gi til at gå i gang med tredje 
sæson. 

Som noget nyt er den fæl-
les havedag blevet flyttet fra 
onsdag eftermiddag til søndag 
formiddag med et håb om, at 
endnu flere har lyst og mulig-
hed for at være med en time 
eller to. Det handler fortsat om 
at skabe et fællesskab gen-
nem det at dyrke grønsager 
sammen. Det er en have, hvor 
alle er velkomne - store som 
små, haveerfaring eller ej. Her 
må man gerne komme med 

nye idéer. Til gengæld får man 
fornøjelsen af at se det hele 
gro og udvikle sig til glæde 
for både sig selv, fællesskabet 
og lokalsamfundet. Her er der 
mulighed for at skabe jord-
forbindelse, komme i tættere 
kontakt til naturen og finde ro 

ved at opleve planterne gro og 
stoltheden ved at høste dem. 
Desuden er det et mødested 
hvor nye venskaber, netværk 
og fællesskab opstår. Du er 
også velkommen, fortæller Ka-
ren Tønning, medlem af Lun-
derskov Byhave.
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Nyd de lokale seværdigheder i 

Christiansfeld
Hyg dig med en udflugt til vores  
egen UNESCO by, samtidig med at 
du kan handle i de lokale butikker.

Christiansfeld er normalt et feriemål 
for folk fra hele verden, men skal 
i denne tid overleve på lokale turister.

Vi passer på dig og hinanden. 
Du finder håndsprit i alle butikker, og vi 
hjælper alle til, at vi holder afstand.

Kig endelig forbi, til egnens hyggelige by - med gratis parkering!

Christiansfeld

www.ag-electric.dk Ring til os - vi ved hvad vi snakker om! Vi står klar til at servicere jer  
24 timer i døgnet 365 dage om året

  Tlf: 74 56 13 40
Banner_2018_endelig_4x1m.indd   1 06/06/2018   09.05

Hjerndrupvej 10  · 6070 Christiansfeld · Tlf.:  7456 1511
www.blomstergaarden-christiansfeld.dk

·
Blomsterbutik med alt i årstidens afskne blomster 
Ideer til Vand I Haven / Haveplanter

· Gaveafdeling med alt til hus og have
Blomster Gården

v/ John Clausen
Hjerndrupvej 10

Christiansfeld

Tlf. 74 56 15 11

FERIE LUKKET
Fredag d. 9. feb. - Lørdag d. 17. feb.

(begge dage inkl.)

*SØNDERHAVE SKO*
Lindegade 23A . 6070 Christiansfeld . Tlf. 2142 8995

www.butiksonderhave.dk . Find os på Facebook!

Christiansfeld

Det Gamle
apothek

BDM shop Karibu

Aloe Vera Huset 
Christiansfeld amanda-m.dk

www.christiansfeld-handel.dk
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Christiansfeld 
Avis

Jernbanegade 1  
(det gl. posthus) 

6070 Christiansfeld 
Tlf. 74 56 14 33 
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