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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 26. / 27. MAJ 2020  •  UGE 22  •  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 
Følg med på skanderupsogn.dk og  
Facebook eller ring for at få oplyst,  
hvornår der er gudstjeneste i pinsen.

Ved alle kirkens arrangementer overholder vi  
sundhedsstyrelsens anvisninger om afstand,  
rengøring og afspritning.  
Vi anbefaler derfor også, at man bliver hjemme,  
hvis man har sygdomstegn. 

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

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

Pris kr. 30,- 

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

Spaghetti- 
gudstjeneste 
Torsdag den 4. juni  
kl. 17.00

Det er for børn i  
alderen 3 - 8 år  
med forældre,  
søskende, bedste- 
forældre m.fl. 

Efter en  
halv times  
anderledes  
gudstjeneste  
for børn er  
alle velkomne  
i Kirkehuset  
til let  
aftensmad. 

Pris kr. 20,-  
for voksne og  
kr. 10,- for børn  
fra 3 år.

Mandefrokost
Tirsdag den 16. juni kl. 11.00 

Bent Bechmann har endnu engang sagt ja til at  
komme til mandefrokost i kirkehuset. 

Her vil han fortælle om sit liv som politiker,  
før vi nyder en frokost sammen. Pris kr. 30,- 

Tilmelding til Gerda senest den 14. juni.

Strikkeklub
Vi strikker igen dåbsklude tirsdag den 16. juni  
kl. 14 - 16 i Kirkehuset. 

Garn og strikkeopskrift ligger klar - vi har også  
strikkepinde. 

Vi strikker dåbsklude  
som dåbsbarnet får  
med hjem til minde om  
dåben, men du er også  
meget velkommen til  
at tage dit eget  
strikketøj med. 

Vel mødt til  
hyggelig snak  
medens  
der strikkes  
dåbsklude.
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Bekendtgørelser

Bekendtgørelser

www.kolding.dk

Støtte til frivilligt  
socialt arbejde for 2021 
Kolding Kommune yder efter Servicelovens § 18 
økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i 
kommunen.

Støtten er med til at styrke den frivillige indsats, der foregår 
i de frivillige organisationer, foreninger eller grupper. 

Kriterier for tildeling af økonomisk støtte
•  Det er kun foreninger, organisationer eller grupper,  

der kan søge om tilskud fra puljen.
•  Foreningen/organisationen/gruppen skal høre hjemme  

i Kolding Kommune. 
•  Som hovedregel gives der kun tilskud til aktiviteter,  

der primært bæres af frivilligt arbejde. 
•  Tilskud gives fortrinsvis til aktiviteter eller projekter,  

der ikke kan udføres uden støtte, og som ikke opfylder 
betingelserne for at modtage andre former for offentlig 
støtte.

•  Som udgangspunkt er tilskuddet etårig, men der kan  
i særlige tilfælde søges om flerårig bevilling. 

Sådan søger I
Der søges direkte fra Kolding Kommunes hjemmeside: 
www.kolding.dk/paragraf18tilskud

Ansøgningsfristen er den 1. august 2020. 

Vil I vide mere
På www.kolding.dk/paragraf18tilskud kan I finde 
meget mere info og hjælp til frivilligt socialt arbejde.

Her finder I også kontaktoplysninger til de medarbejdere, 
som sidder klar til at hjælpe jer videre, så I kommer godt i 
gang.

Orienteringsmøde
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 lokalsam-
fundet. Menighedsrådet er din lokale kirkes ledelse. Vi arbej- 
der for at sikre de bedste rammer for en levende og relevant 
folkekirke i dit sogn. Ud over aktiviteterne og det at være en 
repræsentant for menigheden er der andre spændende op-
gaver, hvor du kan være med til at bestemme, hvad der skal 
ske fremadrettet i dit lokale sogn.

Orienteringsmøderne ligger pga. corona-krisen på forskellige 
datoer fra den 9. juni til den 21. august 2020. Du skal derfor 
tjekke din lokale kirkes hjemmeside eller facebookside for at 
finde dato, tid og sted for orienteringsmødet i dit sogn. I ske-
maet herunder finder du sognene i Kolding Provsti og deres 
hjemmesider eller facebooksider.

