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Få avisen på mail torsdag morgen!

Tilmeld dig på vor hjemmeside   
lunderskov-folkeblad.dk

og få avisen tilsendt.
Dette er en gratis service. 

Lunderskov Folkeblad   
kan også læses på FaceBook

Af journalist (D) 
Svend Erik Mat-
thias-Brodersen 
SEBRO PRESS
 
LUNDERSKOV: Lunder-
skov er klar til at byde ju-
len velkommen. Og alle 
sejl sættes til for at sætte 
byen i den helt rigtige jule-
stemning.

Formanden for Lunderskov 
Handels-, håndværker og In-
dustriforening; Niels B. Peter-
sen, fortæller, at julebelysnin-
gen allerede er på plads:

- Her i Lunderskov er det 
således, at vi selv ejer julebe-
lysningen, og hos os foregår 
ophængningen gennem en fri-

villig indsats af vore medlem-
mer. Så omkostningerne ved 
at sætte byen i den rigtige ju-
lestemning er begrænset. Fak-
tisk skal vi kun betale en elek-
triker for at slutte strømmen til 
– og så en julefrokost for de 
medlemmer, som har hjulpet 
til, fortæller han

Og måden de gør det på i 
Lunderskov betyder, at man 
ikke behøver søge ekstra til-
skud fra kommunen, ud over 
det faste beløb, der er tradition 
for at give til de tre centerbyer.

Julebelysningen i knude-
punktbyen vil i den mørke tid 
lyse op med hyggestemning 
fra Shell-stationen i nord, og 
ned gennem Reinholdts Bak-
ke og Storegade, forbi spring-

vandet ved Iver Dahlsvej og 
Nørretorv og videre ad hoved-
gaden om til og omkring Bane-
gårdspladsen.

- Markeringen af at det 
snart er jul starter her i Lunder-
skov søndag den 25. novem-
ber kl. 15.30. Et optog vil da 
gå fra Shell-stationen på Rein-
holdts Bakke til Nørretorv, hvor 
byens juletræ, sammen med 

julebelysningen, vil blive tændt 
lige omkring kl. 16. Og det vil 
ske på helt sædvanlige måde 
med juletale og alt, hvad der 
hører sig til, fortæller Niels Pe-
tersen.

Hvad der skal ske ved og 
omkring det store juletræ på 
Nørretorv tager en gruppe 
sig af, som hedder ”Bevar ju-
len i Lunderskov”, med Per 
Schwarz i front.

Julemarked i hallen 
Ja, faktisk starter byens jul 

allerede om formiddagen, hvor 
dørene slås op til Lunderskov-
Hallen til et kæmpestort og 
hyggeligt julemarked:

- Her vil der kunne ses om-
kring 35-40 standpladser, som 

vil vise, hvad byen formår. Der 
vil være forretninger fra nær 
og fjern, og byens og egnens 
foreninger vil være der for at 
vise og fortælle om, hvad de 
formår og kan tilbyde, fortæller 
formanden LHHI Niels B. Pe-
tersen.

Selve det færdige program 
for julens indtog i Lunderskov 
vil blive annonceret her i avi-
sen i uge 46 og 47:

- Vi glæder os rigtigt meget 
til at byde alle fra nær og fjern 
velkommen til julefestligheder-
ne her i Lunderskov, lyder det 
fra Niels Petersen.Niels B. Petersen.  formand 

for Lunderskov Handels-, 
Håndværker og Industrifor-
ening, LHHI. (Privat foto) .

Lunderskov klar til at byde julen velkommen 

”Der vil være forretnin-
ger fra nær og fjern, og 
byens og egnens for-
eninger vil være der for 
at vise og fortæller om, 
hvad de formår og kan 
tilbyde.”
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Gudstjenester i Lejrskov-Jordrup Kirker

Søndag den 11. november kl. 10.30 i Jordrup kirke  

Gudstjenester

Søndag den 11. novem-
ber
Skanderup grundtvigske
Valgmenighed .... kl. 10.00

Hjarup Kirke ...... kl. 10.30 
Maria Dusgaard König

Skanderup
Sognekirke ........... kl. 9.00 
Martin Karkov Kobbersmed

Vamdrup Kirke .. kl. 10.30
Maria Dusgaard König

Bekendtgørelser

ANNONCETELEFON 7456 1433 mail@lunderskov-folkeblad.dk

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

Christiansfeld Avis
Tyrstrup Herreds 

Tidende
Jernbanegade 1 

6070 Christiansfeld
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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 kl. 09.00-13.00  
Torsdag kl. 09.00-16.00 · Fredag Lukket

Deadline for korrekturannoncer  

torsdag kl. 16.00
Andre annoncer tirsdag kl. 12.00.

