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FÅ AVISEN PÅ E-MAIL 
TORSDAG MORGEN!
Tilmeld dig på vores hjemmeside:   
www.lunderskov-folkeblad.dk

Følg os også på Facebook

Af journalist Sv. Erik 
Matthias-Brodersen, 
Netavisen

LUNDERSKOV: 
Rigtigt mange i 
Lunderskov foretrækker at 
lægge vejen forbi kiosken 
ved Shell-tanken på Rein-
holdts Bakke, når sulten 
skal stilles med lækker grill-
mad - eller måske bare med 
fransk hotdog.

Fredag den 14. juni kan 
ejeren af tanken og kiosken, 
Christian - eller bare Kedde - 
Wolter fejre 40 års jubilæum 
hos Shell - og 30 år som selv-
stændig i Lunderskov.

Der var fart på, da vi man-
dag besøgte tanken. Mester 
selv var i fuld gang med at 

montere en ny vinduesvisker. 
Og alt imens kørte biler i alle 
afskygninger til og fra tank-an-
lægget for at få tanket op. Alt 
sammen vidnede om, at det er 
et populært sted at tanke og 
handle.

Christian Wolter, 64 år, er 
sønderjyde – født i Rinkenæs 
- og det man nok kan kalde for 
en rigtig Shell-mand:

- Jeg er udlært mekaniker, 
men allerede som ung overtog 
jeg forpagtningen af Shell-
stationen i Sønderborg. Og så 
hang jeg faktisk fast ved Shell, 
fortæller han.

På spørgsmålet om hvad 
der kunne tiltrække i Lunder-
skov, lød svaret prompte:

- Shell-tanken her var af en størrelse, jeg kunne købe. Og jeg slog til, da jeg altid har øn-

sket at være min egen herre. 
De store stationer bliver jo kun 
forpagtet ud, fortæller Christi-
an Wolter.

Christian Wolters kone 
døde for nogle år siden. Men 
efter at have gået nogen tid 
som enkemand kom Kirsten til. 
Og hun har nu fået efternavnet 
Wolter. Nu driver de to - godt 
hjulpet af sønnen, Andi - den 
absolut velrenommerede tank 
og kiosk med stor ildhu.

Og intet står stille deroppe 
på bakken. I hvert fald ikke ret 
længe: 

- Vi skal jo videre og følge 
med udviklingen, siger tank-
ejeren med et lunt glimt i øj-
nene.

Parret er i fuld gang med at 

opbygge en ny stor vaskehal, 
som supplement til en bestå-
ende:

- Vores nye hal bliver 2,9 
meter høj. Det betyder, at vi  
også snart kan betjene de nye 
og større håndværkerbiler, og 
det glæder vi os til, fortæller de.

Og glæde sig kan de vist 
også godt. Foruden den nye 
hal i Lunderskov findes der kun 
en mere af slagsen i hele om-
rådet, og den ligger i Kolding. 
Den nye vaskehal bliver dog 
først klar til brug om tre måne-
der. Jubilæumsdagen marke-
res med åbent hus, reception 
og gode tilbud i kiosken. 

Vi ønsker Kristen og Chri-
stian Wolter til lykke med jubi-
læet.

Wolter fejrer dobbelt jubilæum

Shell Lunderskov
v/ Christian Wolter
Tlf. 7558 5366

40 ÅRS JUBILÆUM
Reception / Åbent Hus  
fredag den 14. juni fra kl. 12-16

Som en af de få i Danmark, har Christian  
40-års jubilæum som Shell benzinforhandler.

Efter 10 år i Sønderborg, faldt valget på Lunderskov. 
 Det er foreløbig blevet til 30 gode år.

Dagen markeres med åbent hus i telt på stationen,  
hvor alle er meget velkommen.

Tilbud på dagen 
2 x Fransk Hotdog
2 x 1,5 liter Coca Cola
2 x Haribo poser
1 x Standard Vask

FRIT  
VALG  4000

Kirsten og Christian Wolter ved tanken og kiosken på Rein-
holdt Bakke. Fredag den 14. juni er der jubilæum på stedet. 
(Foto: SEBRO PRESS)
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Iver Dahlsvej 4
6640 Lunderskov

Tlf. 7684 0711

Åbent fra
kl. 800 - 2000

Alle ugens dage

Alle tilbud er gældende fra fredag den 7/6- torsdag den 13/6 - Der tages forbehold for trykfejl, udsolgte varer og manglende leverance

HVER MANDAG HVER FREDAG - LØRDAG
                 mælk 
Let- Mini- 
Kærne- og 
Skummet

495
1 liter - KUN

795
100 g - KUNLøs-Vægt-

Slik

Indlevering og udlevering  
i åbningstiden

Følg os på

Änglamark  
flydende vaskemiddel 
15 vaske/900 ml.

