
LUNDERSKOV FOLKEBLAD  / 1TORSDAG DEN 5. DECEMBER 2019

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

Følg os på Facebook

Af journalist Sv. Erik 
Matthias-Brodersen, 
Netavisen

 
LUNDERSKOV: 
Hverken Kolding Kommune 
eller Blue Kolding har i øje-
blikket ikke et brugeligt råd 
for, hvordan de på en forsvar-
lig måde kan komme af med 
overfladevandet fra hustage 
og gader i Lunderskov. Og 
det er til trods for, at der står 
et kloakanlæg i midtbyen 
meldt klar til brug fra Bue 
Kolding.

Hidtil har det ligget i kortene, 
at overfaldevandet skulle føres 
til Møllesøen og så derfra regu-
leres og forsinket videre ud i det 
åbne vandsystem. Men avisen 
erfarer, at der er gået koks i 
planen. En sådan løsning lig-
ger ikke mere lige om hjørnet. 
Og det gør alternative mulighe-
der heller ikke. Og det erkender 
den ansvarlige sagsbehandler i 
kommunen, Birgitte Braae And-
resen:

- Møllesøen har været og er 
inde som mulig forsinkelses-
bassin, men andre løsninger 
undersøges også. Det med 
Møllesøen er jo en ret kompli-
ceret sag. Den er privat ejet, og 
der er kommet ny ejer, som vi 
er i dialog med, fortæller Birgitte 
Braae Andresen.

- Var der en aftale med den 
tidligere ejer om søen som for-
sinkelses bassin?

- Nej. Men i realiteten har vi 
som myndighed, ret til uden at 
spørge ejere af private vandløb 
til at udlede overfaldevand til 
både offentlige og private vand-
løb, bare det sker forsvarligt og 
efter loven. Men det ikke noget, 
vi normalt gør, siger Birgitte 
Braae Andresen.

Hun gør endvidere op-
mærksom på, at der er nogle 
fredningsbestemmelser for 

Møllesøen især omkring et op-
stemningsværk ved Drabæks 
Mølle som gør det kompliceret, 
at benytte søen som forsinkel-
sesbassin:

- Kan det ikke se lidt mær-
keligt ud, at I gennemfører og 
afslutter et stort kloakprojekt i 
midt byen, uden først at sikre et 
forsvarligt afløb?

-Jo, sådan kan man måske 
godt se på det.

- Hvad gør I så nu?
- Kolding Kommune og Blue 

Kolding arbejder på at finde 
den bedste løsning for, hvor-
dan regnvandet fra byens tage 
og veje kan ledes på en for-
svarlig måde ud i vandmiljøet. 
Blue Kolding har entreret med 

en ekstern konsulent, som har 
fået opgaven at finde frem til 
løsningsmodeller, og så må vi 
tage den derfra. Og indtil da 
må vi så fortsætte som hidtil 
med at sende overfladevan-
det fra det nye kloakanlæg til 
rensning i Vamdrup - sammen 
med spildevandet - lyder det fra 
Kolding Kommunes ansvarlige 

for området, Birgitte Andresen. 
Hun understreger, at Blue Kol-
ding har entreret sig med en 
ekstern konsulent, som har fået 
opgave til at finde frem til løs-
ningsmodelen, og så må vi tage 
den derfra. Og indtil da må vi så 
fortsætte som hidtil med at sen-
de overfladevandet fra det nye 
kloakanlæg til rensning i Vam-

drup - sammen med spildevan-
det - lyder det fra Kolding Kom-
munes ansvarlige for området, 
Birgitte Andresen. Hun under-
streger, at kommunen og Blue 
Kolding arbejder på at finde 
den bedste løsning for, hvordan 
regnvandet fra byens tage og 
veje kan ledes på en forsvarlig 
måde ud i vandmiljøet. 

Lunderskov kloakken:

Møllesøen ved Drabæks Mølle i Lunderskov, som oprindeligt var udset som forsinkelsesbassin for overfladevandet fra nyt kloakanlæg - men nu er der gået 
koks i planen. (Foto: Svend Erik Matthias-Brodersen).
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Bekendtgørelser

Kopi-priser:
A4 sort/hvid kr. 1,-
A4 farve kr. 3,-
A3 sort/hvid kr. 2,-
A3 farve kr. 6,-
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Gudstjenester i Lejrskov-Jordrup Kirker

Søndag den 8. december kl. 16.00 i Jordrup kirke  
Musikgudstjeneste - Julens Læsninger

Gudstjenester
Søndag den 8. december 
2. søndag i advent
Skanderup grundtvigske
Valgmenighed .... kl. 19.00 
Julekoncert

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

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

Vamdrup Kirke .. kl. 10.30 
De ni læsninger

DIT VALG - VORES HJERTESAG
Kolding - Haderslev - Vamdrup 

tlf.7552 6389
www.soegaards-begravelsesforretning.dk

SØGAARDS 
BEGRAVELSESFORRETNING

- en del af Begravelse Danmark

Jordrup Forsamlingshus
tilbyder udlejning til  

privatfester og kaffeborde og lign.
Kontakt på tlf. for mere info. 

