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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 13. / 14. OKTOBER 2020  •  UGE 42  •  ÅRG. 99

Øvrige

I Menighedshuset, Kobbelvænget 5

Møde:  Onsdag d. 21. oktober:  
 Møde ved Niels Andersen  
 fra Menighedsfakultetet. 
 Kørsel: Finn Nebel-Hansen (4096 8386)

Børneklub:  Torsdag d. 22. oktober:

Teenklub:  Mandag d. 19. oktober:  
 Vi tager kegler.

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. 18. oktober kl. 10.30,  
   Band medvirker,  
   børne- og juniorkirke 

• Torsdag d. 22. oktober kl. 17.00,  
   Spaghettigudstjeneste 

• Søndag d. 25. oktober kl. 10.30,  
   Rytmisk gudstjeneste 

• Søndag d. 1. november kl. 14 og 16.00,  
   Alle helgens dag 

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. 

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 ger-
ne vil gøre vores til bliver højtidelig og smuk. 

Søndag d. 1. november kl. 14.00 og 16.00 
vil der være gudstjenester, som er præget af 
stilhed, eftertanke og musik og vare ca. 1 time. 
Alle er hjerteligt velkomne!

NB: Grundet de nuværende restriktioner og 
afstandskrav bedes I tilmelde jer til Gerda 
Nebel-Hansen: 40 96 83 86. 

På den måde kan vi få en god fordeling og sikre, 
at gudstjenesterne foregår sundhedsmæssigt 
forsvarligt jf. sundhedsmyndighedernes anbefa-
linger og retningslinjer.

Spaghetti
Torsdagene d. 22/10 og 19/11  
skulle vi have spaghetti- 
gudstjeneste,  
men de er aflyst. 

Øv! Hvor er vi trætte af det,  
men det er desværre ikke  
muligt at mødes til spaghetti- 
gudstjeneste som  
vi ellers gerne ville. 

Vi håber, at virkeligheden på et  
tidspunkt ser anderledes ud, så vi kan  
mødes og have et glædesfyldt, levende fællesskab 
ved gudstjenesten og fællesspisningen bagefter. 

Vi vender tilbage efter nytår, når vi ved mere om, 
hvad der kan og ikke kan lade sig gøre. 

Til gengæld bliver gudstjenesten d. 6. decem-
ber kl. 10.30 noget særligt, for Linda og Klovn har 
tænkt sig at kigge forbi. Det kan du læse mere om, 
når vi nærmer os december.

Sogneaften
Tro i 2020 - duer det? I videnskabens, fornuftens og 
sekulariseringens tidsalder? Er det muligt at slippe 
troens blufærdighed i vores tid og slippe troen løs?

Henrik Højlund har skrevet en bog om temaet, 
blandt andet med  
afsæt i mødet en 
ikke-sekulariseret 
kultur i Etiopien.

Tirsdag  
den 3. november  
kl. 19.30  
kommer Henrik 
til Kirkehuset ved 
Skanderup Kirke  
og fortæller. 

VELKOMMEN!

Kirkecafé
Tirsdag d. 3. november kommer sognepræst 
Heinrich Pedersen og taler over emnet: 
»Forrådt - en jødes møde med evangeliet«. 

Velkommen kl. 9.30 til kaffe og rundstykker før 
foredraget. Pris kr. 15,- 
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Gudstjenester i Lejrskov-Jordrup Kirker

Søndag den 18. oktober kl. 10.30 i Lejrskov Kirke 
19. søndag efter Trinitatis

Gudstjenester

Søndag den 18. oktober
Skanderup grundtvigske
Valgmenighed ... kl. 10.00

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

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

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

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

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.

OKTOBER 2020 
Søndag 18. kl. 10.30 
 Gudstjeneste Lejrskov Kirke. 
Tirsdag 20. kl. 14.30 
 Gudstjeneste m. altergang Toftegården. 
Onsdag 21. kl. 19.00 
 Menighedsrådsmøde konfirmandstuen Lejrskov. 
Lørdag 31. 
 Loppekørsel. Lunderskov Y’s Men’s Club, tlf. 7555 8028.

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

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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Kopi-priser:
A4 sort/hvid kr. 1,-
A4 farve kr. 3,-
A3 sort/hvid kr. 2,-
A3 farve kr. 6,-

 

Jernbanegade 1 
6070 Christiansfeld
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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 onsdag den 14/10 - lørdag den 17/10 - Der tages forbehold for trykfejl, udsolgte varer og manglende leverance

Coop kartofler
Flere varianter
500-900 g

Delikatessens  
lasagne
600 g

Landskinke

1000
1 pose - Kun

6900
1 stk. - Kun

2495
Pr. 1/2 kg - Kun

Veronia  
Appassimento
Sicilien, Italien

8000
Pr. stk. - Kun

29900
6 flasker - Kun

Ribbensteg Entrecote

4000
1 stk. - Kun

4500
1 stk. - Kun

Roastbeef

10000
800 g - Kun

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

Grønne 
kernefri 
druer

1000
500 g - Kun

Pita eller 
burger  
platte

Spar 480,70

UNDER 
1/2 PRIS

800 g
900-1100 g

4 stk.
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Christiansfeld 
Avis

Jernbanegade 1  
(det gl. posthus) 

6070 Christiansfeld 
Tlf. 74 56 14 33 
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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

Håndværkere

JANSSON EL A/S
Samvittighedsfuld siden 1897

Lunderskov 7558 5162
www.jansson.dk

Kontakt din
lokale elektriker:

Peter Gunderlund
på tlf. 7558 5162

Udflugt i efterårsferien
- bronzealdergrav og gammel landevejsbro

På hovedvej 32 mellem Lun-
derskov og motorvejsrund-
kørslen ved Lejrskov vest 
for Kolding passerer man 
et par skilte, der viser ned 
til Hesselvad Bro og Stenki-
sten, som bestemt kan være 
et besøg værd i efterårsfe-
rien.