Änglamark 8 rl. toilet-
papir eller 4 rl. køkkenrulle 
960-1126 g

Bähncke Fast Food 
380-425 g

Änglamark 
rengøring 
500 g/750 ml.

1000
1 pakke - KUN

7900
1 flaske - KUN

Aalborg Taffel eller  
Brøndums Snaps

Gevalia, Merrild, 
Lavazza og Café Noir 
400-500 g

Cider eller Alkopops 
28-33 cl.

Det Gode fra  
Schulstad 
500-1025 g

2000
FRIT VALG - KUN

3300
1 stk. - KUN

1000
1 FLASKE - KUN

Glyngøre sild 
250-450 g

Flere  varianter

2000
FRIT VALG - KUN

Flere  varianter

2000
FRIT VALG - KUN

Spar op 

til 40,95
Flere  

varianter
Flere  

varianter

Flere  

varianter

2000
1 glas - KUN

Flere  

varianter

Flere  

varianter Flere  

varianter

900
1 STK. - KUN
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Bekendtgørelser

Kopi-priser:
A4 sort/hvid kr. 1,-
A4 farve kr. 3,-
A3 sort/hvid kr. 2,-
A3 farve kr. 6,-

Christiansfeld Avis
Tyrstrup Herreds 

Tidende
Jernbanegade 1 

6070 Christiansfeld
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DIT VALG - VORES HJERTESAG
Kolding - Haderslev - Vamdrup 

tlf.7552 6389
www.soegaards-begravelsesforretning.dk

SØGAARDS 
BEGRAVELSESFORRETNING

- en del af Begravelse Danmark

Gudstjenester i Lejrskov-Jordrup Kirker

Søndag den 9. juni kl. 9.00 i Lejrskov kirke  
v/Niels Risbjerg Lai
Søndag den 9. juni kl. 10.30 i Jordrup kirke  
v/Niels Risbjerg Lai

Gudstjenester

Søndag den 9. juni 
Pinsedag

Skanderup grundtvigske
Valgmenighed .... kl. 10.00

Hjarup Kirke ........... 09.00 
Jens Henrik O. Kristiansen

Skanderup
Sognekirke .............. 10.30 
Martin Karkov Kobbersmed

Vamdrup Kirke ....... 10.30 
Jens Henrik O. Kristiansen

Har du brug for at få  
købmandsvarer bragt ud?

Så ring til Høkeren i St. Andst tlf. 7558 8014
Så laver vi en aftale om  

hvad og hvornår du vil have leveret.
Venlig hilsen Lilly

3

Øvrige

I Menighedshuset, Kobbelvænget 5

Møde:  Onsdag den 12. juni:  
 Møde v. tidl. Missionær Søren Grysbæk. 
 Kørsel: Hanne Engmark (30267562) 
Juniorklub:  Sommerferie 
Gospelkids:  Sommerferie 
Børneklub:  Sommerferie

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. 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) 
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

• Søndag den 9. juni kl. 10.30

• Mandag den 10. juni kl. 10.30

• Søndag den 16. juni kl. 10.30

• Søndag den 23. juni kl. 10.30

• Søndag den 30. juni kl. 9.00, J. Hanssen 

Tilmelding til kirkebilen: 
Senest lørdag på telefon 7550 2700

Pilgrimsvandring 
Pilgrimsvandring lørdag d. 15. juni kl. 13.30  
- i forbindelse med Sportsfesten i Skanderup
Har du lyst til at gå en tur sammen med andre, 
mens vi fordyber os i et emne, der sætter tanker i 
gang - så er pilgrimsvandring noget for dig!
Temaet for vandringen 
er Længsel og turen er 
på 5,8 km. 
Vi går fra sportspladsen 
bag Skanderup-Hjarup 
Forbundsskole - til 
Skanderup sognekirke 
og tilbage igen. 
Undervejs er der reflek-
sioner - vi går sammen 
og snakker - vi går i stilhed.
Mødested: Sportspladsen - stien til Kratskolen.
Arrangør: Sognepræst i Skanderup sognekirke  
Martin Karkov Kobbersmed & sognepræst i  
Vamdrup-Hjarup kirker Maria Dusgaard König.
Tilmelding: Senest d. 14. juni. Send en sms til  
Maria 20464295 eller en mail: mduk@km.dk

Strikkeklub
Vi strikker igen dåbsklude tirsdag d. 18. 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. 