Kom til offentligt orienterings- 
møde i dit sogn

Sogn Hjemmeside eller facebookside

Aller www.allersogn.dk 

Almind-Viuf www.almindviufkirker.dk 

Bramdrup www.bramdrupkirke.dk 

Brændkjær www.brændkjærkirken.dk 

Dalby www.dalbykirke.dk 

Eltang-Sdr. Vilstrup www.sogn.dk/eltang og  
 www.sogn.dk/soendervilstrup 

Harte www.hartekirke.dk 

Hjarup www.hjarupkirke.dk 

Kristkirken www.kristkirken.dk 

Lejrskov-Jordrup www.lejrskov-jordrupkirker.dk 

Nr. Bjert www.nrbjertkirke.dk 

Sankt Nicolai www.sanktnicolaikolding.dk 

Seest www.seestkirke.dk 

Simon Peter www.simonpeterskirke.dk 

Skanderup www.skanderupsogn.dk 

Stepping-Frørup www.stepping.dk 

Sdr. Bjert www.sdrbjertkirke.dk 

Sdr. Stenderup www.sdrstenderup.dk 

Tyrstrup www.tyrstrupkirke.dk 

Vamdrup www.vamdrupkirke.dk 

Vejstrup-Hejls-Taps www.3menigheden.dk 

Vester Nebel www.facebook.com/vnkirke 

Vonsild www.rundtomvonsild/kirken 

Ødis www.ødiskirke.dk

m Murerarbejde
Reparationer
Flisearbejde
Om- og tilbygning
Tagarbejde

m

m

m

m

Frank Landmark
Risbøge 54 . 6640 Lunderskov

Mobil 2623 6220
www.f-l-byg.dk

F.L. Byg ApS

Gudstjenester i Lejrskov-Jordrup Kirker

Pinsedag - Søndag den 31. maj kl. 10.30 i Lejrskov kirke  
Pinsedag - Søndag den 31. maj kl. 09.00 i Jordrup kirke

Gudstjenester
Søndag den 31. maj 
Pinsedag
Skanderup grundtvigske
Valgmenighed .........ingen

Hjarup Kirke ..... kl. 09.00

Skanderup
Sognekirke ........ kl. 10.30

Vamdrup Kirke . kl. 10.30

Mandag den 1. juni 
2. Pinsedag

Skanderup
Sognekirke ........ kl. 10.30

4 x jubilæum i Lunderskov
Lunderskov Nybyg er et byg-
gefirma med erfarne, dygtige 
og trofaste medarbejdere. I 
dette forår har Jørgen, Hans 
Jørgen, Daniel og Hardy jubi-
læum og tilsammen 85 års er-
faring hos Lunderskov Nybyg.

Jørgen blev murer som 
sin far - »Jeg kan lide, at det 
er udendørs arbejde, og at vi 
ved Lunderskov Nybyg ar-
bejder selvstændigt og selv 
styrer arbejdsdagen«. Også 
Hans Jørgen vidste, at han 
skulle arbejde indenfor hånd-
værkerfaget og særligt noget 
med træ. Hans Jørgen er ud-
lært tømrer - »Også dengang 
var det en udfordring at finde 
en læreplads, så jeg skulle 
køre efter det. Ved Lunderskov 
Nybyg har jeg været med til 
at oplære firmaets første lær-
ling, som i dag er en af Lun-
derskov Nybygs ejere« siger 
Hans Jørgen med et smil, og 
fortsætter: »Jeg har nu været 
30 år ved Lunderskov Nybyg, 
og selvom jeg næste år runder 
70 år har jeg ingen planer om 
at stoppe«. Daniel er uddannet 

tømrer med speciale inden-
for snedkerfaget, og han har 
som Hans Jørgen ligeledes 
lavet mange vinduer og døre, 
trapper, møbler og meget an-
det. »Vi har en god jargon på 
byggepladsen og i skurvog-
nen. Her er rart at være, og 
dagene er aldrig ens«. Hardy 
er også uddannet tømrer- og 
bygningssnedker. »Når der 
var regnvejrsdage så lavede 
vi mange vinduer og døre på 
værkstedet, men vi lavede 
også mange andre specielle 
opgaver som et alter«, husker 
Hardy fra dengang. Hardy vi-
dereuddannede sig i 80’erne, 
og har siden dengang tegnet i 
AutoCad. Hardy tegner og pro-
jekterer de individuelle huse 
som Lunderskov Nybyg byg-
ger, og han er i tæt dialog med 
kunderne når deres hus skal 
tegnes, og har samtidig fokus 
på kvalitetssikring og doku-
mentationskravet.

Generelt er den dygtige og 
erfarne medarbejderstab hos 
Lunderskov Nybyg firmaets 
helt store styrke. I firmaet er 
der tillid til, at alle tager ansvar 

for deres arbejde og arbejder 
selvstændigt. »Vi har tillid til 
vores medarbejdere, og vi 
kan også tydeligt mærke på 
vores kunder, at det er vigtigt 

for dem, at vi er et stabilt firma 
med egne håndværkere når de 
skal vælge et byggefirma«, ud-
taler ejerne Allan Philipsen og 
Jesper Mikaelsen.

Fra venstre murer Jørgen Sørensen (25 år), tømrer Hans 
Jørgen Justesen (30 år), tømrer Daniel Hansen (15 år) og på 
tegnestuen Hardy Ørndrup (15 år).

JANSSON EL A/S
Samvittighedsfuld siden 1897

Lunderskov 7558 5162
www.jansson.dk

Kontakt din
lokale elektriker:

Peter Gunderlund
på tlf. 7558 5162
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Iver Dahlsvej 4
6640 Lunderskov

Tlf. 7684 0711

Åbent fra
kl. 800 - 2000

Alle ugens dage

Svinemørbrad

Husets tærte
Flere varianter.