Lunderskov og Omegns Folkeblad påtager sig intet 
ansvar i tilfælde af trykfejl i annoncer og tekst.
Oplag: Ca. 12.000
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

OG OMEGNS

LF_logotype_forside  24/02/08  17:35  Side 1

DIT VALG - VORES HJERTESAG
Vestergade 4, 6580 Vamdrup - tlf. 7558 0800
Haderslevvej 90, 6000 Kolding - tlf. 7552 6389

Dampassagen - Storegade 11F, 6100 Haderslev - tlf. 4040 6389
www.soegaards-begravelsesforretning.dk

SØGAARDS BEGRAVELSESFORRETNING
DEN LILLE BEGRAVELSESFORRETNING

Øvrige

I Menighedshuset, Kobbelvænget 5

Møde: Onsdag d. 14. november   
Sangaften v. Anders Grinderslev, Sognepræst i Odense   
Kørsel: Birgit Møller Hansen (28145064) 

Fælles bibelstudieaften. Kørsel: Jørgen Nielsen (2217 2917) 

Juniorklub: Mandag d. 12. november  
 På opdagelse i Bibelen ved Holger Haldrup

Gospelklub: Mandag d. 12. november  
 Dans og sang

Børneklub: Torsdag d. 15. november

DET SKER I SKANDERUP SOGN

• Søndag den 11. november kl. 9.00 Helle Torp
• Søndag den 18. november kl. 10.30  
   Band medvirker - Børne- og juniorkirke
• Søndag den 25. november kl. 10.30 Børne- og  
   juniorkirke
• Søndag den 2. december kl. 10.00,  
   Band medvirker

Tilmelding til kirkebilen: 
Senest lørdag på telefon 7550 2700

En Flygtnings 
Fortælling
Den 13. november  
kl. 19.30 i Skanderup 
Kirkehus

Foredragsholderen og histo-
riefortælleren Helle Asmild 
kommer til Lunderskov.

For næsten to år siden flyt-
tede en ung flygtning fra 
Syrien ind i Helle Asmilds 
familie. Det var ikke en 
logerende, hendes familie søgte, men snarere et nyt 
familiemedlem. 
»En Flygtnings Fortælling« er historien om en flugt  
og om et møde med Danmark og med den danske  
kultur og religion. Ingen tilmelding. 
Der serveres kaffe og kage. Entre 50 kr.

Skanderup Sognekirke 100 årsdagen
D. 11. november markeres 100 årsdagen for afslutningen 
på 1. Verdenskrig. I den anledning vil kirkeklokken ringe 
ekstraordinært k. 11.00 som en påmindelse om freden, der blev 
vundet, og de mange liv det kostede.

Julehjælp 
Julen er højtid for traditioner og samvær. 
Nogle kan føle sig udenfor det ræs, der finder 
sted med at blive klar, få købt gaver og lavet 
mad. Her ved kirken vil vi gerne række en 
hjælpende hånd til dem, der ikke har midler 
til julens festligheder. I løbet af året har vi 
samlet ind til vores lokale julehjælp, som 
uddeles i december. På vores hjemmeside kan man læse mere om, 
hvordan man søger om hjælp, og hvem der kan modtage hjælpen. 
Ansøgningsfristen er d. 4. december.

2019 
Fra det nye kalenderår – 2019 – ændres tidspunktet for 
søndagens faste højmesse fra 10.00 til 10.30. Det sker for at 
imødekomme de ændringer, som ind imellem vil forekomme, og 
som desværre har skabt en del forvirring om tidspunktet for 
gudstjenesten. Tak for jeres forståelse!

