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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 1. / 2. SEPTEMBER 2020  •  UGE 36  •  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. 3. september: Børneklub.

Juniorklub:  Mandag d. 7. september:  
 Fællesaften: udendørs lege.

Gospelkids:  Mandag d. 7. september:  
 Fællesaften: udendørs lege.

Teenklub:  Mandag d. 7. september: Teentalk.

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. 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

• Torsdag d. 24. september kl. 17.00,  
   Spaghettigudstjeneste - AFLYST

• Søndag d. 27. september kl. 10.30,  
   Rytmisk gudstjeneste 

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

AFLYSNING
På grund af skolefesten på Kongsbjergskolen har 
vi valgt at aflyse spaghettigudstjenesten den 24. 
september, det beklager vi.

Vi glæder os nu bare endnu mere til at se jer igen d. 
22. november til klovne-sjov, fortælling og spaghetti.

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 egen 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
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Bekendtgørelser

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 6. september kl. 10.30 i Lejrskov Kirke 
13. søndag efter Trinitatis - ved Niels Risbjerg Lai

Gudstjenester
Søndag den 6. september
Skanderup grundtvigske
Valgmenighed ... kl. 10.00

Hjarup Kirke ..... kl. 09.00 
Maria Dusgaard König

Skanderup
Sognekirke ........ kl. 09.00 
Helle Torp

Vamdrup Kirke . kl. 10.30
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FÅ AVISEN PÅ E-MAIL TIRSDAG MORGEN!
Tilmeld dig på vores hjemmeside:   

www.lunderskov-folkeblad.dk
Følg os på Facebook

Brug din
stemme
til menighedsrådsvalget
den 15. september.

Mød op til valgforsamlingen den 15. september
klokken 19.00 og deltag i fællesskabet. 

Sted: Kirkehuset
Kirkevejen 51, 6640 Lunderskov

Vores kære mor, mormor,
bedstemor, oldemor og svigermor

Ruth Hansen
* 18. marts 1930    † 31. marts 2020

er stille sovet ind.

På familiens vegne

Niels, Elissabeth, Inge og Pia

Højtideligheden finder sted ved Skanderup
Valgmenighedskirke lørdag den 5. september kl. 10.00

Højtideligheden slutter ved graven

Der indkaldes til

Ekstraordinær  
Generalforsamling
i Lunderskov Handels- Håndværker  

og Industriforening (LHHI)

Fredag den 11. september kl. 18.30  
i Lunderskov Hallens Cafeteria

Dagsorden udsendes pr. mail  
til alle medlemmer.

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.

SEPTEMBER 2020 
Onsdag 2. kl. 19.00 
 Generalforsamling i Lunderskov Vandværk. 
Fredag 4. kl. 10.00  
 Babysalmesang Lejrskov Kirke. 
Søndag 6. kl. 10.30 
 Gudstjeneste Lejrskov Kirke. 
Tirsdag 8. kl. 18.00 
 Generalforsamling i Lunderskov Boligforening. 
Tirsdag 8. kl. 19.00 
 Fællessang, sange af Jeppe Aakjær. Lejrskov Kirke. Kaffe. 
Torsdag 10. kl. 19.00 
 Høstbanko i Jordrup Borger- og forsamlingshus. 
Tirsdag 15. kl. 19.00 
 Valgforsamling i Kirkehuset, Kirkevejen 51, Lunderskov. 
Fredag 18. kl. 18.00 
 Underholdning med Bjørn & Johnny Hansen  
 i Jordrup Borger- og forsamlingshus.

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 post-
nummer
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Iver Dahlsvej 4
6640 Lunderskov

Tlf. 7684 0711

Åbent fra
kl. 800 - 2000

Alle ugens dage

Hardy’s Crest 
75 cl. 
Rød, hvid eller rosé

Kalkunbryst

Skrabeæg fra Danæg 
Str. M

1295
PR. BK. KUN

Ribbenssteg

2495
PR. 1/2 KG KUN

Kalvesteak 

Stjernekaster

19900
6 FLASKER KUN

3900
2 STK. KUN

3500
PR. STK. KUN

5900
800 G - KUN

Ca. 350 g

10 STK.

Alle tilbud er gældende fra onsdag den 2/9 - lørdag den 5/9 - 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
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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

UngKolding
Mandag den 31. august kl. 
17.00 blev den nye Ska-
teboardrampe på Kongs-
bjergskolen indviet.

Skaterrampen er placeret 
i forbindelse med UngKol-
dings afdeling i Lunderskov.

