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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 21. / 22. JULI 2020  •  UGE 30  •  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 
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. 26. juli kl. 10.30, H. Torp 

- Søndag d. 2. august kl. 9.00, H. Torp 

- Søndag d. 9. august kl. 10.30,  
  Band medvirker

- Søndag d. 16. august kl. 9.00 

Det er ikke længere nødvendigt at  
tilmelde sig gudstjenesterne,  
så kom frimodigt.  
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.

Mandefrokost
Så er det igen blevet tid til at mødes.  
Denne gang besøger vi Brødsgård land- 
bomuseum. Gerda sørger for frokosten. 
Vi kører i samlet flok fra Kirkehuset  
tirsdag d. 18. august kl. 11.00. 
Pris kr. 75,- Tilmelding til Gerda senest  
d. 16. august via sms på tlf. 4096 8386  
eller mail skg@os.dk 

Kirkecafé
Velkommen til en ny sæson af kirkecafé.  
Provst Peter Viuff kommer denne gang  
og fortæller om »Hjem til gården«.  
Som altid starter vi med rundstykker  
og kaffe.  
Det er tirsdag d. 1. september kl. 9.30

Kirkebil
Husk, det er muligt at bestille vores kirke-
bil, 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 kirkekon-
tor og kirkegårdskontor
I forbindelse med bygning af et nyt kir-
kekontor 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. 

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

Babysalmesang
VELK O M M EN TIL

Babysalmesang er et
 tilbud for dig og dit barn, en dejlig stund med

nærvær, salmer og sanglege. 
Sammen vil vi synge, nynne, danse, vugge, og
lytte os igennem velkendte sange og salmer i

en afslappet og rolig atmosfære. 
Vi mødes i alt 8 onsdage. 

Opstart onsdag d. 2. september kl. 10.00. 

Læs mere på skanderupsogn.dk
 

Tilmelding til Ester Due på tlf. 40240009 
eller ebd@skanderupsogn.dk
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Gudstjenester i Lejrskov-Jordrup Kirker

Søndag den 26. juli - Ingen gudstjeneste - Se nabokirker 
7. søndag efter Trinitatis

Gudstjenester

Søndag den 26. juli
Skanderup grundtvigske
Valgmenighed .........ingen

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

Skanderup
Sognekirke ........ kl. 10.00 
Helle Torp

Vamdrup Kirke . kl. 09.00

Fejedreng M/K / forpraktik  
med lyst og evner  

til at blive smed, industritekniker
Om du vil det ene eller det andet indenfor smedefaget, 
kan vi nok finde ud af. - Det, som er vigtigt, er, at du 
har lysten til at tage en håndværkeruddannelse. Vi kan 
være din læreplads, og for at det kan blive en mulighed 
vil vi gerne i nogle uger tilbyde dig job i »forpraktik«, 
hvor du får lov til at snuse til mange af de ting, som en 
som industriteknikerlærling / smed hos ROCKWOOL 
A/S arbejder med. 

Vi forventer, at ansættelse kan være med start i uge 34. 

Når vi synes, og dermed også du synes, at du er klar til 
at komme i lære, vil det være muligt at indgå en lære-
kontrakt indenfor smedefaget.

Vi forventer: 
r	 Du er frisk, flittig og kan tage et ansvar. 
r	 Du er sandsynligvis færdig med 9. eller 10. klasse. 
r	 Du har almindelige læse- og skrivefærdigheder. 
r	 Du har IT-kendskab på brugerniveau. 
r	 Du er dygtig til at bruge dine hænder.

Vi tilbyder: 
r	 En spændende og alsidig læreplads med mange 
 udfordringer. 
r	 Gode - men også krævende - kolleger. 
r	 En uhøjtidelig omgangstone. 
r	 Ordnede arbejdsforhold.

Ansøgning: 
Hvis du har spørgsmål til ovenstående er du meget  
velkommen til at kontakte Vedligeholdelsesleder  
Brian Christiansen på telefon 4655 9255.

