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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 20. / 21. OKTOBER 2020  •  UGE 43 •  ÅRG. 99

Øvrige

I Menighedshuset, Kobbelvænget 5

Møde:  Onsdag den 28. oktober:  
 Bibelkreds i hjemmene

Teenklub:  Søndag den 25. oktober:  
 Rytmisk gudstjeneste.

 Mandag den 26. oktober:  
 Teentalk - hvorfor barnedåb.

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. 25. oktober kl. 10.30,  
   Rytmisk gudstjeneste 

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

• Søndag d. 8. november kl. 10.30,  
   Rytmisk gudstjeneste

• Søndag d. 15. november 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.  

Rytmisk gudstjeneste
Velkommen til en festlig gudstjeneste med  
band og rytmisk musik. 

Der serveres ikke rundstykker som normalt  
før disse gudstjenester. 

Vi ses i kirken den 25. oktober kl. 10.30. 

Vel mødt. 

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: 4096 8386. På den måde kan vi 
få en god fordeling og sikre, at gudstjenesterne 
foregår sundhedsmæssigt forsvarligt jf. sund-
hedsmyndighedernes anbefalinger og retnings-
linjer.

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! 

Spaghetti - AFLYSNING
Torsdagene den 22/10 og 19/11 skulle vi have haft 
spaghettigudstjeneste, men de er aflyst. Øv! 

Hvor er vi trætte af det, men det er desværre ikke 
muligt at mødes til spaghettigudstjeneste, 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 guds-
tjenesten 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 den 6. december 
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.

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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Bekendtgørelser

Bekendtgørelser

Gudstjenester i Lejrskov-Jordrup Kirker

Søndag den 25. oktober kl. 10.30 i Jordrup kirke 
20. søndag efter Trinitatis - børnekorene medvirker

Gudstjenester
Søndag den 25. oktober
Skanderup grundtvigske
Valgmenighed ... kl. 10.00

Hjarup Kirke ...........ingen

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

Vamdrup Kirke . kl. 14.00

Aktivitetshuset, Storegade 3, Lunderskov

ÅRETS  
JULEFROKOST
Søndag den 29. nov. 2020 kl. 13.00

Pris: 50,- kr. pga. modtaget sponsor-beløb.

Tilmelding senest den 2. nov. til Ejnar Hansen 
på tlf. 2874 4043.

På grund af Covid-19 er der et begrænset antal pladser,  
- der arrangeres evt. en 

ekstra frokost  
søndag den 6. dec. kl. 13.00

Brugerrådet

BANKOSPIL  
den 2. nov. kl. 13.00 
i Lunderskovhallens  

cafeteria.
Husk mundbind.

Venligst Lunderskov  
pensionistforening

»Glæden er fælles«
Om livsglædens betydning hos K. E. Løgstrup 

Foredrag ved idehistoriker Peter Aabo Sørensen

Søndag den 25. oktober kl. 19: 
Skanderup Efterskole og  

Skanderup grundtvigske Valgmenighed 
inviterer til foredrag:

»Vi tror, det er så nemt at være glad, men der er ikke 
noget, der er nemmere at lade være med«. 

Citatet er af den danske teolog og tænker K.E. Løgstrup.

Med Løgstrups tænkning vil Peter Aabo udfordre  
vores almindelige opfattelse af glæden.

Se mere på www.skanderupvalgmenighed.dk 

Fri entré og kaffe.

Lunderskov
Iver Dahlsvej 4 . 6640 Lunderskov 

Tlf. 7558 1888

Kl. 9-17.30 på hverdage  
Kl. 9-13.00 om lørdagen

Vi passer stadig 
på hinanden

apotekets  
overflade  
desinfektion

7995

Visir 4295
apotekets  
alcogel fra

2000
Mundbind type IIR  
10 og 50 stk.  
pr. pakke

Til leje

UDLEJES:
Stuehus på gård  

i udkanten af  
Gelballe på 150 m2.

5.500,00 kr.  
pr. måned + forbrug.

Henvendelse  
Søren Leth Pedersen 

tlf. 5180 4072
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Iver Dahlsvej 4
6640 Lunderskov

Tlf. 7684 0711

Åbent fra
kl. 800 - 2000

Alle ugens dage

Tapas

Pizza

Stjernekaster

3500
KUN

Danske kalvekoteletter

Lille leverpostej

Halv ovnklar svinekam

11000
KUN

1200
PR. STK. KUN

11000
PR. STK. KUN

5000
KUN

4500
2 STK. KUN

Alle tilbud er gældende fra onsdag den 21/10 - lørdag den 24/10 - 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

2500 - 3000 g

350 g
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Bolig

Håndværkere

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

Preben Maler
Lunderskov 4087 1599

prebenmaler6640@gmail.com

Kontakt din lokale maler:

Preben
på tlf. 4087 1599

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.