Velmødt til hyggelig snak medens der strikkes dåbsklude.    
Vi regner med at være tilbage kl. 14.00.

Idéer
Søndag d. 26. maj havde vi sognemøde i Kirkehuset  
efter gudstjenesten.   
Her bidrog mange til en god snak om kirkens tiltag.  
Har du idéer til foredrags 
holdere, koncerter eller  
andet, du kunne ønske dig  
kirken arrangerede så kontakt  
Ester Due, 40240009.  
Vi lytter meget gerne til jeres idéer. 

Vores kære mor, svigermor, mormor, farmor og oldemor

Margrethe Cathrine Haahr
er pludseligt afgået ved døden 

* 22. november 1934    † 28. maj 2019

På familiens vegne

Birgit, Svend-Erik, Karsten, Flemming

Begravelsen finder sted fra Skanderup Kirke
 fredag den 7. juni kl. 13.00

Sportsfest i 
blandet vejr
FYNSLUND: Lige nu er det 
tid for sportsfester. Især er 
ildsjæle fra landsbyernes 
sportsforeninger og klub-
ber på banen med tilbud 
om aktiviteter. Mest for 
børn og unge, men også 
for hele familien.

I den forløbne uge, med 
start Kr. Himmelfartsdag, blev 
den årlige sportsfest ved Fyns-
lundskolen, med Fynslund 
Boldklub som arrangør, afvik-
let. Og der foregik noget både 
ude og inde for folk i alle aldre.

At holde sportsfester ved 
Fynslundskolen går helt tilba-
ge med start i 1970’erne med 
invitation til alle borgere i Jor-
drup og omegn. I år blev der 
budt på reklamebanko, Bum-
ber Ball Musik, Hoppeborg, 
Kaninhop, sang, gris på grill 
og bonderøvs-race, blot for at 
nævne nogle ting fra program-
met:

Og det fortælles at arran-
gementet, som løb over tre 
dage, samlede god tilslutning 
både af aktive unge idrætsud-
øvere og gæster. Sidstnævnte 

bestod i stor udstrækning af 
pårørende til de mange poder, 
som stolt viste deres kunnen 
frem på sportsbanerne.

I Fynslund blev begivenhe-
derne sat i gang med bagage-
rumsmarked og fodboldturne-
ring for børn. Og i de følgende 
dage bød festen på sport i alle 
afskygninger, kombineret med 
hygge sammen med familie og 
venner.

Der var mange af de aller-
yngste spillere med i fodbold-
turneringen. Og i år havde ar-
rangørerne sørget for hele to 
minibaner at spille på for netop 
dem. Og det fortælles, at det 
gjorde stor lykke, at der var 
god plads at boltre sig på.

Festteltet var ligeledes et 
populært tilholdssted. For da 
festen i Fynslund gik i gang i 
var der regnvejr, og undervejs 
blev der budt på både byger og 
solskin.

 Årets sportsfest ved Fyns-
lundskolen sluttede af lørdag 
aften traditionen tro med fest 
i teltet. 

sebro

Vellykket sportsfest i Fynslund
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Fra den 11.-16. juni 2019 sætter 60+FRISK fokus på 

aktiviteter for mænd 
og vi slutter ugen af med en lækker herrefrokost søndag den 16. juni kl. 12.00-15.00, i Pulzion, Peter Tofts Vej, Kolding. 
Deltagerpris 50 kr. pr. person. Du får frokostbord, en øl/vand, en lille skarp og en kop kaffe - samt underholdning 
og en hyggelig eftermiddag i godt selskab. 

Så tag din nabo eller din kollega med, og tilmeld dig Koldings bedste herrefrokost hos projektleder for 60+FRISK, 
Lene Lebech på tlf. 2963 7333, mail: lele@kolding.dk senest den 7. juni. Der er plads til 200 personer, så det er først til mølle!

I oversigten herunder kan du se et godt udsnit af de mange aktiviteter, der findes for mænd over hele Kolding Kommune. 

Er du mand, bosat i Kolding Kommune – og mangler du et 
meningsfuldt fællesskab, hvor der ikke nødvendigvis er så 
mange kvinder? 
60+FRISK sætter fokus på aktiviteter for mænd, der både
kan få pulsen og det gode humør i vejret.

IDRÆTSAKTIVITETER
CYKELKLUBBER
Ingen behøver at kunne cykle som en professionel for at blive 
medlem i en cykelklub for cykelmotionister, men der er en 
lidt større entusiasme for cykelsporten, end hvad man kan 
forvente hos almindelige cyklister.

Christiansfeld cykelmotion, vi lægger vægt på at være en 
motionsklub, hvor der er plads til alle cykelglade mennesker.

