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DET SKER I SKANDERUP SOGN
Skanderup Sognekirke

Gudstjenester
• Torsdag d. 24. september kl. 17.00,
Spaghettigudstjeneste -AFLYST
• Søndag d. 27. september kl. 10.30,
Rytmisk gudstjeneste
• Søndag d. 4. oktober kl. 10.30, H. Torp
• Søndag d. 11. oktober kl. 9.00 H. Torp
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.

Nyt menighedsråd
På valgforsamlingen d. 15. september blev der valgt et nyt
menighedsråd for de næste 4 år.
De valgte medlemmer er:
- Flemming Hansen
- Morten Pedersen
- Daniel Christensen
- Leon Sørensen
- Line Jensen
- Leo Christensen
- Birgitte Kragh
- Anders Johansen
SUPPLEANTER/STEDFORTRÆDERE:
- Dorte Kring Nielsen
- Egon Engmark
- Henning Hansen
Alternativ valgliste afleveres til:
Per Mortensen, Figgenvej 6, 6640 Lunderskov
inden den 13. oktober.
Det nye menighedsråd tiltræder 1. søndag i advent.

KOM OG FIND RO

Kontakter
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

45 MINUTTERS REFLEKSION, SANG, BØN, STILHED

TAIZÉ
REFLEKSION

6. ok t o b er k l. 1 9.30
S k a nder up Kirk e
Fr i ent ré

Svestar og sønderjysk kaffebord
Søndag d. 27. september kl. 14.00
fejrer vi 100-året for genforeningen af det
nordlige Slesvig (Sønderjylland) og Danmark.
Vi har inviteret Svestar til at komme. Jens Jørgen
Refshauge medvirker som oplæser. Jens Jørgen er
barnebarn af den sønderjyske soldat der er historiens omdrejningspunkt.
Eftermiddagen
starter med
koncert i kirken og
bagefter står
Gerda klar med
sønderjysk
kaffebord
i Kirkehuset.
Pris kr. 50,-

Øvrige

I Menighedshuset, Kobbelvænget 5
Møde: Onsdag d. 30. september:
Heine Holmgaard, præst i Bedsted.
Kørsel: Hanne Engmark tlf. (3026 4764).
Børneklub:

Torsdag d. 24. september:
Ingen børneklub,
spaghettigudstjeneste aflyst.

Juniorklub: Mandag d. 28. september:
Havetraktorringridning.
Obs. børneråd mødes kl. 18.30.
Gospelkids: Mandag d. 28. september:
Dans og sang.
Obs. børneråd mødes kl. 18.30.
Teenklub:

Søndag d. 27. september:
Rytmisk gudstjeneste.
Mandag d. 28. september:
Teentalk.

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
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Gudstjenester

Gudstjenester i Lejrskov-Jordrup Kirker

Søndag den 27. september kl. 10.30 i Jordrup kirke
16. søndag efter Trinitatis - Høstgudstjeneste

Søndag den 27. september
Skanderup grundtvigske
Valgmenighed.... kl. 10.00
Hjarup Kirke...... kl. 09.00
Jens Henrik O.Kristiansen
Skanderup
Sognekirke......... kl. 10.30
Martin K. Kobbersmed
Vamdrup Kirke.. kl. 10.30

Et lille stik, med stor effekt
Bekendtgørelser
Min kære bror

Benno Gram
er fredfyldt sovet ind i sit eget hjem i
Gilleleje, den 19. september 2020

Med Covid-19 hængende
over os som en mørk sky,
er der en naturlig frygt hos
mange. Covid-19 er en virus,
som kan ramme unge som
gamle og forskere snakker om en vaccine mod Covid-19. Vaccinationer giver
mennesker en mulighed for
at immunisere kroppen mod
en virus. Men hvornår kommer der en vaccine?

