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FÅ AVISEN PÅ E-MAIL 
TORSDAG MORGEN!
Tilmeld dig på vores hjemmeside:   
www.lunderskov-folkeblad.dk

Følg os på Facebook
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155/65 14”
Pris 2195 kr.

205/55 16”
Pris 3295 kr.

195/65 15”
Pris 2495 kr.

175/65 14”
Pris 2295 kr.

Et udsnit af Teknos store fabrik i Vamdrup. (Foto: Arkivfoto sebro press).

Af journalist Sv. Erik 
Matthias-Brodersen, 
Netavisen

 
VAMDRUP: 
Teknos, der har fabrik i 
Vamdrup og mest kendt for 
at lave maling, udvikler nu 
også en recirkuler bar papir-
flaske. Det sker i samarbejde 
med flere store mærkevare-
virksomheder.

Teknos betegnes en af 
Europas førende leverandører 
af industriel maling, bidrager 
nu også til at forme en bære-

dygtig fremtid. Teknos indgår 
i et samarbejde om at udvikle 
en fuldt biobaseret og recirku-
ler bar papirflaske. 

Det sker i samarbejde med 
store internationale mærkeva-
revirksomheder og eksperter 
i materialer, design og tek-
nologi. Fx. Coca-Cola, Carls-
berg, L’Oreal og Absolut. Det 
handler om et langsigtede in-
novationsprojekt, der drives 
af Paboco®, »the paper bottle 
company«, og det blev præ-
senteret fredag i København.

Teknos er en finsk familie-

ejet producent af overfladebe-
handling, og inden for området 
arbejder virksomheden med 
udvikling af beskyttende bar-
riereoverfladebehandling til 
fødevareemballager. 

Koncernens fabrik i Vam-
drup beskæftiger, efter det 
oplyste, omkring 200 med-
arbejdere. Her laves der mil-
jørigtigt maling til industrien 
på vandbasis. En produktion 
der blev startet op under virk-
somhedsnavnet Johs. Schous 
Farve- og Lakbrik A/S. og dre-
vet af nu afdøde direktør An-

dreas Schou. Virksomheden i 
Vamdrup har fremstillet maling 
siden 1948.

Teknologien bag papirfla-
sken skal anvendes til fødeva-
rer og drikkevarer både med 
og uden kulsyre og derudover 
til kosmetik og andre væsker:

- Vi har mange års erfaring 
med at udvikle funktionelle 
overfladebehandlinger til for-
skellige overflader og materia-
ler. Det forekommer derfor me-
get naturligt at anvende vores 
knowhow på andre områder 
end traditionel maling. Papir- 

og papemballager til fødevarer 
er traditionelt beklædt med en 
tynd plastikfilm, men der findes 
et brugbart alternativ. Vandba-
seret dispersionsmaling forhin-
drer, at vand og fedt trænger 
ind i papiret, og det er den ide-
elle løsning til fødevarer, for-
klarer Tuomas Aspiala, der er 
Group Commercial Manager 
hos Teknos.Virksomheden har 
afdelinger i over 20 lande og et 
globalt detailhandelsnetværk. 
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Gudstjenester i Lejrskov-Jordrup Kirker

Søndag den 20. oktober kl. 10.30 i Lejrskov kirke  
v/Niels Risbjerg Lai

Gudstjenester
Søndag den 20. oktober 
18. søndag efter Trinitatis
Skanderup grundtvigske
Valgmenighed .... kl. 10.00

Hjarup Kirke ...... kl. 09.00

Skanderup
Sognekirke .............. 10.30 
Helle Torp

Vamdrup Kirke .. kl. 10.30 
Jens Henrik Kristiansen

Støt de lokale butikker og håndværkere - så er de der også når du skal bruge dem...

Storegade 38 . 6640 Lunderskov . Tlf. 7550 2050

Sanas pizzaria - Pizza bagt i stenovn

AKTIVITETSHUSET, STOREGADE 3, LUNDERSKOV

HØJSKOLEDAG
ONSDAG DEN 23. OKTOBER 2019 kl. 9.30 - 15.30

Ejvind  
Nielsen
Maler,  
skulptør og  
foredragsholder

Jakob 
Bonderup
Forstander på 
Engelsholm 
Højskole

Dagens program:
09.30 10.00: Velkomst, kaffe og rundstykke

10.00-11.30: Foredrag v/: Ejvind Nielsen, »Humor i tilværelsen«.

12.00-13.00: Frokost m. øl og vand

13.00-14.30: Fællessang og fortælling med Jakob Bonderup. 

14.30- Kaffe og hjemmebag

Alle er velkommen

TILMELDING SNAREST! 
til Svend Damgaard på tlf. 21 85 76 31

PRIS FOR DELTAGELSE: 250 kr. som betales kontant ved  
tilmelding eller indbetales på konto nr. 3733 - 3211726881  

(husk navn(e)). - Man er ikke tilmeldt før indbetalingen er registreret!

DET SKER  
I SKANDERUP SOGN

• 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

Skanderup Sognekirke

Mandefrokost i  
Kirkehuset
Har du lyst til at møde nye mennesker  
og nyde frokosten i godt selskab,  
så inviteres du hermed til frokost i  
Kirkehuset ved Skanderup Kirke. 