Kolding Bicycle Club er en cykelklub, hvor du møder 
ligesindede. Vi kører racercykel om sommeren og Mountain-
bike om vinteren. På veteranholdet er vi kun mænd over 60 år. 
 
Sydbyens Cykelklub, Cafeholdet er en klub, hvor vi 
kører samlet i et roligere tempo. Vi kører racercykel om 
sommeren og Mountainbike om vinteren.

På Grønholtsporet kører vi Mountainbike, og klubben 
er for både mænd og kvinder, men der er rig mulighed for
at finde et godt fællesskab. 

FODBOLD FOR MÆND
Har du et par fodboldstøvler af ældre dato stående i skabet? 
Så er det måske tid til at støve dem af og komme på græs 
igen. Der er mange muligheder for at spille ”old-boys” 
fodbold., f.eks. i: 
Alminde-Viuf GIF, Fodbold - Bjert Idrætsforening 
- Kolding Boldklub.

VIL DU GERNE STYRKE KROPPEN 
ved hjælp af gymnastik og styrketræning, så er der 
flere muligheder for at være med på rene mandehold, 
hvor du ikke behøver have særlige gymnastiske 
færdigheder for at være med.

Øster Starup / Vester Nebel IF, vi laver god grund-
gymnastik, hvor du får sved på panden

Idræt for alle - Mandehørm
Der arbejdes med vægte, så "bøfferne" holdes ved lige. 

Vamdrup Gymnastikforening tilbyder herregymnastik 
og træning til ”Rigtige Mænd”

BOLDSPIL OG “GAMMELDAWS” GYMNASTIK
Kolding Idrætsforening, KIF Old Boys spiller fodbold 
og laver atletik i sommerhalvåret – om vinteren laver vi 
gymnastik og svømmer. 

Alminde-Viuf GIF tilbyder gymnastik, hvor alle kan være 
med. Bagefter spiller vi hockey eller andet boldspil. 

Gymnastikforeningen GO-ON, hos os er der også 
mulighed for at spille volleyball og tage idrætsmærke. 

YOGA FOR MÆND
Sundhedsstyrelsen anbefaler, at personer over 65 år 
laver udstrækningsøvelser samt styrke- og balance 
øvelser mindst 2 gange ugentlig. I yoga indgår alle 
3 elementer.

Idræt for alle tilbyder yoga, kun for mænd. Her arbej-
des kroppen godt igennem med fokus på smidighed og 
bedre balance, og så ”kommer der ro i hovedet”.

Kolding Herre Roklub
Her kommer mænd i alle aldre, der elsker at komme på 
vandet. Seniorerne mødes typisk først på dagen, og her 
er det sociale i højsædet.

Kolding Sejlklub I Kolding Sejlklub er både mænd og 
kvinder velkomne i et godt fællesskab omkring sejlads 
på Kolding Fjord og omegn. 

ØVRIGE AKTIVITETER
MANDEKLUBBEN MÆND – MAD - MENINGER
Som navnet siger, er det en klub KUN for mænd, men til 
gengæld mænd i alle aldre. Vi mødes en gang om måne-
den, sådan lige omkring frokosttid og får en gang mande-
snak, udveksler meninger, får ny viden under "dagens 
programpunkt" og så ellers en frokost i godt selskab.  
Sted: Jens Holms Hus, Nicolaiplads, Kolding.

ØLBRYGNING, KVARTERHUSET 
I Kvarterhuset samles 20 (primært) mænd, én gang 
om ugen i et fællesskab omkring ølbrygning.  
Sted: Kvarterhuset.

JERNBANEKLUBBEN AF 2002
Vi er en forening, der har socialt samvær om jernbaner 
i ind- og udland samt modeltog. Vi arrangerer af og til 
udflugter til modelbaner og rigtige jernbaner.  
Sted: Kongeåmuseet, Vamdrup.

KOLDING MINI RACE CLUB 
Vi er en flok voksne mennesker, som hygger os med at 
køre minirace. Vi kan tilbyde: Godt kammeratskab 
- træning og klubrace - hjælp til opstart for begyndere 
- evt. deltagelse i regionale og nationale løbsserier  
samt DM - fælles indkøb af udstyr og tilbehør.
Sted: Brostræde, Kolding.