På familiens vegne
Ejvind Gram
Begraves efter eget ønske fra Skanderup Kirke
lørdag den 26. september kl. 10.00

GENERALFORSAMLING
Lunderskov Lokalråd indkalder hermed
til generalforsamling
torsdag den 24. september 2020 kl. 19.00
i Lunderskov Hallen’s cafeteria
Dagsorden jævnfør vedtægterne:
• Valg af dirigent.
• Formanden aflægger beretning for det forløbende år.
• Aflæggelse af revideret regnskab.
• Valg af medlemmer til Lokalrådet.
Valgbar til bestyrelsen er enhver stemmeberettiget,
som senest 2 uger før generalforsamlingen
er anmeldt som kandidat til foreningens formand.
• Valg af 2 revisorer.
• Eventuelt.

et af sensommerens pressemøder opfordret befolkningen
til at blive vaccineret mod influenza og lungebetændelse, for
at undgå at blive ramt af disse
samtidig med infektion med
Covid-19. Men hvordan er det
nu lige med de vaccinationer?
Spørgsmål og svar
om vaccinationer
Hvad er en vaccine og hvordan virker den?
Man tager nogle stykker
fra en bakterie eller et virus.
Fx fra et virus’ overflade. Så
lader man kroppens immunforsvar danne sig et indtryk
af ”fjenden” baseret på disse
stykker. Efter 2-3 uger kan
kroppen derfor genkende og
gå til modangreb på virus, før

Bekendtgørelser

Kæmpe indendørs

LOPPEMARKED

Lørdag den 3. okt. kl. 9.00 - 12.00
på Rolykkevej 4 i Lunderskov
Gratis entré og fri parkering.
Vi overholder alle gældende regler i
forhold til Corona.
Alle bærer mundbind, også et krav til de
besøgende. Der bliver én indgang til hver
af de 3 haller, kun 75 bliver lukket ind ad
gangen 25 i hver hal (1 ud = 1 ind).
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Mundbind kan købes ved indgangen.
Tombola og Café lukket.

Efter generalforsamlingen vil Landskabsarkitekt
Thomas Thinghuus, fra Kolding Kommune’s By- og
Udviklingsafdeling komme og fortælle om moderniseringen
af området ved banegården

Lunderskov Lokalråd
Annoncesponsor er:

I skrivende stund arbejdes
der på højtryk i hele verden,
for at lave en vaccine mod
Covid-19, men den skal være
effektiv og sikker. Kigger vi
tilbage i tiden var sygdomme
som polio og kopper livsfarlige og invaliderende virussygdomme. Disse sygdomme er
dog kommet til livs i Danmark
efter omfattende vaccinationsprogrammer. Influenza er en
tilbagevendende epidemi der
huserer hver vinter i Danmark,
og for rigtig mange borgere er
vaccination mod influenza gratis. WHO har et mål om at 75
% af de der er i en særlig risikogruppe for influenza, bliver
vaccineret. I Danmark når vi
desværre kun ca. 50 % de sidste år. Søren Brostrøm har på

Mobilepay kan benyttes.

www.lunderskov.ysmen.dk
Annoncesponsor:

man når at blive syg af den, og
man siges at være immun. Virusstykkerne kaldes antigener,
mens kroppens forsvar kaldes
antistoffer. Antistoffer er specifikke for ét bestemt antigen fx
mæslinger. Målet med vaccinationer er altid, at få kroppen
til at danne antistoffer uden at
være alvorligt syg først.
Bliver jeg syg af vaccinen?
Hvis du bliver syg efter en
vaccination, var du sandsynligvis blevet det alligevel. Man
kan blive lidt øm i den muskel
man vaccineres i og det er helt
normalt. I nogle tilfælde kan
man blive lidt sløj og utilpas,
men det er heldigvis sjældent
og varer højst et par dage. Det
kan fx ske, hvis man allerede
selv har dannet antistoffer mod
en type pneumokok man vaccineres imod (en type bakterie
der kan give lungebetændelse). Så vil kroppen huske den
og komme med en lille reaktion
efter man vaccineres. Derfor
skal der gå mindst 6 år imellem, at man bliver vaccineret
mod lungebetændelse.
Men hvorfor vaccinerer vi
så hvert år mod influenza?
Vi vaccinerer mod influenza
hvert år. En virus er en meget
simpel konstruktion, der groft
sagt består af en kapsel med
arvemateriale i, som virus bruger til at formere sig i kroppen.
Forkølelse og influenza er begge typer af virus, og disse to er
eksempler på vira der ændrer
sig hele tiden. Derfor kan man
blive forkølet flere gange på et
år og derfor er influenzavaccinerne forskellige fra år til år.
De sammensættes efter, hvilke
influenzatyper der forventes at
hærge i den kommende influenzasæson. Denne sæson,
ligger typisk fra december til
marts. Virkningen af influenzavaccinen varer op til et halvt år
og derfor vaccinerer man allerede i efteråret.
I 2020 starter vaccinationen
mod influenza d. 1. oktober og
løber frem til 15. januar 2021.
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Åbent fra
kl. 800 - 2000
Alle ugens dage

