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Vamdrup skal have varme
fra TVIS via Lunderskov
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FÅ AVISEN PÅ E-MAIL 
TORSDAG MORGEN!
Tilmeld dig på vores hjemmeside:   
www.lunderskov-folkeblad.dk

Følg os på Facebook

Keld Ullerup chef på Vamdrup Fjervarme - også  en kendt person i Lunderskov - som frem-
over skal distribuere varme fra TVIS. ( Foto: Netavisen sebro press).

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 
Kirkebyen 3. Tlf. 7558 6002. Mail: bto@km.dk
Graverkontoret 
Graver Finn Nebel-Hansen 
Kirkebyen 3. Tlf. 7558 5263. 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

• Søndag d. 13. oktober kl. 10.30,  
   Børne- og juniorkirke

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

• Søndag d. 27. oktober kl. 9.00, H. Torp

• Søndag d. 3. november kl. 16.00,  
   Allehelgensgudstjeneste 

Tilmelding til kirkebilen: 
Senest lørdag på telefon 7550 2700

Frokost for enlige
Tirsdag d. 15. oktober er der igen frokost for enlige. 
Vi mødes kl. 11.00 og taler  
denne gang om barndoms- 
minder fra skoletiden. 
Frokosten koster kr. 30,-.  
Kom og tag gerne din nabo,  
kollega eller ven med.

Mandefrokost i Kirkehuset
Har du lyst til at møde nye mennesker og nyde froko-
sten i godt selskab, så inviteres du hermed til frokost 
i Kirkehuset ved Skanderup Kirke. 
Vi mødes den 22. oktober kl. 11.00 og starter med 
en kop kaffe og et kort oplæg. Dernæst nyder vi en 
frokost sammen og kl. 13.00 går vi igen hver til sit. 
Tilmelding til Gerda senest den 20. oktober på  
tlf. 4096 8386 eller til nebelhansen@gmail.com  
Vel mødt.

Strikkeklub
Vi strikker igen dåbsklude tirsdag den 15. oktober  
kl. 14 - 16 i Kirkehuset. 
Garn og strikkeopskrift ligger klar -vi har også strikkepinde. 
Vi strikker dåbsklude som dåbsbarnet får med hjem til minde 
om dåben, men du er også meget velkommen til at tage dit eget 
strikketøj med. 
Velmødt til hyggelig snak medens der strikkes.

Sorggruppe
Sorggruppe er et gratis tilbud til dig, der har mistet og står 
tilbage efter et dødsfald. 
Har du mistet en nærtstående, og har svært ved at finde over-
skud til at klare hverdagen?  I Skanderup Kirke er der mulighed 
for at være i et fællesskab, hvor det at have mistet er i centrum, 
og noget man er fælles om.  
Gruppen ledes af diakon Gerda Nebel-Hansen og sygeplejerske 
Kirsten Torndal.  
Kontakt Gerda på 4096 8386 eller på skg@os.dk for tilmelding 
og orientering.

Alle helgens dag
Alle helgens dag er de senere år begyndt at stå stærkt i  
Danmark. Det er en dag, til at mødes og mindes de døde, som vi 
fra kirkens side gerne vil gøre vores til bliver højtidelig og smuk. 
Søndag d. 3. november inviterer vi til kaffe mv. i Kirkehuset 
kl. 15.00 inden gudstjenesten kl. 16.00, som vil være præget af 
stilhed, eftertanke og musik og vare ca. 1 time.  
Alle er hjerteligt velkomne!

Øvrige

I Menighedshuset, Kobbelvænget 5

Møde:  Onsdag d. 16. oktober: Fri

Juniorklub:  Mandag d. 14. oktober: Fri pga. efterårsferie.

Gospelkids:  Mandag d. 14. oktober: Fri pga. efterårsferie.

Børneklub:  Torsdag d. 14. oktober: Fri pga. efterårsferie

Af journalist Sv. Erik 
Matthias-Brodersen, 
Netavisen

 
VAMDRUP/ 
LUNDERSKOV 
Vamdrup Fjernvarmeværk 
lukker snart ned, for selv at 
fremstille varme. Fremover 
skal byens mange fjernvar-
mebrugere have varmen fra 
det fælles kommunale sel-
skab, TVIS. Og det skal ske 
via en ny transmissionsled-
ning fra et punkt i Lunder-
skov, hvortil TVIS i forvejen 
leverer fjernvarme.