Send din ansøgning og kopi af eksamenspapirer til  
ROCKWOOL A/S til vores HR Partner Charlotte Lynge  
via mail:  
charlotte.lynge@rockwool.dk

Vi forventer, at vi vil udarbejde kontrakt så hurtigt som  
muligt, hvilket betyder, at vi løbende vil vurdere  
indkomne ansøgninger.

Høstfest med  
KANDIS

Fredag d. 18. sept. kl. 18.00 
i Jordrup Forsamlingshus

Billetsalg ved Karen M. på tlf. 5124 0888 
eller Hovedgaden 33, Jordrup

Billetpris 450,- kr. incl. buffet og dessert.
Jordrup Borger- og Forsamlingshus

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

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

Sats og montage: Christiansfeld Avis 
Tryk: Jysk Fynske Medier

ÅBNINGSTIDER:  
MANDAG  KL. 08.00-13.00 
TIRSDAG-ONSDAG  KL. 09.00-13.00  
TORSDAG  KL. 09.00-16.00 
FREDAG  LUKKET

Deadline for korrekturannoncer  

torsdag kl. 10.00
Andre annoncer kl. 15.00.

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

INDSAMLING 
AF »LOPPER« 
Vi samler ind til Loppe-
marked den sidste lørdag 
hver måned. 
Dødsboer  
efter aftale.

Vi kommer i:  
Lunderskov,  Skanderup,  
Jordrup, Gelballe,  
Lejrskov og Andst.

Ring senest fredag   
kl. 17.00 på tlf. 7555 8028 

Lunderskov Y’s Men’s Club  

Aktivitetskalender
I denne aktivitetskalender optages alle møder og arrangementer 
gratis, dog betinget af, at arrangementet senere annonceres i avisen. 
Kalenderen optager disse meddelelser 2 måneder frem.

JULI 2020 
Lørdag 25.  
 Loppeindsamling - Lunderskov Y’s Men’s Club.

AUGUST 2020 
Lørdag 29.  
 Loppeindsamling - Lunderskov Y’s Men’s Club.

SEPTEMBER 2020 
Lørdag 5.  
 Loppemarked i Ødis Hallen. 
Fredag 18. kl. 18.00 
 Høstfest med Kandis i Jordrup forsamlingshus.
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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,-
*
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BØGES BILSERVICE APS
Kongsbjerg 27
6640 Lunderskov

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

Høstfest 
KANDIS

Så åbner Jordrup Forsam-
lingshus igen op for aktiviteter. 
Fredag den 18/9 2020 kl. 18.00 
har vi igen KANDIS på besøg. 
De spiller op til høstfest.

Efter coronatiden har vi igen 
brug for at være sammen. For-
samlingshuset står igen klar til 
at byde befolkningen velkom-

men. Vi glæder os til at se jer 
igen. Billetter sælges fra den 
10. juli på tlf. 5124 0888 eller 
Hovedgaden 33. Pris for musik, 
buffet og dessert er 450,- kr. 
Forsamlingshuset vil igen være 
flot høstfestpyntet og vil emme 
af hygge og flotte blomster, 
kornneg og andet. KANDIS ken-
der de fleste. De vil underholde 

med masser af hits bl.a. »Ska-
gens Solnedgang«, »En Lille 
Ring af Guld«, »3 Røde Roser« 
og mange andre. Kandis glæder 
sig til igen at gæste Jordrup For-
samlingshus. De har også holdt 
en lang pause og vil være oplagt 
til igen at komme ud at spille. 
Glæd jer til denne aften siger 
Karen Margrethe Christensen.

Kolding midtby får et løft: 
Se hvad der er på vej
Det skal være ekstra hygge-
ligt at besøge Kolding midt-
by. I løbet af 2020 får den 
gamle bykerne et markant 
løft med grønne oaser, flere 
træer, legepladser, bedre 
opholdspladser, ny belys-
ning og øget tilgængelighed. 
Alt sammen i gode materia-
ler og flot design. Indsatsen 
bliver fulgt op med en omfat-
tende renovering af Borchs 
Gård næste år.

