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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 25. / 26. AUGUST 2020  •  UGE 35  •  ÅRG. 99

Øvrige

I Menighedshuset, Kobbelvænget 5

Møde:  Fredag d. 4. september: Høstfest  
 m. fællesspisning kl. 18.00. 
 Tale v. Forstander Rene Brorson, emne:  
 »Forvaltning af tid«. 
 Børnepasning/fortælling.  
 Tilmelding til Gerda tlf. 4096 8386  
 senest d. 4. september.  
 Kørsel: Jørgen Nielsen (2217 2917) 

 Onsdag d. 9. september: Møde  
 v. Jan Holm Mortensen, præst i Kolding.  
 Fællesbøn kl. 18.45 i ungdomslokalet.  
 Kørsel: Johannes Borg (2815 5536) 

Børneklub:  Torsdag d. 27. august: Børneklub.

Juniorklub:  Mandag d. 31. august: Vandkamp.

Gospelkids:  Mandag d. 31. august: Sang og dans.

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. 30. august kl. 10.30,  
   Konfirmation

• Søndag d. 6. september kl. 9.00, H. Torp

• Søndag d. 13. september kl. 10.30,  
   Høst- og familiegudstjeneste

• Søndag d. 20. september kl. 10.30,  
   Børne- og juniorkirke

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. 

Børnekor og babysalmesang

Alene frokost
Har du lyst til at møde nye mennesker og nyde en god  
frokost i godt selskab, så inviteres du til frokost i  
Kirkehuset  
ved  
Skanderup  
Kirke. 

Denne gang  
fortæller  
Gerda lidt fra  
kirkegården,  
før vi spiser. 

Tag gerne din  
nabo med tirsdag den 8. september kl. 11.00 - 13.00.

Tilmelding til Gerda senest den 6. september på SMS til 
4096 8386 eller pr. mail til skg@os.dk

Høst- og familiegudstjeneste
Til dette års høstgudstjeneste har vi inviteret 
trioen Toft, Hornhaver og McKenzie. 

Annelene, Adam og Michael viser på en fornem 
måde, at musik er et fællessprog, og uanset 
hvilken musikalsk baggrund man har, kan det 
stadig forenes. 

Trioen skriver deres eget folkemusik og vil del-
tage under høstgudstjenesten for hele familien. 

Efter gudstjenesten  
er der frokost i  
Kirkehuset  
á kr. 40,- for voksne  
og 20,- for børn.

Søndag den  
13. september  
kl. 10.30.

 

BØRNEKOR
SKANDERUP K�RKES

Elsker du også at synge og går i 2. eller 3. kl., så mød op 

d. 9/9 og se om børnekoret er noget for dig. 

Tag gerne din ven eller veninde med.

For mere info kontakt Tove Østermark tlf. 61861042 

eller læs mere på skanderupsogn.dk 

OPSTART D. 	. SEPTEMBER K�. 14.20 K�RKEVEJEN

51, ��40 �UNDERSKOV 

Babysalmesang
VELKOMMEN TIL

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

nærvær, salmer og sanglege. 
Vi mødes i alt 8 onsdage.

Hver gang er der god tid til kaffe og snak i
caféen.

Opstart onsdag d. 2. september kl. 10.00. 

Læs mere på skanderupsogn.dk

Tilmelding til Ester Due på tlf. 40240009 
eller ebd@skanderupsogn.dk

Kirkecafé
Provst  
Peter Viuff  
kommer på besøg  
i kirkecaféen  
tirsdag  
den 1. september 
kl. 9.30  
og fortæller om  
»Hjem til gården«.

Der serveres kaffe 
og rundstykker á 
kr. 15,-00.

Hjertelig  
velkommen.
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Beskæftigelser

Håndværkere

Bekendtgørelser

Bekendtgørelser

Taksigelser

Gudstjenester i Lejrskov-Jordrup Kirker

Søndag den 30. august kl. 09.00 i Jordrup kirke 
12. søndag efter Trinitatis - ved Birgitte Molin

Gudstjenester

Søndag den 30. august
Skanderup grundtvigske
Valgmenighed .........ingen

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

Skanderup
Sognekirke ........ kl. 10.30 
Konfirmation 
Martin K. Kobbersmed

Vamdrup Kirke . kl. 10.30 
Jens Henrik O.Kristiansen

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

PRÆMIEWHIST
Så er tiden inde til at spille præmiewhist igen.
Vi starter tirsdag den 8. september kl. 19.00
på Toftegårdens Aktivitetscenter, og der spilles 
følgende tirsdage:

2020
08. september
22. september
06. oktober
20. oktober
03. november
17. november
01. december
15. december

2021
05. januar
19. janar
02. februar
16. februar
02. marts
16. marts
30. marts
13. april
27. april.

Entré kr. 50,-  •  Kaffe kr. 20,-
Vi mangler nye spillere så mød endelig op,  
vi er amatører, så alle kan være med.