Årsagen til at Vamdrup 
Fjernvarme nu opgiver selv 

at fremstille varmen, hænger 
sammen med, at den tidligere 
regering fjernede et tilskud til 
gasfyrede kraftvarmeværker, 
og det medfører en ret mar-
kant stigning i varmeprisen fra 
det lokale varmeværk, som fy-
rer med naturgas.

Den nye ledning fra Lunder-
skov bliver på 7,8 kilometer. 
Det er planen, at den skal gå 
fra et punkt på fjernvarmenet-
tet i Lunderskov, og direkte 
frem til Vamdrup Fjernvarme 
på Nygade og derfra skal var-
men distribueres ud i det lo-
kale net. Akkurat som det sker 
i dag.

Det fremgår af projektet, 

at TVIS etablerer ledning og 
pumpestation med videre, og 
skal også stå for vedligehol-
delsen, mens Vamdrup Fjern-
varme bliver ansvarlig for an-
lægget. 

Vamdrup Fjernvarmeværk 
har i dag et varmebehov på 
36.000 MWh. Heraf leverer 
Rockwool ca. 10.000 MWh 
fra overskudsvarme og resten 
produceres på naturgas. Afta-
len med Rockwool bibeholdes.

Fjernvarmen fra TVIS er 
miljøvenlig. Den er primært ba-
seret på overskudsvarme fra 
Shell, Energnist og Skærbæk-
værket, der alle fyrer med flis.
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Kopi-priser:
A4 sort/hvid kr. 1,-
A4 farve kr. 3,-
A3 sort/hvid kr. 2,-
A3 farve kr. 6,-

Tyrstrup Herreds 
Tidende

Jernbanegade 1 
6070 Christiansfeld

Lunderskov
Folkeblad

OG OMEGNS

LF_logotype_forside  24/02/08  17:35  Side 1

Gudstjenester i Lejrskov-Jordrup Kirker

Søndag den 13. oktober kl. 09.00 i Jordrup kirke  
v/Elon Jepsen

Gudstjenester
Søndag den 13. oktober 
17. søndag efter Trinitatis
Skanderup grundtvigske
Valgmenighed ..........ingen

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

Skanderup
Sognekirke .............. 10.30 
Martin Karkov Kobbersmed

Vamdrup Kirke .. kl. 10.30

www.kolding.dk

Vær med til at udbrede viden og nedbryde tabuer 
om demens

Bliv Demensven-
instruktør
På kurset klædes du på til rollen som instruktør og lærer at 
afholde informationsmøder om demens i dit lokalområde. 
Som instruktør får du løbende mulighed for sparring, og 
blive en del af et netværk med andre instruktører. 

En Demensven-instruktør behøver ikke at være ekspert 
i demens - det vigtigste er, at du brænder for at sætte 
demens på dagsordenen og at motivere flere til at blive 
Demensvenner.

Kurset afholdes på Sundhedscenter Kolding, 
Sygehusvej 6, den 30. oktober kl. 9.30-15.30. 

Demensven er et landsdækkende tiltag, der skal gøre 
Danmark mere demensvenligt. Som Demensven-instruk-
tør holder du informationsmøder på en lille times tid for 
interesserede eller for medarbejdere i lokale butikker og 
foreninger, der gerne vil vide noget om demens og gøre en 
positiv forskel for mennesker med en demenssygdom. 
Kurset er gratis og med forplejning. 

For mere information og tilmelding kontakt: 
Tina Sølbeck Kretschmann på tlf. 2032 7275, 
eller mail: tikr@kolding.dk 
Læs mere om demensven på demensven.dk

Lunderskov
Folkeblad
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Gravesen stopper festen!
LUNDERSKOV: Ægteparret 
Thomas Gravesen og Stine 
Majland Gravesen i Lunder-
skov har besluttet at stoppe 
med at arrangere fælles ga-
defester i byen. Det skyldes 
manglende opbakning og 
økonomiske problemer. Det 
skriver JV i morgendagens 
avis.

 
Det hele slutter efter fem 

år, hvor parret har arrangeret 
gadefester i Lunderskov: - De 
sidste to år har der ikke været 
nok gæster, så vi har været 
nødt til at hive penge op ad 
egen lomme, og så er det altså 
ikke sjovt, siger Thomas Gra-
vesen til JV.

I et forsøg på at få flere til 
at komme, sænkede parret 
billetpriserne i år, i håb om at 
trække flere gæster til og rette 
op på den økonomiske situa-
tion, men det havde ikke den 
ønskede effekt. Lunderskov- 
borgerne valgte at blive hjem-
me bag de høje ligustehække.