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

Lunderskov
Folkeblad
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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 
Tirsdag 20. kl. 14.30 
 Gudstjeneste m. altergang Toftegården. 
Onsdag 21. kl. 19.00 
 Menighedsrådsmøde konfirmandstuen Lejrskov. 
Søndag 25. kl. 10.30 
 Gudstjeneste Jordrup Kirke, børnekorene medvirker, kaffe 
Søndag 25. kl. 19.00 
 »Glæden er fælles«. Foredrag v/ Peter Aabo Sørensen. 
 Arrangør: Skanderup Efterskole og  
 Skanderup grundtvigske Valgmenighed 
Lørdag 31. 
 Loppekørsel. Lunderskov Y’s Men’s Club, tlf. 7555 8028.

NOVEMBER 2020 
Mandag 2. kl. 13.00 
 Bankospil. Arrangør: Lunderskov pensionistforening.  
Tirsdag 3. kl. 19.00 
 Koncert med Zenobia i Lejrskov Kirke.  
 Arrangør: Lejrskov Jordrup menighedsråd.  
Søndag 29. kl. 13.00 
 Årets Julefrokost. Arrangør: Aktivitetshusets Brugerråd.

NY BOLIG...
Hvor ønsker du at bo?

ALMIND
CHRISTIANSFELD

KOLDING
LUNDERSKOV

Boligselskabet Domea 
Lunderskov-Kolding 
domea.dk´s Kundeservice på tlf. 76 64 64 64  

Åben man-tors kl. 08:00 - 20:00 og fredag kl. 08:00 - 16:00

Vi hjælper dig med at finde en ny bolig

ring 76 64 64 64
 hør om dine muligheder og få en fremvisning

Coronaen sætter stadig sit 
præg på aktiviteterne i Lun-
derskov Pensionistforening.

Diverse restriktioner, der 
skal forhindre spredningen af 
corona-virussen, medfører sta-
digvæk, at Lunderskov Pensio-
nistforening ikke kan benytte sit 
vanlige tilholdssted i Aktivitets-
huset. Foreningen har fået en 
aftae med Lunderskov-hallen, 
hvor vi kan være 60 personer, 

men, men i øjeblikket må vi jo 
kun være 50 personer! Allige-
vel prøver vi at starte mandag 
den 2. november. Og hvis ikke 
restriktionerne er blevet lempet 
til den tid, venter der banko-
spillerne en del forandringer 
ift., hvordan aktiviteten hidtil 
er blevet afviklet, oplyser Anna 
Holst.

- Hvis der stadig gælder 
samme restriktioner som i dag, 
kommer vi til at mødes i Lun-

derskov hallens cafeteria, og 
deltagerne skal så selv med-
bringe kaffe og vand, fortæller 
formanden.

Desuden bliver det sådan, 
at deltagerne skal købe de 
bankoplader, de vil benytte, og 
tage dem med hjem og med-
bringe dem til næste spil.

- Det er nødvendigt for at 
undgå risikoen for at sprede 
smitte via bankopladerne, for-
klarer Anna Holst.

Bestyrelsen håber selvsagt 
på, at forholdene ændrer sig, 
så det bliver nemmere at af-
vikle aktiviteterne og dermed 
holde gang i foreningslivet.

- Men indtil videre kan vi 
altså ikke gøre det anderledes. 
Bowling er startet den 7. okto-
ber, og der spilles hver onsdag. 

Vores julehygge er aflyst, og 
udflugter er udsat til næste år, 
oplyser formanden Anna Holst.

Pensionistforening på pause
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Støt de lokale butikker  
og håndværkere
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Superbrugsen - Nærkøb og Shell 
i Lunderskov samt på 

Biblioteket i Lunderskov og Vamdrup

FÅ AVISEN PÅ E-MAIL TIRSDAG MORGEN!

Tilmeld dig på vores hjemmeside:   
www.lunderskov-folkeblad.dk

Følg os på Facebook

kan 
hentes 
hos:

LOPPESALG
Besøg markedet helt for  
dig selv under Coronakrisen 
Rolykkevej 4 . 6640 Lunderskov
Ring og aftal tid:

Bent Bechmann 2631 0686 eller 
Henning Grosen 3028 2952

Kom og gør en god handel.

Lunderskov Y’s Men’s Club
Annoncesponsor:

ZENOBIA
KONCERT

Tirsdag den 3. november kl. 19  
i Lejrskov Kirke

Trioen Zenobia optræder med  
forførende og stemningsfyldte fortolkninger  

af den danske sangskat. 
Udgangspunktet er traditionelt med  

danske viser og salmer, men Zenobia gør musikken  
til deres egen ved tilsætning af  

argentinsk tango og dansk folkemusik. 
Kom og oplev velkendte årstidssange og andre  

hits fra den danske sangskat. 
Derudover Zenobias egne kompositioner og sange. 

Entré 50 kr. 
Billetsalg i præstegården eller ved indgangen. 

Grundet Corona restriktioner, er der begrænsede pladser  
i kirken, så det er efter »først til mølle-princippet«.

Dørene åbnes kl. 18.30

Arr. Lejrskov Jordrup menighedsråd

Bekendtgørelser

Lunderskov Lydavis lukker efter 23 år
Der blev første gang lyttet til 
Lunderskov Lydavis i 1997. 