Vi mødes d. 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  
d. 20. oktober på tlf. 4096 8386 eller til  
nebelhansen@gmail.com 

Vel mødt.

Taize refleksioner
Torsdag d. 24. oktober kl. 19.30 åbner 
vi dørene til Skanderup Kirkes første  
Taizé refleksion. 45 minutter med fokus  
på stilhed,  
refleksion,  
sang og bøn. 

Kirken bliver  
oplyst at  
levende lys. 

Alle er  
hjertelig  
velkommen. 

Gratis entré. 

Øvrige

I Menighedshuset, Kobbelvænget 5

Møde:  Onsdag d. 23. oktober: Møde v. Jørgen Bloch, missionær.  
 Kørsel Finn Nebel-Hansen (40968386)

Teenklub:  Mandag d. 21. oktober: Vi tager kegler (kl. 19.00).

Juniorklub:  Mandag d. 21. oktober: Fællesaften: Besøg udefra.

Gospelkids:  Mandag d. 21. oktober: Fællesaften: Besøg udefra.

Børneklub:  Torsdag d. 44. oktober: Børneklub.

INDSAMLING 
AF »LOPPER« 
Vi samler ind til Loppe-
marked den sidste lørdag 
hver måned. 
Dødsboer  
efter aftale.

Vi kommer i:  
Lunderskov,  Skanderup,  
Jordrup, Gelballe,  
Lejrskov og Andst.

Ring senest fredag   
kl. 17.00 på tlf. 7555 8028 

Lunderskov Y’s Men’s Club  
Annoncesponsor:

Kongsbjerg 33 . Lunderskov

Shell Lunderskov
v/ Christian Wolter
Tlf. 7558 5366

GRATIS KORT
Spar penge når du tanker hos Shell.

Fast rabat  
på 15 øre  
pr. liter på  
alle typer  
brændstof.

(Rabatten er på standerprisen)

Lokal fly- 
direktør langer 
ud efter politisk 
bestemte afgifter
LOKALT/VAMDRUP: 
Jesper Rungholm, direktør 
for flyveselskabet Danish 
Air Transport, DAT, som har 
hovedsæde på Kolding Luft-
havn i Vamdrup, langer kraf-
tigt efter en påtænkt politisk 
grøn afgift på flyrejser:

- Afgifter gavner ikke klima-
et. De bliver i stedet en malke-
ko, hvor pengene bliver brugt 
på andre politiske projekter. Så 
kontant er udmeldingen fra di-
rektøren til TV SYD.

Baggrunden udtalelsen er, 

at en række partier i Folketin-
get har foreslået en afgift på 
flyrejser fra Danmark - for at 
nå regeringens klimamål:

Han tilslutter sig derimod 
udspillet fra flybranchen, selv 
om at gøre luftfarten mere 
grøn gennem en klimafond, 
hvis midler skal bruges til 
forskning på området.

Flyselskaberne betaler alle-
rede i dag miljøafgifter. Jesper 
Rungholm oplyser, at DAT sid-
ste år betalte 15 mio. kroner i 
CO2-afgifter.

Link: tvsyd.dk
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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 18/10 - 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

Amo  
hvede- 
mel 
2 kg

Skrabeæg 
10 stk.

Flydende 
Becel 
500 ml

Sukker 
1 kg - Ta’ 2 poser

4 stærke
tilbud

til en rund

10’er
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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.

JANSSON EL A/S
Samvittighedsfuld siden 1897

Lunderskov 7558 5162
www.jansson.dk

Kontakt din
lokale elektriker:

Peter Gunderlund
på tlf. 7558 5162 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

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: 

Freelance 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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Mange rejste med veterantoget
LOKALT/LUNDERSKOV:
Der var rigtigt mange, som i 
sommer nød at rejse roman-
tisk, i røg og damp med Syd-
jyllands Veterantog gennem 
den smukke Grejsdalen ved 
Vejle.

3.054 billetter blev der solgt. 
Og det betegnes som rigtigt 
mange. Ikke mindst taget i 
betragtning, at toget i år kun 
kørte fire søndage i juli måned. 
Sidste år i 2018 - den varme 
sommer - blev der fx kørt syv 
dage med 2.257 rejsende. 

Årsagen til det ret lave antal 
kørsler i år angives til dels, at 
det har været svært at skaffe 
tilstrækkeligt med frivilligt per-
sonale til at betjene togene. 
Det er nemlig ikke hvem som 
helst, der kan tilbyde sig. Per-
sonalet på veterantoget skal 
være i besiddelse af uddan-
nelse. Ikke mindst på sikker-
hedsmæssige område, stilles 
der store krav.

Overmalet med graffiti
Desværre undgik veteran-

toget i år ikke at blive over-
malet med graffiti. Hærværket 
fandt sted, mens togvognene 
stod parkeret på et sidespor i 
Vejle. 

Især blev en af vognene 
ramt af ugerningen, og det var 
endda så meget, at veteran-
togsfolkene valgte at trække 

vognen ud fra vognstammen 
og køre til tilbage til Lunder-
skov til rengøring.