- Vi håbede på at en lavere 
billetpris kunne trække flere til, 
så vi kunne blive 500 til 700 
deltagere, men alligevel kom 
der kun cirka 250, siger en dybt 
skuffet Thomas Gravesen.

Han fortæller, at parret 
havde budgetteret med, at der 
skulle komme cirka 350 til 400 
deltagere!

sebro

Krydstogt Eksperten
udnævner ny direktør

LOKALT/LUNDERSKOV: 
Jens Raaholdt indtræder i 
direktionen for rejsebureau-
et Krydstogt Eksperten ApS 
og udnævnes til direktør for 
produktion og marketing. 
Firmaet har til huse på en 
adresse på Banegårdsplad-
sen i Lunderskov. 

- Efter næsten 10-års an-
sættelse er det en helt naturlig 
beslutning, at udvide direktio-
nen med endnu et medlem, så 
vi kan intensivere vores fokus 
på såvel forretningsudvikling 
som optimering af den daglige 
drift, siger Niels B. Petersen, 
der er direktør og medejer af 
Krydstogt Eksperten, i en pres-
semeddelelse.

Jens Raaholdts primære 
ansvarsområde vil fortsat 
være produktion og marketing, 
men dog med et større fokus 
på salg i fremtiden. Direktio-
nen består fremover af Hanne 
Raaholdt, Niels B. Petersen og 
Jens Raaholdt.

Krydstogt Eksperten i Lun-
derskov er et af Danmarks 
meget få rejsebureauer med 
100 procent fokus på krydstog-
trejser. Bureauet er familieejet, 
hedder det i pressemeddelsen.

sebro

Jens Raaholdt.
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Iver Dahlsvej 4
6640 Lunderskov

Tlf. 7684 0711

Åbent fra
kl. 800 - 2000

Alle ugens dage

Alle tilbud er gældende fra fredag den 11/10 - torsdag den 24/10 - Der tages forbehold for trykfejl, udsolgte varer og manglende leverance

HVER MANDAG HVER FREDAG - LØRDAG
                 mælk 
Let- Mini- 
Kærne- og 
Skummet

495
1 liter - KUN

795
100 g - KUNLøs-Vægt-

Slik

Indlevering og udlevering  
i åbningstiden

Følg os på

Schulstad 
Levebrød 
495-950 g

Steff Houlberg 
toppings 
100-200 g

Fersk kylling- 
brystfilet 
1000 g

K-Salat pålægs- 
salater 
100-175 g

2-pak mørbrad 
af gris 
1000-1300 g

Riberhus skiveost 
240 g

1000
FRIT VALG 

19900
6 flasker - KUN

1500
1 stk. - KUN

15900
1 STK.

1000
FRIT VALG

6500
1 pakke á 2 stk.

A38 
Flere  
varianter

4900
1 pakke - KUN

Jairo Villa Annaberta 
Veneto, Italien 
6x75 cl

1000
FRIT VALG

Hel ovnklar 
flæskesteg 
4000-5000 g

Flere  

varianter

Flere  

varianter

Flere  
varianter

Spar 218,60

1000
FRIT VALG
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Håndværkere

Preben Maler
Lunderskov 4087 1599

prebenmaler6640@gmail.com

Kontakt din lokale maler:

Preben
på tlf. 4087 1599

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

Tlf. 7684 0062 · Bil 2374 7273
Fax 7684 0061

PRIVAT - ERHVERV - LANDBRUG

DØGNVAGT
75 88 50 50

Elkærholmvej 13, Ferup, 6640 Lunderskov

Støt de lokale butikker 
og håndværkere

- så er de der også når 
du skal bruge dem...

Jernbanegade 1 . 6070 Chr.feld 
Tlf. 7456 1433 

mail@lunderskov-folkeblad.dk
Sats og montage: Christiansfeld Avis

Tryk: Jysk Fynske Medier
Lokalredaktion for Lunderskov Folkeblad: 
Journalist Svend Erik Matthias-Brodersen 

sebro@outlook.dk . Tlf. 20 76 12 53

Åbningstider: 
Mandag-tirsdag-onsdag kl. 09.00-13.00  
Torsdag kl. 09.00-16.00 · Fredag Lukket

Deadline for korrekturannoncer  

torsdag kl. 16.00
Andre annoncer tirsdag kl. 10.00.