Røget Landskinke
900-1100 gram

Frokostplatte

Skaftkoteletter - Ca. 1000 g

Hakket Oksekød
8-12% fedt

5000
KUN

4900
KUN

3500
KUN

5000
KUN

2800
KUN

5000
KUN

Alle tilbud er gældende fra onsdag den 27/5 - tirsdag den 2/6 - 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

3-4 stk.
2 stk.

500 g

1 stk.

Pr. stk.

Pr. bakke
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Vil du være medlem af fællesskabet?
Meld dig ind i LHHI - ring 2720 7968

Rene’s Autoopretning

Ren og Grøn Haveservice

Nærbutikken

Salon Ga’ras

Lunderskov Apotek

Preben Maler

EDC Domus

Krydstogt Eksperten

De Frie Forsikringsmæglere

Astrup Udlejning

Nordic Line

EDC Kronholm & Slangerup

Mixpro

Lunderskov Dyreklinik

Lunderskov Bageri

Intercamp A/S

Asbjørns Slagterforretning

Piihl og Søn ApS

Vognmand Frank Meyer Jensen

Jansson El

Frøs Herreds Sparekasse

Per Rytter 
Entreprenør og Kloakmester

F. L. Byg
KONSULENT OG TERAPEUT 
Jens Ole Ø. Mathiasen

Frk. Gosmand

Advokatfirmaet 
Skjøde Knudsen & Partnere

Lyhne VVS

Hairways

LEJ-NISSEN

Lunderskov Folkeblad

Lunderskov Handels-, 
Håndværker- og Industriforening

Støt foreningens medlemmer  
- så støtter du også avisen!

Storegade 27 . Lunderskov
Tlf. 7558 5844 
Bil 2147 5844

Lunderskov Hallen
7558 5571

Drosselvej 2 . Lunderskov
Tlf. 7558 6022

Ambolten 12B . 6000 Kolding 
Tlf : 2856 5041

7684 0062
LUNDERSKOV CAMPING A/S

Tværvej 9. 6640 Lunderskov
Telefon 7558 5400

www.lunderskovcamping.dk

www.FlagstangsFabrikken.dk
Rolles Mølle

Rolles Møllevej 50,
6640 Lunderskov

7558 6280

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

LUNDERSKOV - her hjælpes vi ad

Tlf. 2512 7424

Skift kun låger, skuffer, 
evt. bordplade og...  
dit køkken bliver som 
nyt med låger efter mål!

STEVEN T: 52 300 850
LARS T: 60 802 101 

WWW.OKKR.DKKØKKEN · BAD · GARDEROBE

KØKKEN-
RENOVERINGOK

Vind badmiljø 

til værdi af 

7999,- 

Nye låger
– monteret på 1 dag

Ring og aftal tid til et gratis hjemmebesøg!
Finansiering  
fra kr. 309 

pr. md.

Før

Telefon 52 300 850

Din lokale revisor
Alex Sartor Thomsen

41 96 19 67

Slagter:
7684 0706

Delikatessen: 7684 0705

7684 0711

Murerfirmaet
Ole Pedersen*s eftf.

v/ Frank M. Iversen
Koldingvej 53

7558 5840
2889 0656

Bøges Bilservice ApS

AUTO
PARTNER

Kongsbjerg 27
6640 Lunderskov
Tlf. 7558 6606
Fax 7558 6605
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Håndværkere

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

AutoPartner.dk

www.cac-certi�ceret.dk

AutoPartner – For en sikkerheds skyld

Inkl. visuel kontrol af bremser, 
styretøj, støddæmpere, fjedre og
hjulophæng

* Der kan forekomme tillæg ved kodning af hjulsensor.

Kun

299,-
*
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BØGES BILSERVICE APS
Kongsbjerg 27
6640 Lunderskov

Tlf: 75 58 66 06
post@boges-bilservice.dk www.boges-bilservice.dk

Lunderskov
Folkeblad
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Deadline for korrekturannoncer  

ONSDAG kl. 10.00
For øvrige annoncer er deadline  

torsdag den 28. maj 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

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:

På grund af Pinse skal avisen til  
uge 23 trykkes på fredag den 29. maj

Åbningstider:
Mandag-tirsdag, onsdag .. kl. 09.00-13.00 
Torsdag .............................. kl. 09.00-16.00 
Fredag ........................................... LUKKET

Konkurrence: 

Krus til morgensang
Vi udlover to sæt Morgen-
sangs-krus à hver 299 kr. 
blandt Lunderskov Folke-
blads læsere.

For at deltage i konkur-
rencen skal du blot sende en 
mail med titlen på din egen 
yndlingsmorgensang til mail@
lunderskov-folkeblad.dk inden 

Pinsen er forbi. (Pinsen falder 
i år fra d. 30.5.-1.6.).

Krusene er designet af Hei-
di Kunst, Kolding, og viser et 
billede af Phillip Faber fra den 
populære morgensang i DR.

Læs hele artiklen om Heidi 
Kunst og kruset i denne avis 
på Christiansfeld-siderne.

Se Side 4.

Skriv din yndlingsmorgensang til avisen og vind et krus med 
Phillip Faber fra DRs morgensang-udsendelser.