Iver Dahlsvej 4
6640 Lunderskov
Tlf. 7684 0711

Ap Rosso, Bianco
eller Rosato - Veneto, Italien

Z Zinfandel eller
F Fiano - Apulien, Italien
70

6 flasker

299

00

Spar 300

35

00

Stjernekaster

Hjemmelavet pizza

1 stk. - KUN

35

1 stk. - KUN

50

00

00

tessen
a
k
i
l
e
D
a
r
F

Mørbrad af gris

tessen
Fra Delika

Oksecuvette

2-pak - KUN

60

95

Spar 29

1 flaske

Pr. 1/2 kg KUN

29

00

95

g
1000-1300

Hel ovnklar flæskesteg

Frijsenborg kyllingemarked
Flere
varianter

KUN

159

00

4 - 5 kg

260-750 g

1 pakke - KUN

28

00

Alle tilbud er gældende fra onsdag den 23/9 - lørdag den 26/9 - Der tages forbehold for trykfejl, udsolgte varer og manglende leverance

HVER MANDAG
mælk
Let- MiniKærne- og
Skummet

1 liter - KUN

5

95

HVER ONSDAG
Frisk
frugt

10 stk. - KUN

15

00

HVER TORSDAG
Smørrebrød

Pr. stk. - KUN

25

00

Følg os på
Indlevering og
udlevering
i åbningstiden
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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.

TIRSDAG DEN 22. SEPTEMBER 2020

Plads til nye 60+’ere til badminton
Hver mandag eftermiddag kl.
15.00 fra september til april,
er vi en samling ældre på
60+ som mødes til en hyggelig og venskabelig dyst
med fjerbolden. Det drejer
sig ikke om at vinde (jo, det
vil man da gerne) men om at
have et par hyggelige timer
og få sig lidt motion.
Vi har folk på mange forskellige niveauer, nogle er

LF_logotype_forside

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
Tirsdag 22. kl. 19.30
Genforeningen. Da Sønderjylland blev delt i 1920.
Foredrag v. Jørgen Buch.
Onsdag 23. efter skoletid
Minikonfirmand begynder.
Torsdag 24. kl. 19.00
Lunderskov Lokalråd afholder generalforsamling
Lunderskov Hallens Cafeteria
Torsdag 24. kl. 19.30
Lunderskov Antenneforening afholder
ordinær generalforsamling i Lunderskov Hallens Cafeteria
Fredag 25. kl. 10.00
Babysalmesang Lejrskov Kirke.
Søndag 27. kl. 10.30
Høstgudstjeneste Jordrup Kirke, kaffe og æblekage.
Tirsdag 29. kl. 14.30
Gudstjeneste Toftegården.
Tirsdag 29. kl. 19.00
Menighedsrådsmøde konfirmandstuen Lejrskov.
OKTOBER 2020
Onsdag 7. kl. 13.00-14.30
Influenzavaccination i Aktivitetshuset,
Storegade 3, Lunderskov, i samarbejde med Lægehuset.