UngKolding har fået 
den bygget i samarbejde 
med og efter ønske fra en  

gruppe unge i Lunderskov.
Rampen er blevet finan-

sieret via Kolding Kommunes 
pulje for Borgerens Centrum, 
der skal hjælpe og udvikle lo-
kale borgerdrevne initiativer.

Ønsket om en Skateboar-
drampe kom på UngKoldings 
Speak-Up møde i Lunder-
skov.

Afstandskrav giver aflysninger i Aktivitetshuset
Aktivitetshuset i Lunder-
skov har store problemer 
med at få programmet for 
den resterende del af 2020 til 
at hænge sammen.

Årsagen er naturligvis den 
verserende corona-virus og de 
deraf følgende forsigtigheds-
principper. En smitte med co-
rona-virus kan få fatale følger 
for mange borgere. Da Aktivi-

tetshuset har mange aktiviteter 
for ældre og muligvis udsatte 
borgere er det klart, at Kolding 
Kommunes regler skal følges.

Det er især afstandskrave-
ne ved de forskellige møder og 
arrangementer, der giver Akti-
vitetshuset problemer.

Der er i øvrigt for nylig 
blevet afholdt et møde, hvor 
”tovholderne” til de forskellige 
aktiviteter i Aktivitetshuset er 

blevet orienteret om princip-
perne for at arrangere og del-
tage i aktiviteterne.

Brugerrådet forsøger pr. 1. 
september at starte aktiviteter 
med få deltagere, f.eks. knip-
ling, patchwork, quilling og 
billard. Motionsrummet er helt 
lukket indtil videre, mens stole-
gymnastik forsøges gennem-
ført i salen med højst 12 4del-
tagere, da der skal være min. 2 

meter mellem deltagerne. Det 
samme gælder aktiviteter med 
sang, - også her giver salens 
størrelse og afstandskravene 
kun plads til 12 deltagere.

På alle dage, hvor der er 
aktiviteter i huset, vil der blive 
sørget for rengøring, mens 
deltagerne selv skal sørge for 
afspritning af redskaber mm. 
før og efter hver aktivitet. 

Afstandskravene har også 

medført, at Aktivitetshusets 
brugerråd har set sig nødsaget 
til at aflyse flere af efterårets 
større arrangementer. Det dre-
jer sig om en eftermiddag med 
repræsentanter fra Lunder-
skov Lokalhistoriske Forening 
den 26. august, Høstfesten 
den 13. september,  Højsko-
ledagen, der var planlagt til 
den 21. oktober, middag med 
Mortensand den 14. november 

og juleafslutningen den 12. de-
cember. 

Endvidere oplyser Lunder-
skov Sangforening, at de fire 
planlagte sangaftener i Aktivi-
tetshuset her i efteråret des-
værre også er aflyst.

Ny sæson af Babytræf på Kolding Bibliotek
Sundhedsplejen arrangerer 
hver onsdag Babytræf, hvor 
du kan blive klogere på, 
hvordan din babys overgang 
fra mælk til familiens mad 
kan gå godt. Første gang er 
onsdag den 2. september kl. 
10-12 på Kolding Bibliotek.

 
På Kolding Bibliotek sætter 

kommunens babyer hinanden 
stævne hver onsdag hele ef-
teråret. Til Babytræf kan du og 
din baby mødes med andre, 

lege og hygge jer, samtidig 
med at I hører inspirerende 
oplæg om emner, der under-
støtter barnets gode udvikling. 
Babytræf arrangeres af sund-

hedsplejen i Kolding Kom-
mune.

Til Babytræf kan du blandt 
andet høre om, hvornår bar-
net er klar til anden mad, og 

hvorfor både hygge, struktur 
og fedtfingre også er vigtigt. 
Babytræf henvender sig både 
til første- og flergangsforældre 
med børn i alderen 4-9 mdr.

 
Gratis tilbud for alle

Den 2. september er det 
første babytræf i efteråret. 
Babytræf foregår hver onsdag 
klokken 10-12 på Kolding Bib-
liotek. Arrangementet er gratis 
for alle, og du behøver ikke at 
melde dig til.
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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

Håndværkere

JANSSON EL A/S
Samvittighedsfuld siden 1897

Lunderskov 7558 5162
www.jansson.dk

Kontakt din
lokale elektriker:

Peter Gunderlund
på tlf. 7558 5162

Tlf. 7684 0062 . Bil 2374 7273
Fax 7684 0061

Den lokal tømrer

Lokale seniorers fortællinger 
er blevet til en bog om  
besættelsen og befrielsen
I år er det 75-året for befriel-
sen og i den anledning præ-
senteres en bog med minder 
fra besættelsen og befriel-
sen. 20 lokale seniorer har 
medvirket via deres egne 
fortællinger og tanker om ti-
den dengang.