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 

Kirkens Korshær 
Karen Bechmann. Tlf. 2124 5430
FDF Lunderskov 
www.fdf.dk/Lunderskov
Lunderskov Y’s Men Club 
www.Lunderskov.ysmen.dk

Kontakter

Her kunne 
du annoncere
Nå ud til dit lokalsamfund

Ring på 7456 1433 eller send en mail på:

mail@lunderskov-folkeblad.dk

Lunderskov
Folkeblad
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Jordrup Forsamlingshus

Dansk Slager Parade
Lørdag den 19. januar kl 18.30

Bjørn Tidmand, Bjarne Lisby, Anne- 
Karin Broberg, Louise Espersen, Pernille 

Schrøder, Klaus & Servants  
og Karin Strand-Holm

Underholdning incl. 3 retters menu
Billetpris 425,- kr købes på tlf. 51240888 

senest 15. januar 2019
Vi glæder os til at se jer.

Jordrup Borger og Forsamlingshus

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 om-
delt samtidigt med f.eks. Vamdrup Ugeblad, der bliver om-
delt 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.

LUNDERSKOV: Det er fort-
sat meget populært at tage 
til loppemarked på Lop-
pegården på Rolykkevej 
ved Lunderskov. I lørdags 
(3. 11. 2018) var der gang i 
den igen. Og det var for 50. 
gang. 

Folk strømmede til, og det 
skæppede godt i den lokale Y’s 
Clubs kasse. Ikke mindre end 
45.000 kroner røg der i kas-
sen. Penge, som primært går til 
støtte for det lokale forenings-
liv. Og Y’s mens-folkene siger 
tak for den store opbakning. 

Markedet i lørdags slog 
endnu en gang fast, skal du 
have fat i de gode ting, så skal 
du være hurtig. Der er nemlig 
nu folk, der går efter helt be-
stemte ”lopper”, og det bety-
der, at de gode ting nu bliver 
afsat meget hurtigt efter åbnin-
gen.

Det får loppeudvalget til at 
tro, at loppemarkederne i Lun-
derskov har udviklet sig til en 
salgs underleverandør til antik-
vitetshandlere og genbrugsfor-
retninger, der lever af at sælge 
gamle ting.

sebro

”Lopperne” 
skæppede godt 

Ønsker polititræf i Lunderskov
Af journalist (DJ) 
Sv. Erik Matthias-
Brodersen, 
Netavisen
 
LUNDERSKOV: Forman-
den for Lunderskov Lokal-
råd, Sten Sparvath, ønsker 
at lokalpolitiet også får 
faste træffetider i Lunder-
skov - og foreslår i denne 
forbindelse det lokale bib-
liotek på Kobbelvænget, 
som mødested.

Ønsket fremsatte Sten 
Sparvath under borgermødet 
forleden i Lunderskov med re-
præsentanter fra politiet. Han 
fik dog ikke noget konkret 
svar - eller løfte med sig hjem, 
men politikommissær Michael 
Weis fra Sydøstjyllands Politi 
oplyste, at man netop nu har 
stor fokus på at styrke lokal-
politiet. Og han oplyste, at det 
gælder ikke mindst hos Syd-
østjyllands Politi, som i forve-
jen er den politikreds i Dan-
mark, som har værnet mest 
om bevarelsen af netop land-
politiet, og at der i øjeblikket 
rådes over 19 landbetjente i 
kredsen. 

Politiet i lokalområdet re-
præsenteres primært ved po-
litiassistent Ken Nissen. Han 
har lokalkontor i biblioteks-

bygningen i Vamdrup med 
fast træffetid hver torsdag 
fra klokken 14 til 17. Derud-
over kan der yderligere fås 
kontakt med Ken Nissen via 
114 - eller direkte via mobil-
telefon.

Ken Nissen fortalte om 
sine opgaver og arbejde i lo-
kalområdet, som omfatter 

6640 Lunderskov og 6580 
Vamdrup. Hans arbejdstid 
ligger primært i dagtimerne, 
men han holder også øjne 
og ører godt åbne, og kan 
”træffes” på veje, gader og 
stræder uden for dette tids-
rum. Og netop aftenen før 
borgermødet, havde besøgt 
Lunderskov-området og der 

i blandt en ungdomsklub i 
Lunderskov:

- Besøget i Ungdomsklub-
ben var et forebyggende be-
søg, fordi jeg synes, det er 
meget vigtigt, at områdets 
unge lærer nærpolitiet nær-
mere at kende, og at de unge 
ved hvem landbetjenten er, 
lød det fra Ken Nissen. 