I midten af april afsatte et 
enigt Kolding Byråd 82 mio. 
kr. til grønne oaser, nye lege-
pladser og vedligeholdelse i 
Kolding midtby, Vamdrup, Lun-
derskov, Christiansfeld og en 
række landsbyer.

Kolding midtby får et mar-
kant løft på 25 mio. kr. Men 
hvad kommer der helt præcist 
til at ske, og hvad er tidspla-
nen? Det skal en ny oversigts-
side på kolding.dk og store 
plancher i bymidten være med 
til at skabe overblik over.

»Igennem flere år har Kol-

ding midtby været genstand 
for regelmæssig kritik, og vi 
er nok alle enige om, at vores 
bymidte trænger til et løft. Der-
for glæder jeg mig rigtig meget 
til, at vi nu kan komme i gang 
med en stribe spændende og 
sammenhængende projekter. 
Der er tale om en meget stor 
investering, som vi ekstraordi-
nært har fået mulighed for at 
gennemføre for at sætte gang 
i hjulene efter coronakrisen,« 
siger Jakob Ville, formand for 
Teknik- og Klimaudvalget.

Siden byrådet afsatte de 
mange penge til midtbyen, er 
der blevet arbejdet på højtryk 
med planer og skitser - og ikke 
mindst med den røde tråd, 
som skal skabe en spæn-
dende og sammenhængende 
bymidte. Udviklingen af midt-
byen bygger på de erfaringer, 
som kommunen har høstet de 
senere år med midlertidige by-
rumsprojekter på f.eks. Tom-
bolapladsen og i Biblioteks-
parken. Planerne følger også 
kommunens bymidteplan og 

bydesignguiden, som en bred 
kreds af midtbyens interessen-
ter har været med til at udvikle.

»De kommende mange 
måneder kommer vi til at ar-
bejde forskellige steder i midt-
byen. Derfor skruer vi nu op for 
informationen, så det bliver en 
lille smule lettere for borgere, 
forretningsdrivende, beboere, 
osv. at følge med i aktivite-
terne,« fortæller afdelingsleder 
Heine Fischer Møller fra Kol-
ding Kommune.

Du kan læse mere om de 
enkelte elementer på siden 
www.kolding.dk/bymidte. Her 
får du en kort beskrivelse af, 
hvad der kommer til at ske i de 
berørte dele af bymidten, du 
kan se de første skitser samt 
en overordnet tidsplan. Siden 
vil løbende blive udbygget i 
takt med, at planlægningen af 
de enkelte projekter falder på 
plads. Der bliver også opstillet 
store plancher på nogle af de 
berørte pladser og gader, så 
byens gæster kan se, hvad der 
er på vej.

Godt nyt til Lunderskovs LOPPER
Efter Corona pausen kan 
Lopperne igen blive solgt på 
Y’s Men’s Clubbens Loppe-
marked.

Der afholdes Loppemarked 
lørdag den 5. sept., selvfølge-
lig med Corona-hensyn efter 
gældende regler, derfor vil der 
nu igen blive samlet ind, og der 
er flere afleveringsmuligheder. 
Dels er Loppecontaineren på 

Genbrugspladsen igen åbnet 
for indlevering og tømmes af 
Y’s Men’s Clubben hver uge, 
dels bliver der som i mange 
år, igen afhentet Lopper den 
sidste lørdag i måneden, når 
anmeldelse er sket telefonisk 
på tlf. 755558028 senest fre-
dag kl. 17. Næste indsamling 
er allerede på lørdag d. 25.7.

Lopper kan også igen ind-
sættes i skuret ved Loppegår-

den. Der er daglig vagt, der 
sikrer, at Lopperne kan komme 
indenfor på så hurtigt som mu-
ligt. Y’s Men’s Clubben er glad 
for den store støtte, Klubbens 
Loppemarked gennem 50 år 
har fået af beboerne i Lunder-
skov og Omegn, til at samle 
midler til først og fremmest det 
lokale ungdomsarbejde, for-
tæller Hans J. Knudsen. 
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Christiansfeld 
Avis

Jernbanegade 1  
(det gl. posthus) 

6070 Christiansfeld 
Tlf. 74 56 14 33 
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