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

Følg os på Facebook
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Kirkebil
Husk det er muligt at bestille vores kirkebil,  
hvis du har brug for det til et af vores  
arrangementer og til gudstjenesterne. 

Bilen bestilles på telefon 7550 2700 dagen før. 

Pris kun kr. 5,- pr. tur.

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. 5. juli kl. 10.30

- Søndag d. 12. juli kl. 10.30

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

- Søndag d. 26. juli kl. 10.30, H. Torp 

- Søndag d. 2. august 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.

Lyt til en prædiken
Hvis du ønsker at høre eller genhøre en  
prædiken fra Skanderup Kirke,  
så gå ind på vores hjemmeside:  
http://www.skanderupsogn.dk/  

Her ligger vi løbende søndagens  
prædikener ind.

Ønsker du at få en CD med søndagens  
gudstjeneste leveret i din postkasse,  
kontakt da Ester Due på tlf. 4024 0009. 

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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Bekendtgørelser

Jordrup Forsamlingshus
tilbyder udlejning til  

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

Karen M. Christensen 5124 0888

Gudstjenester i Lejrskov-Jordrup Kirker

Søndag den 5. juli kl. 10.30 i Jordrup kirke 
4. søndag efter Trinitatis

Gudstjenester
Søndag den 5. juli
Skanderup grundtvigske
Valgmenighed .........ingen

Hjarup Kirke ..... kl. 10.30

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

Vamdrup Kirke . kl. 09.00

Aktivitetshuset i Lunderskov 
er stadig corona-lukket
Den 11. marts blev alle bru-
gerstyrede aktivitetshuse i 
Kolding kommune lukket for 
alle aktiviteter - således også 
det normalt travle Aktivitets-
hus i Storegade 3 i Lunder-
skov. 

Og sådan er det stadig i 
dag, hvor vi i kalenderen har 
rundet årets længste dag og 
fejret Sankt Hans-aften.

Det valgte brugerråd i Ak-
tivitetshuset i Lunderskov har 
for nylig holdt et ekstraordinært 
møde - i private omgivelser og 
på afstand, naturligvis.

Her skulle man forholde sig 
til, at alle de mange brugere af 
Aktivitetshuset i Storegade 3 i 
flere måneder ikke har kunnet 
benytte sig af husets mange 
tilbud: motion, kortspil, sang, 
knipling, patchwork, quilling, lit-
teratur mm.

Der er fra kommunen ud-
meldt en foreløbig dato for 

genåbning af aktivitetshusene, 
og den hedder 1. september 
2020. 

Det betyder, at alle program-
satte aktiviteter naturligvis er 
blevet aflyst. Det gælder kon-
certer, foredrag og søndags-
middage, ligesom de tre plan-
lagte busudflugter er strøget 
af programmet. Det skal dog 
bemærkes, at huset i juli må-

ned - ligesom i tidligere år - er 
ferielukket. Brugerrådet håber 
naturligvis, at en del af arran-
gementerne kan overføres til 
næste års program, men man 
tør på nuværende tidspunkt 
ikke indgå aftaler om bestemte 
datoer med foredragsholdere, 
kunstnere, musikere og bus-
selskaber m.fl., da der - som vi 
har set det for nylig - kan kom-

me nye, lokale udbrud af den 
smitsomme corona-virus.

Brugerrådet håber, at Aktivi-
tetshusets brugere passer godt 
på sig selv - og hinanden, og 
at man vil holde øje med opsla-
gene i Aktivitetshusets vinduer, 
så vi kan byde dem alle vel-
kommen dén dag, Aktivitetshu-
sets døre igen kan åbnes oply-
ser Svend Damgaard.

Christiansfeld er en by med: 
• Udnævnt af Unesco i 2015.
• Masser af kultur og festivaler bl.a. 
• Vinfestival.
• Honningkage bageri.
• Idrætsfaciliteter.
• Arbejdspladser.
•  Tæt på alle byens faciliteter,  

dagligvare og indkøb.
• Herrenhutisk Brødremenighed.
• Skole, Kro, Hotel m.m.
• Tæt på E45.