Stenkisten fra Bronzealderen
Før anlæggelse af motor-

vejen Esbjerg-Kolding under-
søgte arkæologer de fortids-
minder, der lå på strækningen. 
I gravhøjen Bredhøj syd for 
Lejrskov fandt man en vel- 
bevaret stenkiste, som blev 
opmålt i forbindelse med  
udgravningen. Senere blev 
stenkisten genopført på den 

lille p-plads ved Gl. Landevej.  
Bredhøj var omgivet af en 

krans af sten, og stenkisten 
var den første begravelse i 
højen, der fandt sted i midten 
af bronzealderen for omkring 
3400 år siden. Senere i bron-
zealderen fulgte hele ti begra-
velser i udhulede trækister og 

i urner. Sten af den størrelse, 
som er anvendt i opbygningen 
af denne stenkiste, er sjældne 
på egnen. De er bragt hertil fra 
Midtsverige under istiden. 

I graven hos den døde 
fandtes en klapstol med pynte-
beslag af bronze, dertil en sav 
af bronze samt et stykke flint til 
at slå ild med. Klapstolen, der 
var lavet af træ, er for længst 

rådnet bort. Kun beslagene af 
bronze viser, at den har været 
der. 

I en grav i Guldhøj nær 
Vamdrup, fandt man i 1891 
den eneste bevarede klapstol 
fra Danmarks bronzealder. 
Disse møbler er sjældne og 
har sikkert tilhørt betydnings-
fulde personer.

Højene ved Lejrskov
Bredhøj er blot en enkelt af 

oprindelig flere end 49 store 
gravhøje ved Lejrskov. De 
fleste er fra bronzealderen.  I 
Bredhøj var tørven så velbeva-
ret, at mos og grene stadig ses, 
og fire skarnbasser (insekter) 
var bevarede. Planterne og de 
fire insekter viser, at Bredhøj 
blev opført i et åbent landskab 
med græssende kvæg. De 
mange gravhøje er tegn på, 

Godt nyt til Lunderskovs LOPPER og Loppekøbere
Nu kan man ringe og aftale 
tid for køb af Lopper på Y’s 
Men’s Clubbens Loppe- 
gaard, Rolykkevej 4 i Lun-
derskov.

Da vi ikke kan holde Lop-
pemarked på grund af Corona- 
restriktioner, får alle købere nu 
mulighed for at ringe og aftale 

individuel tid for besøg på Lop-
pegården, hvor et af klubbens 
medlemmer vil tage imod og 
formidle besigtigelse og køb. 
Tidsbestilling på tlf. numre 
26310686 og 30282952 - Se 
i øvrigt klubbens hjemmeside 
www.lunderskov.ysmen.dk, 
hvor der også er billeder af 
nogle af varerne.

Lopperne er udstillet på 
sædvanlig flot og velorgani-
seret måde, og der suppleres 
på hylderne med nye gode 
Lopper, efterhånden som der 
sælges. 

Ordningen har kun været 
sparsomt informeret, men der 
har allerede i den første uge 
været mange henvendelser..

Vi indsamler derfor fortsat 
Lopper. Loppecontaineren på 
Genbrugspladsen i Lunder-
skov er åbnet for indlevering 
og tømmes af Y’s Men’s Club-
ben hver uge, 

Der bliver fortsat afhentet 
Lopper den sidste lørdag i må-
neden, når anmeldelse er sket 
telefonisk på tlf. 755558028 

senest fredag kl. 17. Næste 
indsamling er lørdag d 31.10.

Desuden kan Lopper igen 
indsættes i skuret ved Lop-
pegården. Der er daglig vagt, 
som sikrer, at Lopperne kan 
komme indenfor så hurtigt som 
muligt.

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. 

Mvh p.u.v. 
Hans J. Knudsen

at området har været beboet 
igennem årtusinder. Landska-
bet har været ideelt med gode 
græsningsmuligheder for kvæ-
get, og åer og vandhuller har 
ydet drikkevand og givet mu-
ligheder for jagt og fiskeri. Ef-
ter besøget ved stenkisten og 
Hesselbro bør man fortsætte 
at køre den korte strækning på 
Gl. Landevej op til rundkørslen 
og hovedvej 32.

Hesselbro
Efter besøget ved stenki-

sten kan man slentre ned til 
stedet, hvor Åkær Å strømmer 
under Hesselbro, der sikkert 
blev lavet, da man i 1790’erne 
anlagde en landevej fra Kol-
ding mod Ribe og Varde. I 
1850’erne blev landevejen 
udbygget til hovedlandevej, 
og i den forbindelse blev den 
gamle træbro erstattet af den 
nuværende bro af sten.

Med bilismen genvandt 
landevejene deres betyd-
ning overfor jernbanen. Så i 
1930´erne var Hesselvad Bro 
blevet for lille til at klare den 

voksende trafik - hvorefter 
man lavede hovedvejen, der i 
1937 fik navnet A1 - men altså 
nu kaldes hovedvej 32. Med 

tiden blev også den for trafike-
ret og den blev derfor aflastet i 
1990’erne af motorvejen.
Af Lars Østergaard Jensen

Vejskiltene lidt øst for Lunderskov på hovedvejen mod Kol-
ding og Lejrskov.

Hesselbro stenbro opført for 170 år siden.

Den genopførte stenkiste. 