FB’s støtteforening

KLIP UD

KLIP UD

KLIP UD

KLIP UD

Pensionistpar 
søger hjælp

til have og hus 
på Kastanje Allé 24  

i Lunderskov

Tlf. 7559 4092

Tak
for venlig deltagelse og opmærksomhed  

ved bisættelsen af 

Nis Benny Iversen
den 18. august 2020 i Skanderup Kirke.

Elly, børn, svigerbørn og børnebørn

Høstbanko
Torsdag 10. september kl. 19.00 

i Jordrup Forsamlingshus
Mange fine gevinster, bl.a. kødpakker, 

sofapuder og chokolade. 
Amerikansk lotteri.

Der kan købes kaffe, lagkage, ostemad, 
kringle, øl og vand. Dørene åbnes kl 18.00. 

Vi overholder coronaregler. Vel mødt.

Jordrup Borger- og Forsamlingshus

Bjørn & Johnny 
Hansen

Fredag den 18. sep. kl 18.00 
i Jordrup Forsamlingshus

Underholdning, ingen dans, siddende koncert.

Billetpris 350,- kr incl. buffet og dessert, 
kan købes ved Karen M. på tlf. 51240888

Vi overholder coronaregler.

Jordrup Borger- og Forsamlingshus
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Iver Dahlsvej 4
6640 Lunderskov

Tlf. 7684 0711

Åbent fra
kl. 800 - 2000

Alle ugens dage

Tørsaltet bacon

Oksecuvette

Flanksteak 

Alle tilbud er gældende fra onsdag den 26/8 - lørdag den 29/8 - Der tages forbehold for trykfejl, udsolgte varer og manglende leverance

3500 4995
PR. 1/2 KG KUNPR. 1/2 KG KUN

5900
2 STK.  KUN 

2995
PR. 1/2 KG KUN

Svinemørbrad 
1000-1300 g

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
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Christiansfeld 
Avis

Jernbanegade 1  
(det gl. posthus) 

6070 Christiansfeld 
Tlf. 74 56 14 33 
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OG OMEGNS

LF_logotype_forside  24/02/08  17:35  Side 1

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

Lunderskov
Folkeblad
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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.

AUGUST 2020 
Tirsdag 25. kl. 13.30-14.30 og 14.30-15.30  
 Spirekor og Børnekor begynder igen.  
Tirsdag 25. kl. 19.00 
 Generalforsamling i Jordrup Vandværk. 
Onsdag 26. kl. 14.30  
 Gudstjeneste med altergang Toftegården. 
Torsdag 27. kl. 15.15  
 Konfirmationsforberedelsen begynder  
 Lejrskov konfirmandstue. 
Fredag 28. kl. 10.00   
 Babysalmesang Lejrskov Kirke. 
Lørdag 29.  
 Loppeindsamling - Lunderskov Y’s Men’s Club. 
Søndag 30. kl. 9.00  
 Gudstjeneste Jordrup Kirke v. sognepræst Birgitte Molin.

SEPTEMBER 2020 
Onsdag 2. kl. 19.00 
 Generalforsamling i Lunderskov Vandværk. 
Fredag 4. kl. 10.00  
 Babysalmesang Lejrskov Kirke. 
Tirsdag 8. kl. 18.00 
 Generalforsamling i Lunderskov Boligforening. 
Torsdag 10. kl. 19.00 
 Høstbanko i Jordrup Borger- og forsamlingshus. 
Fredag 18. kl. 18.00 
 Underholdning med Bjørn & Johnny Hansen  
 i Jordrup Borger- og forsamlingshus..

Høstbanko og Bjørn & Johnny 
i Jordrup Forsamlingshus
Så prøver vi igen. Efter et 
halvt års nedlukning åbner 
vi så småt op igen. Vi starter 
igen med høstbanko.

Som sædvanlig mange fine 
gevinster, bl.a. kødpakker, 
blomster, chokolade og andre 
gode gevinster. Der kan købes 
øl, vand, kaffe, lagkage, kring-
le og ostemadder.

Vi overholder coronaregler, 

bl.a. med 4 personer ved hvert 
bord, sprit til hænder ved køb 
af kort, og når I går ind i salen. 
Husk afstand ved baren. Vi må 
være op til 100 personer. Hvis 
nogen hoster meget, skal per-
sonen bruge mundbind.

Vi håber at se mange og 
har brug for jeres støtte. Det 
har været en hård sommer for 
forsamlingshuset.

Så gør vi opmærksom på, 

at KANDIS’s høstbal den 18. 
september er aflyst. Istedet 
har vi Bjørn & Johnny, alias 
Far og Søn. Det er en sid-
dende koncert, ingen dans. Vi 
starter med buffet. Derefter un-
derholdning og så er der des-
sert og igen underholdning. 
Billetpris 350,- kr. kan købes 
på tlf. 51240888. Sidste frist er 
mandag den 14. september.

