
LUNDERSKOV FOLKEBLAD  / 1TIRSDAG DEN 9. JUNI 2020

Lunderskov
Folkeblad

OG OMEGNS

LF_logotype_forside  24/02/08  17:35  Side 1

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

Følg os på Facebook

TIRSDAG / ONSDAG DEN 9. / 10. JUNI 2020  •  UGE 24  •  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. 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.

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. 

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 frokost 
sammen. Pris 
kr. 30,- 

Tilmelding til 
Gerda senest d. 14. juni

Kirkefrokost 
Søndag d. 14. juni er der frokost i Kirkehuset efter 
gudstjenesten. Velkommen til enhver. 

Pris voksne kr. 40,- børn 20,- 

  

Strikkeklub
Vi strikker igen dåbsklude 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 
meget velkommen til at tage dit eget strikketøj med. 

Velmødt til hyggelig snak medens der strikkes dåbs-
klude.   
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Bekendtgørelser
Gudstjenester i Lejrskov-Jordrup Kirker

Søndag den 14. juni kl. 10.30 i Lejrskov kirke 

Gudstjenester

Søndag den 14. juni
Skanderup grundtvigske
Valgmenighed ... kl. 10.00

Hjarup Kirke ...........ingen

Skanderup
Sognekirke ........ kl. 10.30 
(Friluftsgudstjeneste)

Vamdrup Kirke..kl. 09.00
(Fælles pilgrimsvandring)

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:

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

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 tid-

ligere 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.

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 lokalsamfundet.
Menighedsrådet er din lokale kirkes ledelse. Vi arbejder 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 opgaver, hvor du kan være med til at
bestemme, hvad der skal ske fremadrettet i dit lokale sogn.

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

JANSSON EL A/S
Samvittighedsfuld siden 1897

Lunderskov 7558 5162
www.jansson.dk

Kontakt din
lokale elektriker:

Peter Gunderlund
på tlf. 7558 5162

Håndværkere

Vinderne af ’Vi synger 
sammen’ krusene:
Magda Philipsen, Anlægsvej 7, Lunderskov
Bodil Krog, Søndergyden 19, Lunderskov

Vinderne får krusene sendt. Den mest populære morgensang 
i Lunderskov-området var ’Godmorgen, lille land’ af Niels Brunse 
og Carsten Johs. Mørch.
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Iver Dahlsvej 4
6640 Lunderskov

Tlf. 7684 0711

Othello lagkage
fra delikatessen

Hjemmelavet kartoffelsalat 
fra delikatessen. 
1 kg.

Flanksteak - pr. 1/2 kg.

3000
KUN

6000
KUN

Alle tilbud er gældende fra onsdag den 10/6 til og med lørdag den 13/6 - 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

Åbent fra

kl. 800 - 2000

Alle ugens dage

Burgerplatte 
fra delikatessen

5000
KUN

5000
KUN

Pr. stk.

Varmerøget laks 
fra delikatessen

Pr. stk.

4995
KUN

9900
KUN

Entrecote eller ribeyes
4 stk. Ca. 700 gram

Hakket oksekød eller  
hakket grisekød 
1 kg. 7-10%. 1 pk. 5500

KUN

4495
KUNTørsaltet Bacon pr. 1/2 kg. 
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AutoPartner.dk

www.cac-certi�ceret.dk

AutoPartner – For en sikkerheds skyld

Kølemiddel R134a
Inkl. opfyldning af olie og
sporemiddel. Kontrol for
utætheder samt trykprøvning og
test af anlæg. 

*Gælder kun personbiler

Fra

750,-
*

A
lle

 p
ri

se
r e

r i
n

kl
. m

o
m

s 
m

ed
m

in
d

re
 a

n
d

et
 e

r a
n

g
iv

et
 o

g
 k

an
 ik

ke
 k

o
m

b
in

er
es

 m
ed

 a
n

d
re

 ra
b

at
af

ta
le

r. 
D

er
 ta

g
es

 fo
rb

eh
o

ld
 fo

r t
ry

kf
ej

l.
Pr

is
en

 g
æ

ld
er

 ik
ke

 a
n

læ
g

 m
ed

 k
ø

le
m

id
d

el
 1

23
4y

f

BØGES BILSERVICE APS
Kongsbjerg 27
6640 Lunderskov

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

Emmanuel Højer Koch 
Hauschildt Alveen blev 
født den 6. april 1897 og 
blev likvideret af tyskerne 
under et flugtforsøg den 
2. oktober 1943, hvor ty-
skerne kom for at anholde 
ham for illegalt arbejde, og 
modstand mod tyskerne.

Alveen var fra Sæby og 
havde fået arbejde i Lunder-
skov som snedker. Han besty-
rede karatmager Pedersens 
værksted som var beliggende i 
Storegade nr. 37 i Lunderskov. 
Alveen var overbevist kommu-
nist, og i de tider havde mange 
modstandsfolk denne politiske 
holdning.

Alveen havde blandt andet 
uddelt illegale blade. Det var 
en kommunistisk gruppe i Kol-
ding han var tilsluttet. Gruppen 
udgav i april og maj 1943 to 
numre af et illegalt blad som 
hed ”Folkets røst” og senere et 
blad, der hed ”Budstikken for 
Kolding og omegn”.

Det var en ”stikker”, der 
havde angivet ham. En tidlig 
morgen ved fem tiden den 2. 
oktober 1943 kom tyske sol-
dater for at hente ham. Han 
bad om tilladelse til at gå på 
toilettet, og der sprang han ud 
af vinduet. Udenfor på fortovet 
havde tyskerne efterladt en 

vagtpost, og da han så Alveen 
flygte affyrede han sin maskin-
pistol på tæt hold. Alveen døde 
på stedet.

Alveen blev begravet i 
Sæby. En begravelsen, som 
datteren Lena husker: 

En kold oktober aften i 1943 
kom kisten med Alveen med 
lastbil fra Kolding. Der var søgt 
udgangstilladelse hos tysker-
ne til efter kl. 2 - det var politi-
betjent Rival, som skulle holde 
øje med, hvad der foregik. Ty-
ske soldater patruljerede rundt 
omkring.

Det blev meget besværligt 
med at få kisten ind i kapellet.
Kisten måtte løftes over lågen 
og derefter sættes ind i kapel-
let. Næste morgen kl. 8 blev 

Alveen begravet, alt blev over-
våget fra tyskernes side. 

Der blev lidt uoverensstem-

melse mellem præsten og fa-
milien om den sang der skulle 
synges. Alveen var ateist. Ty-

skerne forlangte, at der kun 
måtte komme en lille minde-
plade på gravstedet. Alveens 
grav og mindesten på Sæby 
kirkegård og mindestenen rejst 
ved Hvidkilde: ”Kampen for fri-
hed er aldrig forbi”. 

Stenen er rejst som et min-
de om Alveen og andre mod-
standsfolk, som mistede livet. 
Den står ved Hvidkilde og blev 
rejst af Hjemmeværnet i halv-
tredsåret for Danmarks befri-
else.

Håndværkere

Historien om en kommunistisk modstandsmand

Alveens hund Bjørn ligger på stedet, hvor dens herre blev skudt.