Steen Sparvath - formand for Lunderskov Lokalråd.

Kommunen  
sender 28 hektar
erhvervsjord i 
Vamdrup i udbud
Solenergiselskab har meldt sig på banen.

VAMDRUP: Det er nu slup-
pet ud fra lukket behand-
ling i kommunen, at det er 
et solenergiselskab der er 
interesseret i at købe de 28 
hektar erhvervsjord. 

Det handler om jord som 
hører ind under den kom-
munalt ejede nedlagte land-
brugsejendom, Dybdalgård i 
Vamdrup. Men det er langtfra 
sikkert, at solenergiselskabet 
bliver køberen. 

Byrådet kan nemlig ikke 
umiddelbart sælge jord direk-
te til en interesseret køber. Lo-
ven kræver, at det skal i offent-
ligt udbud. Og det betyder, at 
der nemt kan melde sig andre 
gode købere på markedet.

Jorden ligger, som tidligere 
omtalt i Netavisen, helt ideelt 

græsende lige op til det eksi-
sterende store industriområde. 
Og det er for længst i en lokal-
plan udlagt som erhvervsjord. 

Netavisen skrev ligeledes 
forleden, at kommunen nu ag-
ter pludselig både at vil sælge 
jorden og fremskyde nedriv-
ningen af de tilhørende efter-
hånden meget faldefærdige 
bygninger. Forklaringen kan 
være den interesserede køber.

Byrådet har netop på det 
seneneste møde, som lukket 
sag, besluttet hurtigst muligt 
at sende de 28 hektar jord i 
offentlig udbud. Et salg af jor-
den ventes at kunne tilføre den 
slunkne kommunekasse et to-
cifret million beløb. Men hvem 
køberen bliver, står altså fore-
løbig hen i det uvisse.

sebro

Lokalhistorisk Arkiv i Lun-
derskov, afholder som van-
ligt Arkivernes Dag den 10. 
november.

I år har lokalhistoriske ar-
kiver i Vamdrup, Harte, Seest, 
Christiansfeld, Sdr. Bjert og 
Lunderskov lavet en udstilling 
om samspillet mellem Kolding, 
Koldinghus og omegnen gen-
nem 750 år i forbindelse med 
jubilæet i Kolding. 

Lokalarkiverne har produ-
ceret 27 plancher med lokalhi-
storie, som alle kan ses i Lun-
derskov på dagen. Her kan 
man bl.a. læse om den sidste 
henrettelse på Hvolbøl i Lejr-
skov, hvor Kirsten Julius måt-
te lade livet for at have forgif-
tet sin mand. Derudover er der 
plancher med historier fra ryt-
terskolerne i Skanderup og 
Vrå – og mange, mange flere. 
Plancherne med titlen Borg, 
By og Land har været udstil-

let både på Koldinghus og på 
Kolding Bibliotek. Så hvis man 
ikke fik set dem der, så er der 
rig mulighed for at se dem nu.

Lokalarkivet viser rundt på 
dagen, kælderen er åben med 
masser af ting fra lokalområ-
det, og hvis du har tiden, kan 
du bladre alle Lunderskov & 
Omegns Folkeblade igennem 
helt tilbage til 30’erne. 

Har man nogle ting, papi-
rer, matrikelkort liggende vedr. 
lokalområdet, er man velkom-
men til at tage det med på arki-
vet. De registrerer og opbeva-
rer det i arkivet.

Da juletiden nærmer sig, er 
de gamle kogebøger fra arki-
vet fundet frem, og man kan 
købe en portion risengrød med 
kanelsukker og smørklat for kr. 
10,-. Dertil serveres saftevand 
eller sødet hvidtøl!

Lokalarkivernes Dag er fra 
kl. 10 – 14 på Kobbelvænget 2 
i Lunderskov.