KOLDING MINIBY
Pensionister og efterlønnere har siden 1996, bygget over 
400 af husene, der er udstillet på Chr. 4´s vej ved Geografisk 
Have i Kolding. Her er både mænd og kvinder velkomne, 
men vi har flest mænd. 
Sted: Kolding Miniby, Kolding

LANDBOMUSEET KOLDING 
Landbomuseet er stedet hvor gamle ting kommer 
på værdig pension. Museet har ca. 70 frivillige, både mænd 
og kvinder. Der er flere forskellige værksteder, hvor der 
primært er mænd tilknyttet, f.eks. smedjen samt ved 
etablering af et nyt madpakkehus, byhaver osv. 
Sted: Landbomuseet Kolding, Harte

ARBEJDENDE VÆRKSTEDER
Der findes flere forskellige arbejdende værksteder 
rundt omkring i Kolding Kommune. Her kan du arbejde 
med træ, metal, glas, sten osv. Så har du hænderne 
skruet rigtigt på, er det måske lige noget for dig.
Sted: Kvarterhuset, Munkensdam, Toften, Svinget samt 
Kolding husflid. 

”KOM VIDERE MAND” – KOLDING SELVHJÆLP
Hos Kolding Selvhjælp hjælper vi mænd, som har været 
igennem nylig skilsmisse, mistet job, er ramt af sygdom 
eller på anden måde er et sted i livet, hvor det at komme 
videre er svært! 
Sted: Kolding Selvhjælp, Kolding.

MADLAVNING FOR ENLIGE MÆND 60+ 
VIA ÆLDRESAGEN
Mød andre mænd, der ligesom du gerne vil lære mad-
lavningens kunst, samt mærke glæden og hyggen ved 
at spise sammen 
Sted: Brændkjærskolens skolekøkken, Kolding.

SCT. GEORGS GILDERNE
Sct. Georgs Gilderne er en organisation af tidligere spejdere 
eller spejdervenner. Vi har forskellige gilder, men også nogle 
der kun er for mænd.Vort motto ”Engang spejder, altid  
spejder” er afløst af ”Spejderideen for voksne”.
Sted: Gildehuset på Fynsvej 73. 

BRUGERSTYREDE AKTIVITETSHUSE
Der findes 20 brugerstyrede aktivitetshuse i Kolding Kom-
mune, hvor der udbydes rigtig mange forskellige aktiviteter 
for både mænd og kvinder. Nogle af aktiviteterne er lige til 
højrebenet for mandefællesskaber, og flere steder findes 
der mindre grupper mænd, der f.eks. spiller kort, billard, 
krolf og petanque, arbejder på forskellige værksteder, 
eller går til madlavning for mænd

ØVRIGE SENIORKLUBBER
Der findes rigtig mange seniorfællesskaber over hele Kolding 
Kommune. I midtbyen finder du OK Klubben og FLORA 
klubben med en bred vifte af aktiviteter for både mænd og 
kvinder. F.eks. har OK Klubben gymnastik for mænd, og der 
er også en kortspils gruppe, der primært er for mænd, hvor 
der spilles almindelig Whist og ”piratwhist”

I mange boligområder er der endvidere lokale aktivitetshuse, 
hvor der udbydes mange forskellige aktiviteter, og herudover 
har mange fagforeninger en seniorklub for deres medlemmer.  
Ved yderligere interesse kan de enkelte aktivitetshuse og 
seniorklubber kontaktes, se mere på hjemmesiden. 

Der kan være mange andre aktiviteter, der også primært er 
for mænd, f.eks. tennis, jagt, dart og måske brevduer… men 
fælles for alle aktiviteter i 60+FRISK er, at det sociale er i hø-
jsædet, samtidig med at du evt. får pulsen i vejret. 

Mange aktiviteter kører enten i vinterhalvåret fra ca. 1. sep-
tember til 30. marts – eller i sommer halvåret fra 1. april til og 
med 31. august. 

Du kan finde mere information på hjemmesiden 

www.senioraktiviteter.kolding.dk
 
og har du brug for hjælp til at finde det helt rigtige, er 
du meget velkommen til at kontakte projektleder for 
60+FRISK, Lene Lebech på tlf. 2963 7333, 
mail: lele@kolding.dk 
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Aktivitetskalender
I denne aktivitetskalender optages alle møder og arran- 
gementer gratis, dog betinget af, at arrangementet senere  
annonceres i avisen. Kalenderen optager disse meddelelser  
2 måneder frem.