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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Ny bestyrelse 
for handels- 
forening
- efter turbulent periode

VAMDRUP: Vamdrup Han-
delsforening har fået så godt 
som en helt ny bestyrelse. 
Valget har fundet sted på en 
ekstraordinær generalfor-
samling, som fandt sted 24. 
september. Årsagen til at der 
måtte indkaldes til ekstraor-
dinær generalsamling skyl-
des intern uenighed i den 
gamle bestyrelse. 

  
Uenigheden gik så vidt, 

at foreningens næstformand, 
Freddy Christensen (Vamdrup 
Biler) med øjeblikkelig varsel 
valgte at forlade bestyrelsen, 
og lidt senere fulgte den ellers 
ret nyvalgte formand, Tommy 
Lass (Vamdrup Laser Teknik 
Design) efter, ligeledes med 
øjeblikkelig varsel. Endvidere 
har Tommy Larsen (Maler 
Tommy) også forladt bestyrel-
sen.

Den nye bestyrelse ser 
således ud: Anette Mehlsen, 
Partyland/Jawa Rengøring 
(formand), Henrik Jørgensen, 
Vamdrup Kino (næstformand). 
Thomas Beyer, ABC Lavpris 
(sekretær). Karen Kiel, Pu-
sterummet, kasserer og som 
menigt medlem sidder Johnny 
Poulsen fra Hotel Vamdrup nu i 
bestyrelsen. Gitte H. Andersen 

fra Vamdrup Apotek er supple-
ant.

Det vides ikke hvad den di-
rekte årsag er til uenigheden 
i den gamle bestyrelse gik ud 
på. Men foreningen har senest 
været igennem en meget tur-
bulent periode. Som tidligere 
fortalt her i Netavisen, så blev 
chefen for foreningens avis, 
Vamdrup Ugeblad, tidligere på 
året øjeblikkeligt smidt på por-
ten og anklaget for bedrageri. 
Endvidere har der også inden 
for den seneste tid været store 
udskiftninger i personalet på 
Vamdrup Ugeblad. 

Kilder fortæller her til Net-
avisen, at handelsforeningen 
meldt den tidligere bladchef til 
politiet, og i denne forbindelse 
er der en retssag på trapperne. 
Og modsat er der måske også 
en sag på vej fra den fyrede 
bladchef over for foreningen 
for ulovlig fyrring.

De involverede parter hol-
der imidlertid yderligere op-
lysninger om sagen meget tæt 
ind til kroppen. Derfor har det 
ikke på nuværende tidspunkt 
ikke været muligt fx få oplyst, 
hvor stort et beløb handelsfor-
eningen mener sig bedraget 
for af den tidligere bladchef.

sebro
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OMDELING AF AVIS
Vær venligst opmærksom på at aviser  
distribueres på torsdag- fredage 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.
Vi kan oplyse at Lunderskov Folkeblad ikke mere 
bliver omdelt samtidigt med f.eks. Vamdrup Uge-
blad, der bliver omdelt på tirsdag - onsdage.

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.

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

OKTOBER 2019 
Søndag 13. kl. 9.00  
 Gudstjeneste Jordrup Kirke v. Elon Jepsen.  
Lørdag 26.  
 Loppeindsamling. Lunderskov Y’s Men’s Club. 

NOVEMBER 2019 
Lørdag 2.  
 Loppemarked. Lunderskov Y’s Men’s Club.  
Lørdag 23.  
 Loppeindsamling. Lunderskov Y’s Men’s Club. 

Lunderskov  
Handels- 

Håndværker  
og Industri- 

forening 
gentager  

sucessen fra  
2018 og  

indbyder til

Julemarked
i Lunderskov Hallen

den 24. november 2019.

Der vil være masser af  
underholdning for såvel

børn som voksne, 
tombola, julehygge  

med julemand
og meget mere.