Siden da er den udkommet 
i alt 1080 gange, i begyndelsen 
på kassettebånd og fra 2009 
på cd-skiver. Fra 2010 blev 
avisen også et tilbud til syns-
handikappede i den tidligere 
Vamdrup Kommune. Antallet af 
brugere har gennem årene lig-
get nogenlunde konstant om-
kring 20-25, men de seneste år 
er antallet af brugere faldet, og 

det er nu nede under en halv 
snes.

Formålet med lydavisen 
har i hele perioden været at 
formidle lokale nyheder fra de 
skrevne medier ud til personer, 
der selv har svært ved at læse. 
Indholdet har været lokale ny-
heder, meddelelser om lokale 
møder og arrangementer, kir-
ketider, samt kommunale med-
delelser. Kilderne har været 
JydskeVestkysten, Lunderskov 
Folkeblad og Vamdrup Uge-

avis. Desuden er der i tidens 
løb blevet indlæst enkelte bø-
ger og tidsskrifter.

Startkapitalen i 1997 kom 
fra Lunderskov Kommune. 
Den var på 15.000 kr. til indkøb 
af en båndoptager og et kopie-
ringsanlæg. Senere - i 1999 - 
blev der med en stor indsats af 
én af lydavisens brugere, Hen-
ning Møldrup fra Skanderup, 
skaffet midler til et større ko-
pieringsanlæg, og med drifts-
midler fra Kolding Kommune er 

der senere - i 2009 - kommet 
både en computer og et kopie-
ringsanlæg, der på få minutter 
laver 7 cd-kopier.

Lunderskov Lydavis har i 
sin levetid flyttet lokaler i flere 
omgange. Her kan nævnes 
kælderen under Hvidkilde, 
Skanderup Friskole, Kongs-
bjergskolen, Dollerupgård og 
fra 2007 på 2. sal i Aktivitetshu-
set i Storegade i Lunderskov.

Initiativet til Lunderskov 
Lydavis blev i 1997 taget af 

Inge Haahr, der bragte bøger 
ud for biblioteket. I de forløb-
ne godt 23 år har omkring 15 
Lunderskov-borgere ydet en 
stor indsats ved som frivillige 
at være til rådighed som indlæ-
sere og dermed sikre, at andre 
borgere med nedsat syn eller 
ordblinde kunne få den ugent-
lige opdatering af de lokale ny-
heder og begivenheder 

På skift har indlæserne si-
den 1999 deltaget i Danmarks 
frivillige lydavisers årsmøder 

rundt omkring i landet for at 
holde sig opdateret om nye 
tiltag, ikke mindst på den tek-
niske side. Vi ved, at der også 
i fremtiden vil ske en udvikling, 
så lydaviserne måske bliver 
overflødige.

Vi, der har været med i Lun-
derskov Lydavis håber, at vi 
har været med til at gøre hver-
dagen lidt bedre og lidt sjovere 
for de, der har benyttet sig af 
muligheden. 

Svend Damgaard

Onsdag den 28. Oktober 
Iversenfish.dk

Følgende tilbud gælder så længe haves:

3 kg rødspætte filet (fersk / frost) �  400 kr�
3 kg flåede rødspætter (fersk) �������  300 kr�
3 kg torske filet (fersk / frost) ����  400 kr� 
3 kg blæksprutter (frost)  ����������� 250 kr�
3 kg rødtunge filet (frost)  ���������� 500 kr�
5 kg panerede rødspætter (frost)  ���� 400 kr�
5 kg mørksej filet (fersk) �����������  400 kr�
3 kg lakse filet m/skind (fersk) �����  500 kr�
200g stenbiderrogn (renset, frost) ��  130 kr�
450g varmrøget laks(2x225g)(frost) ���  150 kr�
1 kg jomfruhummerhaler (frost) ������� 250 kr�
2 kg kogte krabbeklør(frost) ��������  300 kr�
30 stk tempura Rejer (frost)  �������  150 kr�
1 sp håndpillede rejer i lage(450g.)  � 110 kr�
15 stk fiskefrikadeller (frost)  �����  100 kr�
1 kg fiskefars (min. 84 %) 70 kr./2 kg  120 kr.  
1 kg ål (renset, flået og frossen)....   250 kr. 

Bestil og se flere tilbud:
www.iversenfisk.dk eller 97 83 13 00

Købte varer kan afhentes: 

Onsdag d. 28. Oktober
Haderslev 
Føtex, Bredgade 12  15.00 - 16.00

Kolding 
SuperBrugsen Tøndervej 16.30 - 17.30

Lunderskov 
SuperBrugsen   18.00 - 18.30

Harald Iversen og Søn A/S
Rødspættevej 2, 7680 Thyborøn

www.facebook.com/friskfisk

ANNONCETELEFON 7456 1433 
mail@lunderskov-folkeblad.dk
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Christiansfeld 
Avis

Jernbanegade 1  
(det gl. posthus) 

6070 Christiansfeld 
Tlf. 74 56 14 33 
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