Henrettelser, 
rytterskoler og 
risengrød
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Kolding & Lunderskov
604@edc.dk
75 52 48 66

Fredericia
700@edc.dk
75 91 44 44

Vejle, Jelling & Bredballe
714@edc.dk
75 82 25 22

Børkop & Brejning
706@edc.dk 
75 86 82 66

EDC Domus First Class | MyGarage
717@edc.dk
40 29 09 14

5 butikker – 1 salær!   Bestil et gratis Salgstjek En del af byens liv
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    Storegade 27 · 6640 Lunderskov · Tlf. 7558 5844 · Bil 2147 5844  thomsenauto@mail.dk www.thomsenauto.dk

  

BRUGTE BILER

Biler i alderen 0 til 48 måneder:
Variabel rente 4,45%.
Fast rente 5,45%

Biler i alderen over 48 måneder:
Variabel rente 4,95%.
Fast rente 5,95%

VI TILBYDER LEJE AF BIL UNDER VÆRKSTEDSBESØG

PERSONVOGNE:

14 Audi A6 2,0 TDi 177 Multir. 5d, 229.000 km, aut. 17” alufælge, vinterhjul, 
2 zone klima, fjernb. c-lås, p-censor, fartpilot, kørecomputer  Kr. 249.900

07 VW Touareg 3,0 TDi Tiptr. 5D, 254.000 km, aut.gear/Tiptronic, 17” alufælge, 
2 zone klima, køl i handskerum, fjernb. c-lås, p-censor, fartpilot   Kr. 229.900

86 Chevrolet Corvette 5,7 Cabriolet aut. 2d, 62.000 km, sort, aut., alu.,  
airc., kørecomputer, læderindtræk, servo, indfarvede kofangere, lev. nysynet Kr. 199.900

14 Mercedes C200 2,2 CDi st.car aut. BE 5d, 594.000 km, sort, aut.gear/tiptronic,  
16” alufælge, 2 zone klima, fjernb. c.lås, fartpilot, kørecomputer Kr. 139.900

14 Ford Fiesta 1,6 TDCi 95 Trend ECO 5d, 83.000 km, metalgrå, vinterhjul, airc.,  
fjernb. c.lås, kørecomputer, infocenter, startspærre Kr. 94.900 

07 Audi Q7 3,0 TDi quattro Tiptr. Van 5d, 300.000 km, aut., 19” alufælge, 2 zone klima,  
køl i handskerum, fjernb. c.lås, parkeringssensor, kørecomputer, infocenter Kr. 85.900

13 Opel Corsa 1,3 CDTi 95 Enjoy eco 5d, 81.000 km, 15” alufælge, airc., fjernb. c.lås, 
startspærre, udv. temp. måler, sædevarme, højdejust. forsæde, el-ruder, Kr. 84.900

07 VW Touran 1,4 TSi 140 Trendline, 5-d, 204.000 km, 6 gear, 2 zone klima,  
køl i handskerum, fjernb. c.lås, fartpilot, kørecomputer, parkeringssensor Kr. 79.900

15 VW Up! 1,0 60 Move Up! BMT 5d, 68.000 km, benzin, airc., fjernb. c.lås,  
fartpilot, kørecomputer, infocenter, startspærre, udv. temp. måler Kr. 75.900

11 Hyundai i30 1,6 CRDi 128 Comfort CW ISG 5d, 137.000 km, diesel,  
6 gear, fuldaut. klima, køl i handskerum, fjernb. c.lås, fartpilot, kørecomputer Kr. 74.900

09 VW Sharan 2,0 TDi 140 Comfortline 5d, 265.000 km, 6 gear, 2 zone klima, køl i hand-
skerum, fjernb. c.lås, fartpilot, kørecomputer, startspærre, udv. temp. måler Kr. 74.900

12 Peugeot 308 1,6 HDi 92 Access st.car 5-d, 245.000 km., 
2 zone klima, køl i handskerum, fjernb. c-lås, fartpilot m.m.  Kr. 54.900

13 Peugeot 308 1,6 HDi 92 Access st.car 5-d, 232.000 km., 
2 zone klima, fjernb. C-lås, fartpilot, kørecomputer, infocenter m.m.  Kr. 54.900