Standpriser:
Lille stand ca. 7,5 m2 kr. 500,-
Stor stand ca. 15 m2 kr. 750,-

Udendørs stand kr. 375,-  

 
I prisen indgår morgenkaffe,  

borde, stole og evt. strøm samt  
omtale i  

Lunderskov og Omegns Folkeblad. 
Alle priser er excl. moms

 
Bestil din stand på 7558 5990 

eller via mail til avisen@lhhi.dk  
og vær med til at gøre julemarkedet 

til en tradition i Lunderskov

Storegade 38 . 6640 Lunderskov . Tlf. 7550 2050

Sanas pizzaria - Pizza bagt i stenovn

Shell Lunderskov
v/ Christian Wolter
Tlf. 7558 5366

In
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et
al
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å 
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nt

o - og opnå rabat

Krav giver  
lokalt boligskab 
problemer
LUNDERSKOV/KOLDING: 
Bogligselskabet Domea 
Lunderskov - Kolding vandt 
i 2014 udbuddet om opfø-
relen af 92 nye boliger der, 
hvor Klostergården ligger - 
eller lå - i Koldings bymidte. 
Men siden har der faktisk 
ikke været andet end bøvl og 
problemer. Resultat: Endnu 
fem år efter er der endnu in-
tet byggeri på stedet.

Og bøvlet fortsætter åben-
bart. Nu har Domea tilsynela-
dende helt overset - eller må-
ske glemt, at der kan kræves 
arkæologiske undersøgelser 
før et sådan byggeri kan gå i 
gang. Og det krav er nu kom-
met. 

Men Domaes økonomi er 
nu spændt, at der ikke er råd 
til at betale for krævede under-
søgelser, uden at forringe el-
ler ændre byggeplanerne. Og 
det betyder sandsynligvis nye 
forsinkelser af projekt, af det 
efterhånden omstridte projekt.

JydskeVestkysten har fået 
aktindsigt i det, der efterhån-
den er ved at udvikle sig til 
endnu en skandale for Kolding. 
Det viser sig, at det kommer til 
at koste 2,8 millioner kr. at lave 
de arkæologiske udgravnin-
ger, som Museum Sønderjyl-
land mener skal gennemføres. 
Og denne regning skal det al-
mennyttige boligselskab ifølge 
museumsloven selv betale. 

sebro
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Christiansfeld 
Avis

Jernbanegade 1  
(det gl. posthus) 

6070 Christiansfeld 
Tlf. 74 56 14 33 

Lunderskov
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Formand for lokalråd:

- Dårligt signal fra kommunen
LOKALT/LUNDERSKOV: 
Kolding Kommunes store 
overforbrug af penge ram-

mer nu også Lunderskov. 
Kommunen har i forbindel-
se med besparelser taget 

100.000 kroner tilbage til 
den slunkne kommunekasse 
fra ellers hensatte midler til 

fortsat udvikling af Lunder-
skov by. Det handler om de 
såkaldte borgerplansmidler:

- Det er et dårligt signal at 
sende fra kommunens side, 
men vi kan desværre ikke gøre 

noget ved det, konstaterede 
formanden for Lunderskov 
Lokalråd, Steen Sparvath, på 
lokalrådets netop afholdte ge-
neralforsamling.

At det har været muligt for 
kommunen sådan lige uden 
videre at snuppe de 100.000 
kroner fra kontoen, hænger 
sammen med, i Lunderskov 
har lokalrådet valgt ikke, som 
i de andre centerbyer, at bruge 
de tilstillede kommunale midler 
straks, men derimod hensætte 
dem og så bruge dem efter-
hånden, som der dukker pro-
jekter op. Men det bliver man 
altså nu åbenbart straffet for.

På den positive side kunne 
Steen Sparvath på generalfor-
samlingen oplyse, at der inden 
besparelserne ramte, nåede 
man at bruge 600.000 kroner 
af borgerplansmidlerne til nyt 
inventar i Lunderskov Hallens 
køkken og 70.000 kroner fra 
Centerbypuljen på inventar til 
hallens nye »forsamlingshus«.

Kolding Kommune har lige-
ledes bevilliget 400.000 kroner 
til istandsættelse af kælderen 
i Multihuset. Der skal bl.a. la-
ves nødudgang og ventilation. 
Som tidligere omtalt er Multi-
huset taget ud af et projektet 
omhandlende et stort planlagt 
multicenter ved hallen, og ste-
det skal dermed fremover fort-
sat drives som et kommunalt 
samlingssted for byens fore-
ningsliv og klubber.

sebro

Steen Sparvath - formand for 
Lunderskov Lokalråd.

Ny sæson 
for sangen

LUNDERSKOV: Lunder-
skov Sangforening starter 
efterårets sæson med sang-
aften. Det sker i den gamle 
byrådssal på Kobbelvænget. 
Sangen ledes igen af Svend 
Damgaard med Jørgen Juhl 
ved klaveret.

Der er planlagt fire indslag 
på onsdagene den 9. og 30. 
oktober samt den 20. novem-
ber og den 4. december.

sebro