JUNI 2019 
Torsdag 6. kl. 19.00:  
 Sommerbanko i Jordrup Forsamlingshus. 
Søndag 9. kl. 9.00:  
 Gudstjeneste Lejrskov Kirke. Pinsedag. 
Søndag 9. kl. 10.30:  
 Gudstjeneste Jordrup Kirke. Pinsedag.  
Mandag 10. kl. 8 - 15:  
 Kirkevandring fra Simon Peters Kirke til Lejrskov Kirke. 
Fredag den 14:  
 60’er fest i Jordrup Forsamlingshus. 
Lørdag 29. 
 Indsamling »lopper«. Lunderskov Y’s Men’s Club

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: 
Journalist Svend Erik Matthias-Brodersen 

sebro@outlook.dk . Tlf. 20 76 12 53
Åbningstider: 
Mandag-tirsdag-onsdag kl. 09.00-13.00  
Torsdag kl. 09.00-16.00 · Fredag Lukket

Deadline for korrekturannoncer  

torsdag kl. 16.00
Andre annoncer tirsdag 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

Lunderskov
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OMDELING AF AVIS
Vær venligst opmærksom på at aviser distribueres  
på torsdag- fredage og omdelingen først skal være  
afsluttet på fredage inden kl. 21.00.
Der kan således tidligst reklameres over manglende  
dækning på fredage efter kl. 21.00.

Vær venligst opmærksom på at reklamationer oplyst 
tidligere end dette ikke vil blive behandlet.

Vi kan oplyse at Lunderskov Folkeblad ikke mere bliver 
omdelt samtidigt med f.eks. Vamdrup Ugeblad, der 
bliver omdelt på tirsdag - onsdage.

MODTAGER DU IKKE UGEAVISEN  
SENEST FREDAG KL. 21:00?
Kontakt FK Distribution på:  
www.fk.dk/reklamation 
eller send en mail til: kvalitet-
vest@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.

Der kommer ingen 
Netto i Lunderskov
Bygningen på Kongsbjerg er nu sat til salg.

LUNDERSKOV: Lunder-
skov får åbenbart ingen 
Netto-butik. Bygningen på 
Kongsbjerg, som skulle 
have rummet butikken, er 
nu på salgslisten hos et 
ejendomsmægler firma - 
og butiksinventaret er sat i 
udbud på auktion. 

Det er hvert fald de seneste 
forlydender omkring den ef-
terhånden lange sag – og de 
skulle være ganske pålidelige. 
Dog uden at være bekræftet 
officielt.

Butikken på Kongsbjerg i 
Lunderskov blev ledig, da KI-
WI-butikkerne blev ”overtaget” 
af Dansk Supermarked, som 
senere solgte hele molevitten 
til Salling Groups.

Den gang lå det ligesom i 

kortene, at forretningen i Lun-
derskov skulle genåbne som 
Netto-butik – ligesom næsten 
alle de øvrige KIWI-butikker. 
Men sådan gik det ikke.

Efter de oplysninger avi-
sen har, var indretningen af en 
Netto-butik også så småt gået 
i gang i de ledige lokaler på 
Kongsbjerg, men så opdagede 
Dansk Supermarked, at der 
var for lidt plads til en Netto-
butik, og da en gasledning i 
jorden lå i vejen for en udvidel-
se af bygningskomplekset, gik 
det hele i stå. Nu er det åben-
bart endt i det bare ingenting.

Ejeren af bygningen på 
Kongsbjerg, som nu er sat til 
salg, bor i Århus.

sebro 

Glemte fjernbetjeningen!
Af journalist (DJ) Svend 
Erik Matthias-Brodersen

LUNDERSKOV: En kø-
ber på loppemarkedet på 
”Loppegården” i lørdags 
købte en flot elevations-
seng, men glemte bare at 
få fjernbetjeningen med 
sig. Hans Jørgen Knudsen, 
fra den lokale Y’s Mens i 
Lunderskov, kan dog be-
rolige vedkommende med, 
at fjernbetjeningen er lagt 
til side, og naturligvis kan 
afhentes:

- Der er bare lige det ved 
det, at vi ikke ved, hvem der 
købte sengen uden fjernbetje-
ning. Men vi kan dog næsten 
med bestemthed sige, at han 
nok ikke er lokalt fra Lunder-
skov eller nærmeste omegn, 
idet vi ikke kendte manden. 
Men vedkommende er vel-
kommen til at kontakte os, hvis 
han skulle få brug for at be-
tjene sin ”nye” seng, fortæller 
Hans Jørgen Knudsen.

Han kan også fortælle, at 
loppemarkedet, som blev af-
viklet lørdag den 1. juni om 
formiddagen på Loppegården 
på Rolykkevej vest for Lunder-

skov, gik rigtigt fint: 
- Der kom mange menne-

sker. Og i modsætning til man-
ge gange tidligere set, kom de 
ikke i store klumper, men deri-

mod i en jævn strøm gennem 
hele formiddagen, og det gav 
ligesom mere ro til at handle. 
Og at der var mange folk, vid-
ner vores tombola om. Her var 
der nemlig allerede udsolgt 
mindre end halvanden time 
efter åbningen. Men der var 
også virkelig mange attraktive 
ting at vinde fra hylderne, for-
tæller Hans Jørgen Knudsen 
videre om Y’ Mens-folkenes 
andet loppemarked her i 2019. 