Karen M. Christensen 5124 0888

Shell Lunderskov
v/ Christian Wolter
Tlf. 7558 5366

BILVASK
Fordelskunde / Kontovask

Køb for 1.500,- SPAR 20%
Køb for 1.000,- SPAR 30%
Køb for 1.500,- SPAR 40%

Hvis du efterfølgende  
vasker indenfor 7 dage,  

får du 50% rabat  
på næste vask.

Derfor kommer  
Lunderskov  
Folkeblad
også i Vamdrup  
- i denne uge

Fonden den selv-
ejende institution Ud- 
fordringen har be-
talt for, at juleavisen 
»Julens Udfordring« 
lægges ind i Christi-
ansfeld Avis og Lun-
derskov Folkeblad. 
I anledning af julen 
uddeles Lunderskov 
Folkeblad derfor også 
i Vamdrup, som i julen 
2018, og ligesom det 
lejlighedsvis kan ske 
fremover. Lunderskov 
Folkeblad kan i øvrigt 
altid hentes på biblio-
teket, hvortil der hver 
uge sendes et større 
antal.

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. 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

- Søndag d. 8. december kl. 10.30,  
  børne- og juniorkirke

- Søndag d. 15. december kl. 10.30,  
  børne- og juniorkirke + frokost

- Søndag d. 15. december kl. 16.00, julekoncert

- Søndag d. 22. december kl. 10.30,  
  børne- og juniorkirke

Tilmelding til kirkebilen: 
Senest lørdag på telefon 7550 2700

Julehjælp
Kender du en der har brug for en ekstra  
håndsrækning i julen?
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 fest- 
ligheder. 
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.

Frokost for enlige
Tirsdag d. 10. december  
kl. 11.00 - 13.00 mødes vi og  
nyder en julefrokost sammen. 
Alle enlige i sognet er 
hjertelig velkommen.  
Den første time bruger vi på 
juleminder og julesalmer.  
Vi klipper lidt julepynt og  
hygger os.
Tilmelding til Gerda senest d. 8.12 på SMS til 4096 8386  
eller pr. mail til skg@os.dk 

Frokost for alle 
Søndag d. 15. december er der frokost for alle i kirkehuset 
efter gudstjenesten. 
Voksne kr. 40,- og børn kr. 20,- 
Kl. 16.00 er der julekoncert i kirken. 

Øvrige

I Menighedshuset, Kobbelvænget 5

Møde:  Fredag d. 6. december: Adventsfest  
 med fællesspisning kl. 18.00. 
 Taler: Malene Thams Steffensen, kirkemedarbejder.  
 Emne: Advent. 
 Tilmelding til Gerda tlf. 4096 8386 eller  
 nebelhansen@gmail.com

  Onsdag d. 11. december: Bibelkreds. 

Teenklub:  Mandag d. 2. december: »Gamer«-aften.

Juniorklub:  Juleferie.

Gospelkids:  Juleferie.

Børneklub:  Torsdag den 12. december: Børneklub.

JULEHJÆLP
FIND ET ANSØGNINGSSKEMA

PÅ SKANDERUPSOGN.DK
ELLER KONTAKT ESTER PÅ TLF.

40240009

Har du eller 
én du kender brug for julehjælp?  
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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 6/12- torsdag den 12/12 - 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

Coop pålæg 
70-125 g

Oksemørbrad
1200-1800 g

Smag Forskellen 
appelsiner
Spanien, kl. 1

29900
6 flasker

7500
1 flaske

7500
1 pakke

Aalborg Taffel
70 cl.

28900
Pr. stk.

Coop bær 
200-400 g. 
Dybfrost

Rynkeby Nektar 
100 cl.

900
FRIT VALG

Flere  

varianter

1500
1,5 kg

Flere  

varianter

AMA flydende 
eller stege/bage
500 g/500 ml

Spar 44,95

Spar 352,90

Ripasso Superiore 
Pagus Bisano 
Veneto, Italien

Oksemedaljoner 
eller tykstegsbøffer
600 g

Flere  
varianter
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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.