94 Ford Escort 1,8 XR3i Cabriolet, 2D, 162.000 km, 15” alufælge, c-lås,  
startspærre, el-ruder, db. airbags, abs, servo, leveres nysynet. Kr. 39.900

03 Volvo S40 1,6 Classic 4d, 333.000 km, fuldaut. klima, fjernb. c.lås, fartpilot,  
infocenter, startspærre, udv. temp. måler, sædevarme, højdejust. forsæde,  Kr. 19.900

99 Audi A4 1,6 4-d, 281.000 km, benzin, defekt motor, 18” alufælge, c.lås, håndfrit til mobil, 
bluetooth, abs, servo, hvide blink, indfarvede kofangere, sænket Kr. 7 .900

Personvogn Diesel Årg. 14 Km 83.000 
Døre: 5 Farve: Sølvmetal

Vinterhjul, airc., fjernb. c.lås, kørecomputer, infocenter, start-
spærre, udv. temp. måler, sædevarme, højdejust. forsæde, 
el-ruder, el-spejle m/varme, automatisk start/stop, cd/radio, 
multifunktionsrat, håndfrit til mobil, bluetooth, isofix, bagage-
rumsdækken, kopholder, stofindtræk, splitbagsæde, 6 airbags, 
abs, antispin, esp, servo, hvide blink, indfarvede kofangere, lev. 
nysynet, service ok

UGENS BIL    •    Ford Fiesta 1,6 TDCi 95 Trend ECO 5d

Kr. 94.900

HUSK VI HAR

TILBUD PÅ DÆK

HELE ÅRET
BEREGN PRISER PÅ VORES WEBSHOP

WWW.THOMSENAUTO.DK

Preben Maler
Lunderskov 4087 1599

prebenmaler6640@gmail.com

Kontakt din lokale maler:

Preben
på tlf. 4087 1599

Drosselvej 2 - 6640 Lunderskov

Tlf. 7558 6022

Tømrerarbejde
Murerarbejde
Gulvstøbning
Jord-/Kloakarbejde

Tlf. 7684 0062 . Bil 2374 7273
Fax 7684 0061

Den lokal tømrer

4 stk. 4 stk. 4 stk. 4 stk.

155/65 14”
Pris 2195 kr.

205/55 16”
Pris 3295 kr.

195/65 15”
Pris 2495 kr.

175/65 14”
Pris 2295 kr.

Håndværkere

Få et godt tilbud på din annonce

ANNONCETELEFON 7456 1433 eller på mail@lunderskov-folkeblad.

Lunderskov
Folkeblad

OG OMEGNS
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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

4 stk. 4 stk. 4 stk. 4 stk.

155/65 14”
Pris 2195 kr.

205/55 16”
Pris 3295 kr.

195/65 15”
Pris 2495 kr.

175/65 14”
Pris 2295 kr.

PRIVAT - ERHVERV - LANDBRUG

DØGNVAGT
75 88 50 50

Elkærholmvej 13, Ferup, 6640 Lunderskov

PRIVAT - ERHVERV - LANDBRUG

DØGNVAGT
75 88 50 50

Elkærholmvej 13, Ferup, 6640 Lunderskov

Brug for en
fagmand?
Privat - erhverv - landbrug

døgnvagt

75 88 50 50

Elkærholmvej 13, Ferup, 6640 Lunderskov

Håndværkere 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.

NOVEMBER 
Søndag den 11. kl. 10.30 
 Gudstjeneste, Jordrup Kirke

Tirsdag den 13. kl. 19.30 
 En flygtnings fortælling. Foredragsholderen og historie-  
 fortælleren Helle Asmild kommer til Skanderup   
 Kirkehus  

Søndag den 18. kl. 9.00 
 Gudstjeneste, Lejrskov Kirke v. Elon Jepsen 

Lørdag den 24.  
 Loppeindsamling. Lunderskov Y`s Men`s Club

Søndag den 25. kl. 9.00 
 Gudstjeneste, Jordrup Kirke v. Maja Lomholt

DECEMBER 
Søndag den 2. kl. 10.30 
 Gudstjeneste med minikonfirmandafslutning,  
 Lejrskov Kirke. Børnekorene medvirker

Torsdag den 6. kl. 19.00 
 Simone og Søren Dahl julekoncert, Lejrskov Kirke

Søndag den 9. kl. 16:00 
 Julens læsninger, Jordrup Kirke

Lunderskov
Folkeblad

OG OMEGNS
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Juletræstænding på Torvet, Nørregade søndag d. 25.11.2018 
 
 
15.30  Julemanden hentes i hallen og følges til Torvet i Nørregade  

Vi håber at alle – store som små – vil tage nissehuer på, så 
julestemningen er i top. 

