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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 23. / 24. JUNI 2020  •  UGE 26  •  ÅRG. 99

Midlertidigt kirkekontor 
og kirkegårdskontor
I forbindelse med bygning af et nyt kirkekontor 
er vores kontorer midlertidigt flyttet ind i  
pavilloner på  
P-pladsen ved  
Kirkehuset.  
Kig endelig ind. 

Sidder vi ikke  
på kontoret,  
kontakt os  
da telefonisk.

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 
Kirkevejen 51. Tlf. 7558 6002.  
Mail: bto@km.dk
Graverkontoret 
Graver Finn Nebel-Hansen 
Kirkevejen 51.  
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. 28. juni kl. 10.30

- Søndag d. 5. juli kl. 10.30

- Søndag d. 12. juli kl. 10.30

- Søndag d. 19. juli kl. 9.00, H. Torp

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 sygdomstegn. 

Sorggruppe
Sorggruppe er et gratis tilbud til dig, der  
har mistet og står tilbage efter et dødsfald. 

Har du mistet en nærtstående, og har 
svært ved at finde overskud til at klare 
hverdagen?   
I Skanderup Kirke er der mulighed for  
at være i et fællesskab, hvor det at have 
mistet er i centrum, og noget man er  
fælles om. 

Gruppen ledes af diakon Gerda Nebel- 
Hansen og sygeplejerske Kirsten Torndal.  
Kontakt Gerda på 40968386 eller på  
skg@os.dk for tilmelding og orientering.

Vil du være en aktiv del af Danmarks 
mest lokale demokrati? 

www.menighedsraadsvalg.dk

God kirkelig ledelse 
handler om at få det 
bedste frem i andre

Tør du tro og håbe 
på kærlighed i 

Danmark?

Tænk, om vi fik en 
god diskussion om 

kirkens relevans

- sæt kryds i kalenderen 18. . august kl. 19.00

Kom til
orienteringsmøde 18. /8

og hør mere om
menighedsrådets vigtige arbejde

Sted: Kirkehuset
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Gudstjenester i Lejrskov-Jordrup Kirker

Søndag den 28. juni kl. 10.30 i Lejrskov kirke 
5. søndag efter Trinitatis

Gudstjenester
Søndag den 28. juni
Skanderup grundtvigske
Valgmenighed ... kl. 10.00

Hjarup Kirke ..... kl. 09.00

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

Vamdrup Kirke . kl. 10.30

Deadline for korrekturannoncer  

TORSDAG kl. 10.00
For øvrige annoncer er deadline mandag kl. 8.00

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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Jernbanegade 1 . 6070 Chr.feld . Tlf. 7456 1433 
mail@lunderskov-folkeblad.dk

Sats og montage: Christiansfeld Avis . Tryk: Jysk Fynske Medier

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

Lunderskov Folkeblad  
holder lukket i uge 28 og 29 2020

Dvs. kontoret er lukket fra tirsdag d. 30. juni  
til tirsdag d. 14. juli - begge dage inkl.

Bliv testet på apoteket
Med apotekernes antistoftest kan du inden for 10 minutter få svar på, om du har 

haft COVID-19/coronavirus*. Vores professionelle personale udfører testen 

inden for apotekets normale åbningstid og skal blot bruge en dråbe blod fra 

et lille prik i din finger. Testen koster 269 kr., og du behøver ikke bestille tid. 

Læs meget mere på apoteket.dk/antistoftest

*Den benyttede test er blandt de sikreste på markedet og valideret af Statens Serum Institut. 
Der findes dog endnu ingen tilgængelige tests, der giver et 100 % sikkert svar.

Har du haft COVID-19?

Godt vi har apoteket

Antistoftest

 269,-

Lunderskov
Iver Dahlsvej 4 . 6640 Lunderskov . Tlf. 7558 1888

Åbningstider:
Kl. 9-17.30 hverdage  
Kl. 9-13.00 lørdag

Lunderskov Apotek kan teste,  
om du har haft COVID-19
Med et lille prik i fingeren 
kan du nu finde ud af, om 
du har været smittet med 
coronavirus. 

Hvis du er i tvivl, om du har 
været smittet med COVID-19, 
kan du nu få afklaring på Lun-
derskov Apotek. Apoteket tilby-
der nemlig test for antistoffer 
mod coronavirus.

Testen foregår ved, at apo-
tekets faguddannede persona-
le laver et lille prik i fingeren og 
opsamler en dråbe blod, som 
bliver undersøgt for antistof-
fer mod virusset SARS-CoV-2, 
der forårsager COVID-19. Ef-
ter 10 minutter kan testen vise, 
om blodet indeholder antistof-
fer og dermed om testperso-
nen har været smittet. 