24/02/08

17:35

skrappe til det og andre er tydeligvis ikke verdensmestre.
Men det er totalt underordnet,
og afstedkommer mange gode
grin hen over de 1½ time vi
spiller.
Det er mest mixed double
vi spiller, (2 herrer & 2 damer)
hvis vi ellers kan få antallet til
at passe. Der er mange baner
igang ad gangen. Går det ikke
op, er der altid mulighed for at
tage en single også. Det er jo

Side 1

sådan at man møder op hvis
man har lyst og kan, det bliver
aldrig en forpligtelse. Derfor er
antallet af fremmødte forskelligt fra gang til gang.
Skulle du nu sidde og tænke at det kunne du godt se dig
selv i, men holder dig tilbage
fordi du tænker at du ikke er
god nok til det, så skal du bare
møde op alligevel, for du vil få
nødvendig instruktion, og ingen råber ad dig hvis du misser bolden.
Når spillet er slut er der en

kop varm kaffe og et stykke
kringle af den ene eller anden
slags, og her går snakken lystigt i et kvarters tid.
Så er du over 60 år, kvinde
eller mand, har tid og lyst, så
mød op mandag kl. lidt i 15, og
har du ingen ketscher kan du
låne, og se om det er noget for
dig.
Du kan også skrive til Rie
(hun er vores »sjakbajs«) på
brianrie@stofanet.dk, fortæller
Carl Kristensen.

Lunderskov
Folkeblad
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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
TORSDAG
FREDAG

KL. 08.00-13.00
KL. 09.00-13.00
KL. 09.00-16.00
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

Håndværkere
ALT

MURERARBEJDE
Drosselvej 2 - 6640 Lunderskov

Tlf. 7558 6022

UDFØRES...

Murerfirmaet
Ole Pedersen's eftf.

v/ Frank Midtgård Iversen
Koldingvej
oldingvej
oldingve
ldingve
d g e
ejj 5
53
3 . 6640
66
6
640
6
40 Lunderskov
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L
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ndersko
n
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Tømrerarbejde
Murerarbejde
Gulvstøbning
Jord-/Kloakarbejde

Tlf 7558 5840
Bil 2889 0656

www.
byggegaranti.dk

Kontakt din lokale maler:

Preben
på tlf. 4087 1599
Preben Maler
Lunderskov 4087 1599
prebenmaler6640@gmail.com
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Lokalhistorisk forening afholdt foredrag om Jenny Holm
Tirsdag den 15. september
afholdt Lokalhistorisk forening foredrag, om stikkeren Jenny Holm.
Det var Henrik Werner
Hansen fra Kolding der kom
og fortalte den fantastiske historie om kvinden der både
var stikker under krigen, nazijæger efter krigen og i sidste
del af hendes liv helbredte
utallige kendte mennesker
med hendes healing.

Der var mødt 40 interreserede tilhørere op, og der var
stor applaus til Henrik Werner
Hansen for hans fortælling om
Jenny Holm, samt hans arbejde med at skrive bogen om
hende.
Anna Marie S. Kragelund,
Lokalhistorisk forening

Gratis influenzavaccination på apoteket
Fra 1. oktober kan du blive vaccineret mod influenza på Vamdrup Apotek.
Influenzavaccination er gratis, hvis man er i følgende risikogruppe:
• 65 år og ældre
• Førtidspensionister
• Diabetes type 1 og 2
• Kronisk lungesygdom (Astma og KOL)
• Hjertekarsygdom (dog ikke isoleret forhøjet blodtryk) • Gravide i 2. og 3. trimester
Hvis du er fyldt 65 år,
kan du også blive vaccineret
gratis mod lungebetændelse
på apoteket.
Ønsker du at blive vaccineret,
selvom du ikke er i
risikogruppe,
koster det 185 kr.
Vi vaccinerer mod influenza
fra 1. oktober til 15. januar
på alle apotekets afdelinger
i Vamdrup, Lunderskov,
Rødding og Gram.
Tidsbestilling
er ikke nødvendigt.