I forbindelse med at det i 
år er 75-året for Danmarks 
befrielse har Seniorområdet i 
Kolding Kommune udgivet bo-
gen »Desertører, tankgrave og 

tyskernes tilbagetog«, hvor 20 
seniorer i kommunen husker 
tilbage på tiden omkring be-
sættelsen og befrielsen.

Ideen til bogen opstod hos 
formanden for Seniorudvalget 
Søren Rasmussen, og efter-
følgende er de 20 borgere ble-
vet interviewet af historielektor 
Erik Voss. Og det er netop de-
res input, der danner baggrun-
den for en meget spændende 
og lokalt vinklet fortælling om 
besættelse, krig og befrielse.

Fejringen af udgivelsen af 
bogen vil finde sted på Kol-
ding Bibliotek den 3. septem-
ber. Der vil være velkomst ved 
Seniorudvalgsformand Søren 
Rasmussen, underholdning 
ved sangerinde Julie Husballe 
Hansen og en kort fortælling 
om bogens tilblivelse samt 
højtlæsning fra bogen.

Da myndighedernes anbe-
falinger om afstand m.m. over-
holdes, er de medvirkende i 
bogen inviteret sammen med 

deres pårørende mfl. Der er 
inviteret i alt 80 gæster.

Da der er en stor interesse 
for udgivelsen af bogen, vil der 
i efteråret blive arrangeret højt-
læsning flere steder rundt om i 
kommunen.

Bogen vil også fra 1. okto-
ber være at læse på Kommu-
nens Plejehjem, Brugerstyre-
de Aktivitetshuse, Stadsarkivet 
og øvrige historiske arkiver, 
lokalarkiver, biblioteker etc.

Foto: Kolding Kommune
Lis Tackmann er en af de lokale seniorer, der har bidraget til 
bogen med sin personlige beretning.

Nyt digitalt fæl-
lesskab i Kolding 
Kommune
Snart bliver det lettere at 
skabe fælleskaber, dyrke 
frivillighed og finde nye ven-
skaber, når Kolding Kommu-
ne gennem Boblberg lance-
rer et nyt digitalt fælleskab 
for hele kommunen.

 
Snart bliver det lettere at 

finde nye fælleskaber og ven-
skaber, når det digitale fælle-
skab, Boblberg, lanceres i Kol-
ding Kommune. Platformen, 
der allerede i dag har over 
300.000 brugere, baner vejen 
for stærke og meningsfyldte 
fælleskaber.

»Jeg er rigtig glad for, at 
vi i Kolding Kommune nu kan 
byde Boblberg velkommen. 
Boblberg kan være med til at 
danne rammerne for et digitalt 
fællesskab, hvor borgere kan 
finde hinanden«, siger Hans 
Holmer, formand for Social- 
og Sundhedsudvalget, der ser 

mange gode muligheder i den 
nye platform.

»Man kan finde hinanden 
i fællesskaber om fælles inte-
resser, udfordringer og akti-
viteter i den virkelige verden. 
Det kan være alt lige fra gå-
makkere, nye venner, mad-
klub, følgeskab til aktiviteter 
og mødet med andre, der står 
i samme situation som én selv. 
Kort sagt, så er der rigtig man-
ge muligheder for borgerne i 
Kolding Kommune«.

Boblberg drives af bru-
gerne, der selv laver opslag, 
hvor de eksempelvis deler 
fælles interesser, oplevelser 
eller sociale aktiviteter. Men 
platformen kan også bruges til 
at tage hul på mere alvorlige 
emner som ensomhed eller 
psykisk sårbarhed.

Det er gratis for alle borgere 
i Kolding Kommune at oprette 
en profil på www.boblberg.dk.

FAKTA - om Boblberg:
- Boblberg.dk er en borger-til-borger-portal, der danner ram-
merne for et digitalt fællesskab.
- Der er i dag på landsplan over 300.000 brugere.
- De enkelte brugere kan skabe en »bobl« som andre bru-
gere kan reagere på.
- Dermed kan man komme i kontakt med andre, der søger 
det samme som én selv.
- Alle over 15 år kan gratis benytte Boblberg. Forældre kan 
også søge på vegne af deres børn, hvis unge under 15 øn-
sker at skabe kontakt til andre.
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Christiansfeld 
Avis

Jernbanegade 1  
(det gl. posthus) 

6070 Christiansfeld 
Tlf. 74 56 14 33 
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