Sydjyllands Veterantog hol-
der til i DSB’s gamle remise, 
med en adresse på Bakken i 
Lunderskov.

Til Haderslev i
efterårsferien

Næste kørsel for veteranto-

get fra Sydjyllands Veterantog 
i Lunderskov finder allerede 
sted her i efterårsferien. Da 
skal skinnerne køres blanke 
på den ca. elleve kilometer 
lange veteranbanestrækning 
mellem Vojens og Haderslev. 
Trækkraften bliver her klub-
bens gamle diesellokomotiv 
fra 1952.

sebro

Rapport fra lokalpolitiet:
LOKALT: Lokalbetjent Hans 
Peter Poulsen fra lokalpoli-
tiet i Vamdrup har været på 
en tur ude at se lidt på om-
givelserne, og det er både i 
Vamdrup og Lunderskov.  

I Lunderskov spottede han 
en knallert med to personer på 
- og begge var uden hjelme. 
De ville imidlertid ikke stoppe 
på anmodning fra betjenten. 
Men det betød nu ikke så me-
get, for efterfølgende fandt or-
densmagten ud af knallerteje-
ren boede privat. Og her kom 
den »lille sorte« notesbog så 

frem med bødeforlæg i kølvan-
det. Betjenten noterede parret 
for tre forseelser.

Man må ikke køre i bil, 
når man er frakendt retten til 
at føre bil, for så er det haps. 
Det måtte en lokal sande, da 
han kom kørende i bil på Gas-
værksvej i Vamdrup. Også her 
kom betjentens »lille sorte« 
frem med et bødeforlæg, med 
videre til følge. 

Og det samme er sket for 
en »kending« af politiet, som 
blev snuppet på Østergade i 
Vamdrup, for samme forseelse 
- at føre bil i en periode, hvor 

han var frakendt retten til at 
føre bil. 

 Og det er blevet til en 
fangst af to ulovlige knallerter, 
som suste rundt i Vamdrups 
gader: - I begge tilfælde var 
der pillet ved knallerterne, så 
de var ulovlige. Og de hører 
naturligvis også nærmere fra 
politiet i form af bødeforlæg, 
rapporterer lokalbetjenten i 
Vamdrup efter et kik i døgnrap-
porterne. 

sebro 

Lokalbetjent  
Hans Peter Poulsen.
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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 20. kl. 10.30  
 Gudstjeneste Lejrskov Kirke.  
Lørdag 26.  
 Loppeindsamling. Lunderskov Y’s Men’s Club.  
Søndag 27. kl. 10.30  
 Gudstjeneste Jordrup Kirke. Kirkekaffe. 

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

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

Håbet om et superked
i Lunderskov er brast!
Byen får ikke et nyt supermarked på Kongsbjerg.

LUNDERSKOV: Der nok en 
del borgere i Lunderskov, 
som har håbet på, at der 
igen ville komme et super-
marked i de bygninger på 
Kongsbjerg, der blev ledige 
efter kæden KIWI lukkede 
ned og overdrog sine aktivi-
teter til Netto. Men håbet er 
nu brast!

Der skal nemlig være lager 
i bygningen. Og indholdet bli-
ver tilsyneladende fodtøj i alle 
afskygninger til folk alle aldre. 
For det er åbenbart skokæder, 
der nu rykker ind.

Det næste stor spørgsmål i 
Lunderskov er så nu, om der 
kommer et supermarked et an-
det sted i byen.

Det er skofirmaerne Cashott 
og Bianco, der har købt den 
store bygning på Kongsbjerg, 
som hidtil har været ejet af et 
interessentselskab i Aarhus. 
Bygningen er på 750 kvadrat-

meter. Netto oprettede efter 
KIWI en række supermarkerne 
landet over i de tidligere KIWI-
bygningen. Men ikke i Lun-
derskov. Efter sigende opgav 
Netto et supermarked i byen, 
fordi de skulle bruge mindst 
1000 kvadratmeter - og fordi 
nogle nedgravede forsynings-
ledninger på stedet satte en 
stoppe for en udvidelse af det 
bestående byggeri.

At valget faldt hos Cashott 
og Bianco på køb af bygnin-
gen på Kongsbjerg hænger 
sammen med, at skokæden 
Cashott i 2014 flyttede ind i det 
tidligere lægehus i på Storega-
de 45, og nu flytter Bianco ind 
samme sted med sit domicil. 
Det skyldes, at de to skofirma-
er nu har fået samme direktør. 
Og han hedder Jens Schøtt.

Både firmaet Cashott og Bi-
anco ejes i dag af Jens Schøtt 
og rigmanden Anders Holch 
Povlsen.

Jens Schøtt fortæller til 
JV.dk, at sammensmeltningen 
i Lunderskov med hovedkon-
tor og lager i byen forventes 

at medføre, at antallet af med-
arbejdere stiger fra nu seks til 
30.

sebro
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Christiansfeld 
Avis

Jernbanegade 1  
(det gl. posthus) 

6070 Christiansfeld 
Tlf. 74 56 14 33 
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