Igen holder vi afstand. Sprit 

og handsker ved madbordet. 
Arrangementet slutter inden 
midnat. 

Vi håber at se rigtig mange 
til en fantastisk aften, fortæller 
formand for Jordrup Borger og 
Forsamlingshus Karen Mar-
grethe Christensen.
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Du vil
headhuntes.
Fair nok.
Stil op til dit lokale menighedsrådsvalg 2020

Dit lokale menighedsråd arbejder for at sikre de bedste 
rammer for en levende og relevant folkekirke i dit sogn. 
Vil du være en del af din lokale kirkes ledelse? Så stil op 
til menighedsrådsvalget 2020 og vær med til at give 
noget godt videre.
Tirsdag d. 15. september kl. 19.00 stemmes der til det kommende menighedsråd i
Kirkehuset. Vel mødt! 

Læs mere på skanderupsogn.dk

Ny skoleleder på Skanderup-Hjarup Forbundsskole
43-årige Line Neuber star-
tede for få uger siden som 
ny skoleleder på Skanderup-
Hjarup Forbundsskole. Hun 
kommer selv fra en lille by 
og glæder sig til det tætte 
samarbejde med lokalområ-
det.

Line Neuber fortæller om 
sig selv:

Jeg voksede selv op i en 
lille by, Skads, lige øst for Es-
bjerg, og efter at have boet 
inde i Esbjerg, vendte jeg se-
nere tilbage til rødderne og 
den lille by sammen med min 

mand og vores 2 drenge på 10 
og 13 år. 

Jeg ved, hvor tæt skolen i 
en lille by og det omgivende 
samfund hænger sammen, og 
hvor vigtigt lokalsamfundet er 
for skolen, og ligeledes hvor 
vigtig skolen er for lokalsam-
fundet, og jeg glæder mig til 
den tætte kontakt med foræl-
drene, idrætsforeningen, kir-
ken og efterskolen.

Oprindeligt er jeg uddannet 
speditør hos DFDS i Esbjerg. 
Derefter arbejdede jeg som 

lærervikar i nogle år, hvorefter 
jeg færdiggjorde læreruddan-
nelsen på Ribe Seminarium. 
De seneste 11 år har jeg været 
ansat først som lærer og deref-
ter som viceskoleleder på Sct. 
Jacobi Skole i Varde.

Jeg har længe drømt om at 
komme til en skole i et mindre 
lokalt samfund, hvor der er 
mulighed for nærvær og sam-
arbejde på helt andre måder 
end i »storbyen«. Efter de før-
ste 2 uger på Skanderup-Hja-
rup Forbundsskole har jeg fået 

Første skoledag.

et rigtig godt indtryk af skolen 
- det er en traditionsbundet 
skole, hvor der samtidig er 
plads til kreativitet, udvikling 
og nytænkning. Der er et godt 
fællesskab, og alle har taget 
rigtig godt imod mig.

I fritiden er vi en meget ak-

tiv familie som elsker at rejse 
i både ind- og udland, og ger-
ne med oplevelser med lidt 
fart under feltet. Begge vores 
drenge er konkurrencesvøm-
mere, så meget af fritiden 
bruges i svømmehallen. Min 
mand, Martin, er også lærer, 

så der bliver talt rigtig meget 
»skolesnak« hjemme ved spi-
sebordet.

Jeg glæder mig til det frem-
tidige samarbejde - min dør 
står altid åben, så kom gerne 
forbi, hvis I har noget på hjer-
tet, slutter Line Neuber.

Renovering af  
Hjarup Kirkes vestgavl
Den smukke Hjarup Kirke, 
eller mere præcist murvær-
ket i dens vestlige gavl, gen-
nemgår for tiden en renova-
tion.

Kirken blev tilbage i 1868 
gennemgribende ombygget 
under ledelse af arkitekt L.A. 
Winstrup, Kgl. Bygningsin-
spektør for Slesvig og Nørre-
jylland fra 1860. (Efter 1864 i 
Sydjylland). Ved ombygningen 
blev kirken forlænget mod vest 
og hovedparten af murværket 
opmuret. Hele vestenden blev 
således nyopført i 1868.

Desværre har det vist sig, 
at teglstensmurværket er i me-
get dårlig tilstand, idet man i 
1869 anvendte meget blødt 
brændte teglsten, der har et 
betydeligt slid i overfladen. 
Murværket er blevet efterfuget 
med en meget hård cement-
mørtel. Af denne grund rekon-
strueres murværket nu på gav-
len ligesom andre tilknyttede 
bygningsdele restaureres. Ar- 
bejdet forventes afsluttet ul-
timo september, fortæller kon-
taktperson ved Hjarup Kirke, 
Karen Marie Friis.
Af Lars Østergaard Jensen

Den smukke Hjarup Kirke set fra nord.

Kirkens klokkestabel, den under renoveringen tildækkede 
vestlige gavl, og det lille kapel set fra vest.