Også rent økonomisk var 
markedet tilfredsstilende. Der 
blev solgt for lige knap 44.000 
kroner lopper, og sammen-
lignet med junimarkedet sid-
ste år er der tale om en pæn 
fremgang. Da blev der solgt for 
38.000 kroner. 

Så Y’s Mens-folkene er 
godt tilfredse med indsatsen 
i lørdags – og det er de vel-
gørende organisationer og 
foreninger, som nyder godt af 
overskuddet, sikkert også.

Alt var som det plejer at være ved loppemarkederne på 
Loppegården. Og dog – den sædvanlige musiker, Carlo 
Mathiesen, var der ikke. Han var forhindret i at møde, men 
arrangørerne siger, at næste gang, der er marked,  regner 
man bestemt med, at han tilbage på sin vante plads med sin 
harmonika (Foto:  Netavisen SEBRO PRESS).

Ekstern vagt skal 
sikre ro og orden 
ved sportsfest
Af journalist (DJ) Svend 
Erik Matthias-Brodersen

SKANDERUP-HJARUP: 
Når der er sportsfest i 
næste uge ved Forbunds-
skolen i Skanderup, vil der 
være en ekstern vagt til-
stede. 

Det sker for at sikre god ro 
og orden - og tryghed hos fest-
deltagerne. Og for at forhindre, 
at der holdes små ”private” fe-
ster på pladsen.

Det skriver arrangørerne 
af festen, Skanderup-Hjarup 
Idrætsforening, i det seneste 
nummer af det lokale blad 
Budstikken.  

Sportsfesten ved Forbunds-
skolen i Skanderup har ry for 
at være en traditionsrig begi-
venhed for hele familien, hvor 
der lægges vægt på at børn 
og voksne i trygge rammer får 
nogle sjove og hyggelige dage 
sammen, og dette gode ry ag-
ter man ved årets sportsfest at 
leve fuldt op til.

Sportsfesten afvikles i da-
gene 13. juni til 16. juni. Fe-
sten vil byde på aktiviteter for 
alle aldersgrupper.  Ifølge pro-
grammet startes der op den 
13. juni med et børnefodbold-
stævne for de yngste årgange 
og med bankospil for hele fa-
milien. 

Fredag er der børnerund-
bold, seniorfodbold og turne-
ring i brætspillet Partners. Lør-
dag starter med motionsløb 
og frisbee for større børn og 
voksne, Sydbank Cup, gymna-
stikopvisning og unicykling.

Og ligeledes, som tidligere 
omtalt, så arrangerer områ-
dets to sognepræster, Maria 
D. König, Hjarup og Martin 
Karkov Kobbersmed, Skan-
derup, lørdag den 15. juni pil-
grimsvandring med Skanderup 
Kirke som mål.

Festlighederne afsluttes lør-
dag med festaften og juniordi-
skotek.

Flertal imod havnelukning
KOLDING: Politikerne i Kolding Byråd er åbenbart i modvind 

med deres meget omdiskuterede og tillukkede beslutning om at 
nedlægge Kolding Havn, og på sigt at erstatte området med bo-
liger. Modvinden kommer fra et flertal af borgere, som er imod 
lukningen af havnen. Det afsløres i en foretaget meningsmåling.                                                                                                                                  

sebro

Dødsfald
Alfred Ole Hansen er død. Han blev 83 år.

KORT FORTALT... 

Socialt frikort
KOMMUNEN: Der kan nu udstedes socialt frikort til udsatte 

borgere i Kolding Kommune. Der åbnes med frikortet mulighed 
for at tjene penge, uden der bliver trukket i offentlige forsøger 
ydelser som fx kontanthjælp, førtidspension eller boligsikring.

Lunderskov
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Preben Maler
Lunderskov 4087 1599

prebenmaler6640@gmail.com

Kontakt din lokale maler:

Preben
på tlf. 4087 1599

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

PRIVAT - ERHVERV - LANDBRUG

DØGNVAGT
75 88 50 50

Elkærholmvej 13, Ferup, 6640 Lunderskov

m Murerarbejde
Reparationer
Flisearbejde
Om- og tilbygning
Tagarbejde

m

m

m

m

Frank Landmark
Risbøge 54 . 6640 Lunderskov

Tlf. 7558 6220
Mobil 2623 6220

www.f-l-byg.dk

F.L. Byg ApS

Af journalist (DJ) Svend 
Erik Mathias-Brodersen

LUNDERSKOV: Der bliver 
også Lunderskov Cup i 
år. Det store stævne som 
samler unge og børn fra 
et meget stort område i 
Syd- og Sønderjylland og 
Fyn afvikles på LB-baner-
ne ved Reinholdts Bakke 
i dagene 9. august til 11. 
august under navnet Lun-
derskov Cup 2019.

