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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 2. / 3. JUNI 2020  •  UGE 23  •  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. 3046 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 
Søndag d. 7. juni kl. 10.30, rytmisk gudstje-
neste, rundstykker og kaffe fra kl. 9.30

Søndag d. 14. juni kl. 10.30 

Søndag d. 21. juni kl. 9.00, H. Torp 

Søndag d. 28. juni kl. 10.30

Tilmelding:

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: 40 96 83 86.

Sundhedsstyrelsens anvisninger:

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

Rytmisk gudstjeneste
Velkommen til en anderledes og festlig 
gudstjeneste med band. Gudstjenesten star-
ter kl. 10.30, men har man tid og lyst er der 
rundstykker og kaffe i Kirkehuset fra kl. 
9.30. Hjertelig velkommen. 

Tilmelding til Gerda på tlf. 4096 8386 

Spaghetti- 
gudstjeneste 
Gudstjenesten er 
desværre aflyst, pga 
sundhedsstyrelsens 
retningslinjer ifbm. 
Corona. 

I stedet vil I kunne 
finde en kort online 
spaghettigudstjene-
ste på vores hjem-
meside og YouTube 
kanal torsdag d. 4. 
juni om eftermid-
dagen. 

Alenefrokost 
Gudstjenesten er desværre aflyst, pga sundDen 
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 betyd-
ning eller en særlig historie.  Pris kr. 30,- 

Tilmelding til Gerda senest d. 7. juni på SMS til tlf. 
40968386 eller via mail på nebelhansen@gmail.com  

Mandefrokost
Tirsdag d. 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 fro-
kost sammen. Pris kr. 30,- 

Tilmelding til Gerda senest d. 14. juni

Strikkeklub
Vi strikker igen dåbs-
klude tirsdag d. 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 me-
get velkommen til at tage 
dit eget strikketøj med. 

Velmødt til hyggelig snak 
medens der strikkes dåbs-
klude.   
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Bekendtgørelser

Bekendtgørelser
Gudstjenester i Lejrskov-Jordrup Kirker

Søndag den 7. juni kl. 09.00 i Lejrskov kirke 

Gudstjenester

Søndag den 7. juni
Skanderup grundtvigske
Valgmenighed ... kl. 10.00

Hjarup Kirke ..... kl. 10.30

Skanderup
Sognekirke ........ kl. 10.30 
(rytmisk gudstjeneste)

Vamdrup Kirke . kl. 09.00

Indkaldelse til generalforsamling 
på Lunderskov Efterskole

torsdag d. 18. juni 2020 kl. 19:00
 

Dagsorden ifølge vedtægterne.
Regnskab kan tilsendes ved henvendelse  

til kontoret.

På grund af Covid19 og dermed følgende  
restriktioner, er der i år desværre ingen fælles 

spisning inden generalforsamlingen. 

Vores elskede

Karen Ragnhild Varn
Højrupgaard

* 11. april 1935    †  18. maj 2020

er stille sovet ind under ophold i Sydfrankrig

På familiens vegne
Jørgen Axel

Græd ikke over det der nu ikke er mere, 
men glæd dig over det der var

Begravelsen finder sted ved Lejrskov Kirke
onsdag den 3. juni kl. 11.00

På grund af Corona virus afholdes 
højtideligheden for indbudte

En mindehøjtidelighed vil blive afholdt på 
Højrupgaard, når det igen er muligt

Orienteringsmøde
OBS! Ny dato for mødet

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
18. august kl. 19.00 i Kirkehuset

Læs mere på menighedsraadsvalg.dk
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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:

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

Jordrup Forsamlingshus
tilbyder udlejning til  

privatfester og kaffeborde og lign.
Kontakt på tlf. for mere info. 

Karen M. Christensen 5124 0888

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.

Borgerservice i Kolding 
Kommune genåbnede ons-
dag den 27. maj. For at 
blive betjent skal man be-
stille tid, før man møder op. 
Samtidig udvides åbnings-
tiden på hverdage, og tre 
lørdage vil der være åbent 
for bestilling samt afhent-
ning af pas og kørekort.

Hidtil har Borgerservice kørt 
med nødberedskab, hvor kun 
de allermest presserende hen-
vendelser er blevet håndteret. 
Men nu åbnes Borgerservice 
for alle som led i regeringens 
gradvise genåbning af Dan-
mark.

- Ligesom alle andre skal vi 
holde afstand, så der vil ikke 
være plads til ret mange ad 
gangen inde i Borgerservice. 
For at undgå, at folk kommer til 

at stå i kø og vente udenfor i al 
slags vejr, indfører vi krav om 
tidsbestilling ved alle ærinder i 
Borgerservice, siger økonomi-
chef John Burchardt, Kolding 
Kommune.