29 meget unikke 
og individuelle 
lejligheder i bl.a 
Chr.Feld gl. skole

Boligselskabet Domea 
Lunderskov-Kolding 
domea.dk´s Kundeservice på 
tlf. 76 64 64 64  

Åben man-tors kl. 08:00 - 20:00 og 
fredag kl. 08:00 - 16:00

Nyt byggeri i hjertet af 
Christiansfeld 
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Iver Dahlsvej 4
6640 Lunderskov

Tlf. 7684 0711

Åbent fra
kl. 800 - 2000

Alle ugens dage

Pastasalat eller kartoffelsalat

5000
1 kg - Kun

Husets pizza

Laksefileter

3500
225 g - 1 stk.

Ribbenssteg

2495
Pr. 1/2 kg - KUN

9900
1 stk./3-pak

Hakket oksekød

2500
KUN

1/2 hamburgerryg

Alle tilbud er gældende fra onsdag den 1/7 - lørdag den 4/7 - 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

5000
1 stk.

Velegnet til grillen

7 - 10% fedt

Ca. 400 g

Fra Delikatessen

Flere  
varianter

Fra Delikatessen

1900 - 2100 g

eller 3-pak svine- 
mørbrad

1500 - 1900 g

Why Not? Apulien, 
Italien

29900
6 flasker

UNDER 
1/2 PRIS

NYHED

Spar 48070
Spier Signature 
Sydafrika

24900
6 flasker

Torres Coronas eller 

Esmeralda

3500
1 flaske

Spar 23070

Spar 3495
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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

JANSSON EL A/S
Samvittighedsfuld siden 1897

Lunderskov 7558 5162
www.jansson.dk

Kontakt din
lokale elektriker:

Peter Gunderlund
på tlf. 7558 5162

Håndværkere

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

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

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

OMDELING AF AVIS
Vær venligst opmærksom på at aviser  
distribueres på onsdage-torsdage 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.

MODTAGER DU IKKE UGEAVISEN  
SENEST FREDAG 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.
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Leder du efter ny bil? 
Så kontakt os og få et godt tilbud på en 

ny eller brugt bil. 
Tlf. 7558 6606 

E-mail: post@boges-bilservice.dk 
Åbningstider 

Mandag - Fredag kl. 07.30 - 17.00 

   Vi står klar til at hjælpe med dig med din bil eller trailer hvad 
   enten du står foran syn, reparation eller andet, så kontakt os 
   Og få et godt tilbud. 
 

   Vi servicerer gerne din trailer til en skarp fast pris: 
   1 aksel uden påløbsbremser  

   KUN KR. 695,- 
   1 aksel med påløbsbremse  

   KUN KR. 1295,- 
   2 aksel med påløbsbremse  

   KUN KR. 1695,- 
   Hvad laver vi i forbindelser med service? 
   - Ophæng og bevægelige dele kontrolleres/smøres 
   - Bremser adskilles, renses, smøres og justeres 
   - Dæk/dæktryk kontrolleres/justeres 
   - Fedt i smørenipler 
   - Lys kontrolleres 
   - Opstår der noget udover aftalt, kontaktes kunde med pris 
 
Vi glæder os til at få dig godt kørende! 

Kongsbjerg 27 
6640 Lunderskov 
Tlf. 75 58 66 06 

Avisen holder 2 ugers sommerferie
Sidste udgave inden sommerferien er uge 27 

den udkommer tirsdag/onsdag den 30. juni / 1. juli 2020

Deadline til denne avis er mandag den 29. juni inden kl. 09.00.

Kontoret holder lukket fra tirsdag den 30. juni til tirsdag den 14. juli - begge dage inkl.