16.00 Vores lokale byrådsmedlem Kristina Jørgensen 
holder tale og tænder juletræet. 

  
Vi synger julesalmer og herefter går den store 
julekonkurrence i gang. 

  
Vinderne af julekonkurrencen findes og 
præmierne uddeles. 
 

 Arrangementet slutter kl. ca. 17.00.  
 
 
Fra kl. 15.30 står Lions Club for salg af gløgg og 
æbleskiver 
 
 

Arrangør: ”Bevar julen i Lunderskov” 

Jeg har lidt 
godter med til 
børnene 

90-årig kvinde handlede resolut  
og lige efter bogen  
Af journalist (DJ) Svend Erik 
Matthias-Brodersen 
Netavisen
 
VAMDRUP: Den 90-årige 
Mary Kvolsbæk Korff i 
Vamdrup har det godt efter 
resolut handling lige efter 
bogen ved en dramatisk 
brand i sit hjem på Nørre-
gade 27 i Vamdrup.

Hendes søn, Ernst Korff, 
som hurtigt kom til stede ved 
branden, fortæller til Netavi-
sen, at ilden var opstået, fordi 
Mary Korff om aftenen havde 
anbragt en varmepude i en stol 
i soveværelset for at få den lu-
net en smule op, inden hun 
skulle i seng.

Da hun senere gik ind for 
at se til puden, lugtede det lidt 
svedent i rummet. For en sik-
kerheds skyld trak hun stikket 
ud til varmepuden, og gik så til-
bage til stuen og lagde sig til at 
sove på en sofa.

Men hen på morgenstun-

den vågnede Mary Korff hel-
digvis. Og da hun fik døren 
lukket op til soveværelset stod 
hele rummet i flammer. Hun 

lukkede resolut døren til væ-
relset og forsøgte så at ringe 
til 112. Med der gik lidt tid, for-
di hun midt i det hele ikke lige 

kunne finde sine briller. Deref-
ter valgte hun hurtigt at bringe 
sig selv i sikkerhed uden for 
huset, fortæller Ernst Korff.

Næsten samtidig, kl. 05.48 
morgen, modtog politiets 
112-alarmcentral et opkald fra 
en nabo, som var vågnet ved 
noget spektakel. På tidspunk-
tet brændte det så voldsomt, 
at der væltede sort røg ud fra 
huset og vinduerne sprang på 
grund af varmen.

Naboen ilede hurtigt til og 
tog sig af Mary Korff, som han 
fandt stående ude i baggår-
den. Kort efter ankom brand-
væsenet fra lokalstationen i 
Vamdrup og tog over med før-
stehjælp og slukning. Og hel-
digvis fik brandfolkene hurtigt 
branden under kontrol og sluk-
ket. Og de fortæller, at årsagen 
til at branden ikke fik større ud-
bredelse udelukkende skyl-
des, at Mary Korff handlede 
resolut lige efter bogen. Hun 
sørgede blandt andet for hur-
tigt at lukke døren ind til det 
brændende værelse.

Mary Korff blev senere i en 
tilkaldt ambulance kørt til Kol-
ding Sygehus til rutinemæs-
sig observation for røgforgift-
ning og undersøgelse for chok, 
men Ernst Korff fortæller, at 
hun er komme hjemme igen, 
og har det godt efter den dra-
matiske oplevelse.  

Her er brandvæsnet i gang med at slukke branden på Nørregade 27. (Foto: Svend Erik 
Matthias-Brodersen, Netavisen).

Ernst Korff – min mor er 
kommet hjem fra sygehuset 
og har det godt.(Arkivfoto)