Samtidig udvides åbnings-
tiden i Borgerservice markant, 
så henvendelserne spredes 
ud over flere timer, og Borger-
service holder ekstraordinært 
åbent tre lørdage for bestilling 
og afhentning af pas og køre-
kort.

- Den udvidede åbningstid 
er en midlertidig løsning, men 
vi kan ikke sige, hvor længe 
den kommer til at køre, siger 
John Burchardt.

Der er mere info og relevan-
te links at finde om åbningsti-
derne på www.kolding.dk.

Borgerservice 
er igen åbent
Det foregår nu med udvidet åbningstid 
og krav om tidsbestilling.

Støt de lokale butikker 
og håndværkere
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Iver Dahlsvej 4
6640 Lunderskov

Tlf. 7684 0711

Croissant med fyld
fra delikatessen

Stjernekaster
fra delikatessen

Marinerede koteletter
Ca. 700 gram

Tapas til 2 personer
fra delikatessen

Kalvekolotte - Ca. 1 kg.

Marineret kyllingebryst
Ca. 700 gram3900

KUN

2500
KUN

3500
KUN

1190O
KUN

3900
KUN

11000
KUN

Alle tilbud er gældende fra onsdag den 3/6 til og med lørdag den 6/6 - 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

Pr. stk.

Pr. stk.

Pr. bakke

9900
KUN

Åbent fra

kl. 800 - 2000

Alle ugens dage

Hamburgerryg  - 1,9-2.1 kg.
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Drosselvej 2 - 6640 Lunderskov

Tlf. 7558 6022

Tømrerarbejde
Murerarbejde
Gulvstøbning
Jord-/Kloakarbejde

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

Preben Maler
Lunderskov 4087 1599

prebenmaler6640@gmail.com

Kontakt din lokale maler:

Preben
på tlf. 4087 1599

Tlf. 7684 0062 . Bil 2374 7273
Fax 7684 0061

Den lokal tømrer

Håndværkere

Håndværkere

Den første juni fejrer Lis-
beth Lindholm 2 års fød-
selsdag for hendes Private 
Pasningsordning - men det 
er ikke det eneste, som hun 
kan fejre. 

- I forbindelse med min 2 
års fødselsdag for min Pri-
vate Pasningsordning, er jeg 
blevet certificeret som Grøn 
Spire Naturdagplejer og kan 
hejse mit grønne flag som den 
eneste her i Lunderskov. Det 
grønne flag er en synlig aner-
kendelse fra Friluftsrådet til de 
institutioner og dagplejer, hvor 
børn og vokse er tættere på 
den natur, der er omkring os, 
siger Lisbeth Lindholm og fort-
sætter: 

- Naturen er en stor del af 
vores hverdag – og ligeledes 
er vi på en større eller mindre 
udflugt uden for matriklen hver 
uge. Jeg har fokus på de for-
skellige årstider, vi skal igen-
nem, samt hvordan vi kan gøre 
brug af naturens mange res-
sourcer som ”fra jord til bord”. 
Vi har høns, kaniner, katte, 
hunde og heste, så læren om-
kring dyr, og hvordan man om-
gås dyr er rigtig vigtig, og den 
nærhed og rolige virkning, dyr 
kan have på børn, er skøn at 
være vidne til.

Lisbeth mener, at naturen 
altid byder os velkommen med 
frisk luft, spændende oplevel-
ser og liv. Hun siger, at der 
altid er masser af plads til at 

lege og lære, udforske, ekspe-
rimentere, og røre sig på: 

- Leg i alle afskygninger er 
der masse af, leg med moto-
rikken og kroppen, leg med 
sanser og bevægelser, for vi 
må blot erkende, at børn lærer 
bedst gennem leg.

- De fleste kender mig som 
’De Små Sommerfugle’, men 
i og med jeg har valgt et stor 
fokus på udelivet generelt, 
har jeg også besluttet at skifte 
navn, så jeg fremadrettet hed-
der ’NATUR – lige – BØRN, 
Lisbeths Private Pasningsord-
ning.’ Navnet er meget sigen-
de i forhold til, hvad mit fokus 
er og samtidig er alle børn hos 
mig lige. Alle bliver mødt med 
varme, ro, knus, kram og kær-
lighed, understreger hun.  

NATUR-lige-BØRN hejser 
grønt flag i Lunderskov

Lisbeth Lindholms pasningsordning skifter navn.

Helse-butikken er åben
Nyt mærke  
i butikken!

Wellness  
med CBD &  
økologisk 
hamp.

Jernbanegade 1, 6070 Christiansfeld
Åben fra kl. 10-17 på alle hverdage

Lisbeth Lindholm har hejst 
det grønne flag.