Lunderskov

Iver Dahlsvej 4 . 6640 Lunderskov
Tlf. 7558 1888

Er din
virksomhed
sikret mod
influenza?
Når medarbejdere i din virksomhed
nedlægges af influenza,
går det også ud over arbejdspladsen.
Vi kan komme ud til virksomheden
og vaccinere, eller medarbejderne
kan komme ind på apoteket og blive
vaccineret, når de har tid.
Skriv til 286mk@apoteket.dk eller
ring til apoteket på 75 58 18 88,
for at lave en aftale.

kl. 9-17 på hverdage
kl. 9-12.30 om lørdagen
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Christiansfeld
Avis
Jernbanegade 1
(det gl. posthus)
6070 Christiansfeld
Tlf. 74 56 14 33
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Resultater af Folkekirkens menighedsrådsvalg
Her kan du læse, hvem der blev valgt ind i menighedsrådet
i dit eget sogn og i nabosognene i Kolding Provsti

Hjarup Sogn
Menighedsråd
Nikolaj Kongsgaard Hansen
John Rasmussen
Karen Marie Friis
Connie B. Navne
Susanne E. Frank
Stedfortrædere
Peter Jørgen
Helle Nygaard Lund
Ovenstående er valgt for perioden 01.12.20-30.11.24,
med mindre der indleveres en kandidatliste,
som udløser afstemningsvalg.
Kandidatlisten skal udfyldes på den officielle blanket fra
Kirkeministeriet og underskrives af 5 stillere.
Den skal indleveres senest tirsdag den 13.10.20 til
Nikolaj Kongsgaard Hansen, Hjarup Byvej 14, 6580 Vamdrup.
Hvis der udløses afstemningsvalg,
finder det sted tirsdag den 17.11.20.

Lejrskov Jordrup Sogne
Menighedsråd
Arne Pedersen
Inge Schelde
Rita Nissen
Helle Bach Nielsen
Jens Jørgen Aarestrup
Brian Iversen
Poul Nielsen
Lene Brandenborg
Stedfortrædere
Ejner Ernst
Jørgen Pedersen
Ovenstående er valgt for perioden 01.12.20-30.11.24,
med mindre der indleveres en kandidatliste,
som udløser afstemningsvalg.
Kandidatlisten skal udfyldes på den officielle blanket fra
Kirkeministeriet og underskrives af 9 stillere.
Den skal indleveres senest tirsdag den 13.10.20 til
Joan Olesen, Julivænget 34, Bramdrupdam, 6000 Kolding.
Hvis der udløses afstemningsvalg, finder det sted tirsdag den
17.11.20.

Skanderup Sogn
Menighedsråd
Morten Pedersen
Flemming Hansen
Daniel Christensen
Leon Sørensen
Line Jensen
Leo Christensen
Birgitte Kragh
Anders Johansen
Stedfortrædere
Dorte Kring Nielsen
Egon Engmark
Henning Hansen
Ovenstående er valgt for perioden 01.12.20-30.11.24,
med mindre der indleveres en kandidatliste,
som udløser afstemningsvalg.
Kandidatlisten skal udfyldes på den officielle blanket fra
Kirkeministeriet og underskrives af 8 stillere.
Den skal indleveres senest tirsdag den 13.10.20 til
Per Mortensen, Figgenvej 6, 6640 Lunderskov.
Hvis der udløses afstemningsvalg,
finder det sted tirsdag den 17.11.20.

Vamdrup Sogn
Menighedsråd
Per Hørlyck
Rune Vestergaard
Anni Hundevadt Aarestrup
Marie Bjerrum Gilling
Michael Søllingvraa Hjort
Tove Thullesen Sørensen
Anne Marie Kring Pedersen
Bjørn Laursen
Steen Munk Olsen
Stedfortrædere
Bolethe Heick Kristensen
Johnny Sørensen
Nanett Myllerup Jensen
Ovenstående er valgt for perioden 01.12.20-30.11.24,
med mindre der indleveres en kandidatliste, som
udløser afstemningsvalg.
Kandidatlisten skal udfyldes på den officielle blanket fra
Kirkeministeriet og underskrives af 9 stillere.
Den skal indleveres senest tirsdag den 13.10.20 til
kirkekontoret, Vestergade 53, 6580 Vamdrup.
Hvis der udløses afstemningsvalg,
finder det sted tirsdag den 17.11.20.
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