Apoteker Gitte Halberg er 
glad for at kunne tilbyde testen 
på apoteket.

Blandt de bedste  
på markedet

Der findes i øjeblikket in-
gen tilgængelig antistoftest, 
der kan give et fuldstændigt 
sikkert resultat. Men den test, 
man benytter på Lunderskov 

Apotek, er valideret af Statens 
Serum Institut som en af de 
sikreste på markedet.

Apoteket tilbyder testen 
i hele åbningstiden og uden 
tidsbestilling. Testen koster 
269 kroner. 

Mere information om antis-
toftest på apoteket findes på 
Apoteket.dk/antistoftest. 

Nu åbner Koldingbibliotekerne igen for 
computere, print og kopi
Fra mandag den 22. juni kun-
ne du igen printe og kopiere 
på bibliotekerne, ligesom ud-
valgte computere kan benyt-
tes.
 

Ikke alle borgere har adgang 
til en computer eller printer der-
hjemme, så derfor åbner biblio-
tekerne nu enkelte computere, 

så alle borgere igen kan løse 
nødvendige opgaver som ek-
sempelvis kontakten til offent-
lige myndigheder. Det vil ikke 
være muligt at benytte compu-
terne til for eksempel spil.

 
Print hjemmefra eller fra 
mobil enheder

Hvis du har din egen com-
puter derhjemme, men mang-
ler en printer, eller hvis du 
skal have printet noget fra din 
telefon eller bærbare enhed, 
kan du benytte bibliotekets nye 
printsystem, der giver flere mu-
ligheder for print.

Fremover behøver du ikke 
medbringe et USB-stik, når du 
skal printe fra Koldingbibliote-
kernes printere. Du kobler bare 

din egen enhed til printeren via 
en hjemmeside eller en app. 
Derefter kan du gå på dit lokale 
bibliotek og få dine print ud af 
maskinen.

»Det er et nyt system, der 
gør det nemt og sikkert at bruge 
bibliotekets printere. Man kan 
både printe fra vores compu-
tere, men man kan også bruge 
sine egne enheder. Uanset om 
man har dem med på bibliote-
ket, eller om det er den statio-
nære computer derhjemme«, 
fortæller souschef Bethine Gre-
gersen og fortsætter: »Dertil 
er der også den fordel, at man 
betaler direkte for det antal 
print, man skal have, hvor man 
i det gamle system skulle sætte 
penge ind på en konto først.«

På bibliotekets hjemmeside 
www.koldingbib.dk/printogkopi 
kan du læse mere om, hvordan 
du anvender bibliotekets prin-
tere hjemmefra.

Har du penge på din gamle 
printkonto?

Hvis du har penge på din 
gamle printkonto, skal du en 
tur forbi biblioteket for at få dem 
udbetalt. Det er nødvendigt, at 
du møder personligt op, da kun 
du har adgang til din printkonto. 
Du kan få dine penge udbetalt 
frem til udgangen af 2020.

Pengene kan ikke overføres 
til en ny konto, da man frem-
over ikke skal være oprettet 
som bruger for at kunne printe 
og kopiere.
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Iver Dahlsvej 4
6640 Lunderskov

Tlf. 7684 0711

Åbent fra
kl. 800 - 2000

Alle ugens dage

Roastbeef

8000
1  stk. - Kun

Fersk kyllingebryst eller  
-inderfilet

Hel grillklar svinekam

16900
KUN

Frikadeller

2500
3 stk. - KUN

2500
3 stk. - KUN

¼ pålægsplade nok til 2-3 personer

10000
KUN

Husets tærte 

3500
Pr. stk. - KUN

Svinemørbrad

6500
KUN

Fra Delikatessen

Fra Delikatessen
Rødspættefilet

Alle tilbud er gældende fra onsdag den 24/6 - lørdag den 27/6 - 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

Fra Delikatessen Fra Delikatessen

3500
Pr. pakke FRIT VALG

600 g

800 g

4-5 kg 1000-1300 g

2 stk.



/  LUNDERSKOV FOLKEBLAD4 TIRSDAG DEN 23. JUNI 2020

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 5308JANSSON EL A/S
Samvittighedsfuld siden 1897

Lunderskov 7558 5162
www.jansson.dk

Kontakt din
lokale elektriker:

Peter Gunderlund
på tlf. 7558 5162

Håndværkere

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.