Hovedstævnet samlede 
sidste år omkring 1200 delta-
gere. Det er tilrettelagt for fod-
boldspillere fra U11 til U16, og 
det er 38. gang Lunderskov 
Boldklub har den store fornø-
jelse at indbyde klubberne til 
at deltage. Det understreges 
fra Lunderskov Boldklub, at 
lige som tidligere år sættes 
det sportslige og kammerat-
lige samvær også i højsædet 
ved stævnet i august.

Stævnet i Lunderskov kal-
des af mange for ”Danmarks 
hyggeligste ungdomsstævne”. 
Tilmeldingsfristen var fastsat 
til den 1. juni. Men det var ikke 
muligt mandag at komme i 
kontakt med stævnets ansvar-
lige, Claus Hansen fra LB, for 
at høre, hvor mange der er 
tilmeldt i år. Ved tilmeldingen 
har “først til mølle princippet” 
været gældende.

Der plejer at være stor inte-
resse for at gæste ”Danmarks 
hyggeligste ungdomsstævne”. 

Derfor er deltagerantallet 
af pladsmæssige hensyn be-
grænset til ca. 90 hold.

Der spilles fodbold efter 
DBU Jyllands regler. I indby-
delsen til stævnet kan læses, 
at der vanker flotte præmier 
til alle spillere og ledere, og 
flotte pokaler til nummer 1 og 
2 i alle rækker, samt person-
lige præmier til alle spillere på 
finaleholdene.

Der er indkvartering helt 
som sædvanligt på Kongs-
bjergskolen, det tidligere kom-
munekontor (multihuset), me-
nighedshuset, skolens sfo og 
i Lunderskov Hallen. Alt sam-
men beliggende ganske tæt 
ved spillestedet.

Stævnet åbnes fredag af-
ten. Lørdag er der ud over 
sportsduellerne også soda-
vandsdiskotek og ”lederkom-
sammen”, hvor alle trænere 
og ledere gratis kan deltage. 
Ved sidstnævnte vil LB ser-
vere tapas og øl/vand eller 
vin. Der tilbydes også foræl-
drecamping i campingvogn 
eller telt, og der kan også 
medbringes klubtelte. Cam-
pingpladsen er i øvrigt place-
ret ved siden af Lunderskov 
hallen, hvor der kan spises.

Det sædvanlige Ministæv-
ne afvikles den 17. august, 
som et særskilt arrangement. 
I fjor med 1100 deltagere. Så 
Lunderskov Cup lægger som 
sædvanligt også i år op til no-
get stort.

Også Cup i år

Holder march-tradition i hævd
VAMDRUP: I år er ingen und-
tagelse. Kongeåens March-
forening med hjemsted i 
Vamdrup er tro mod tradi-
tionen. I år er det nemlig 45. 
gang foreningen arrangerer 
den både lokale, nationale 
og internationalt kendte 
Kongeåmarch.

Det sker i år søndag den 
16. juni i området omkring 
Vamdrup. Start og mål bliver 
også helt som sædvanligt ved 
Vamdrup Skole Vest (Vester 
Vamdrup skole) på adres-
sen Herredsvej 45 i Vamdrup, 
fortæller Bente Sørensen fra 
Kongeåens Marchforening.

Der kan traves på ruter fra 7 
til 13 km med start fra kl. 7.00 
til 12.00. 25 km med start fra 

kl. 7.00 til 10.00, og for de mor-
genduelige den lange tur på 
35 km med start fra kl. 7.00 til 
8.00.

Elin Karlson fra Kongeåens 
Marchforening fortæller, at ar-
rangementet slutter, når den 
sidste deltager kommer i mål, 
men dog senest kl. 16. Der er 
tydeligt afmærkede ruter un-
dervejs med farver for de for-
skellige ruter. Og så fortæller 
hun, at skulle der være nogen, 
som ønsker deres vovse med, 
så skal den holdes i snor. Det 
koster tyve kroner at deltage, 
og betaling sker ved indløs-
ning af et såkaldt IVV startkort. 

 Yderligere information kan 
fås på telefon 60 95 71 90.

sebro 

Håndværkere

Vamdrup Skole Vest er start og mål for årets Kongeåmarch.
(Arkivfoto: SEBRO PRESS).
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