Jernbanegade 1 
6070 Christiansfeld 

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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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.

DECEMBER 2019 
Torsdag den 5. kl. 19.00   
 Julebankospil i Jordrup Forsamlingshus. 
 Arrangør Jordrup Borger og Forsamlingshus. 
Fredag den 5. kl. 17.30-20.30   
 Lysfest i Hvidkildeparken. 
 Arrangør Lions Club. 
Søndag 8. kl. 16.00   
 Musikgudstjeneste Jordrup Kirke. Julens læsninger.

Onsdag 11. kl. 12.00   
 Julefrokost - Aktivitetscentret Toftengården Jordrup.

JANUAR 2020 
Lørdag den 18. kl. 18.30 
 Dansk Slager Parade i Jordrup Borger og Forsamlingshus.

Nedrivningen af Vamdrup station 
udskudt på ubestemt tid
Af journalist (DJ) Svend Erik  
Matthias-Brodersen, 
SEBRO PRESS

VAMDRUP: Nedrivningen af 
banegårdsbygningen i Vam-
drup er udskudt på ubestemt 
tid. Denne overraskende ud-
melding kommer til avisen 
fra underdirektør Jes Trans-
bøl i DSB ejendomme.

Udmeldingen er overra-
skende, fordi DSB for længst 
har meldt ud, at bygningen 
var klar til nedrivning. Og fordi 
sagen var så vidt, at Kolding 
Kommune også for længst 
har godkendt en ansøgning 
fra DSB om tilladelse til at rive 
bygningen ned.

- Vi ved ikke bestemt, hvor-
når nedrivningen nu vil finde 
sted, men det sker nok ikke 

noget før tidligst i 2028, fortæl-
ler Jes Transbøl til avisen. 

Årsagen til udskydelsen er, 
at man i farten med at få byg-
ningen fjernet tilsyneladende 
fuldstændig har overset, at i 
kælderen  findes alle tekni-
ske installationer for Vamdrup 
stations signalanlæg samt 
fjernstyringsteknik for dele af 
strækningen Lunderskov - Vo-
jens:

- Det er jo ikke ting, man 
bare sådan lige kan flytte med. 
Det  må vente til hele stræk-
ningens signalanlæg skal for-
nyes, og som det ser ud lige 
nu, står indførelsen af et nyt 
signalprogram for strækningen 
hos Banedanmark tidligst til 
implementering i 2028. Og før 
kan stationsbygningen næppe 
fjernes, forklarer Jes Transbøl 
fra DSB ejendomme.

Station siden 1866
Det er også med lidt blan-

dede følelser nedrivningen af 
banegårdsbygningen i Vam-
drup er modtaget lokalt. Byen 
har nemlig haft en stations-
bygning helt siden 1866, hvor 
Vamdrup, efter nederlaget ved 
Dybbøl Banke, blev dansk-
tysk grænsestation.  

Den nuværende stations-
bygning blev opført i 1954. Det 
skete i forbindelse etablering 
af dobbeltsporet mellem Lun-
derskov og Vamdrup, og hvor 
jernbanesporene blev hævet 
for at komme over Østergade 
på den nuværende bro. 

Tidligere spærrede hej-
sebomme for vejtrafikken på 
Østergade, når der passerede 
tog.

Teknikken har taget over
Nu har teknikken gradvist 

overtaget alle menneskelige 
funktioner på stationen, blandt 
andet gennem fjernstyring og 
billetsalg fra en automat. Det 
har medført, stationsbygnin-
gen stort set i nogen tid har 
stået ubenyttet hen. 

Det sidste der blev brugt, 
var ventesalen, men den måtte 
også på et tidspunkt lukkes på 
grund af gentagne hærværk. 
Nu må DSB’s passagerer som 
benytter Vamdrup station nø-
jes med at søge ly mod vejret i 
et opsat glas venteskur på per-
ronen.

Banegårdsbygningen i 
Vamdrup er modsat til statio-
nen i Lunderskov - der er fra 
1874 - ikke omfattet af fred-
ningsbestemmelser, og kan 
derfor uden varsel rives ned.

Nedrivningen af banegårdsbygningen i Vamdrup er udskudt.(Foto Svend Erik Matthias-Brodersen SEBRO PRESS).

Så fik Vamdrup lyset
Af journalist (DJ) Svend Erik  
Matthias-Brodersen, 
SEBRO PRESS

VAMDRUP: Traditionen tro 
var der juleoptog i Vamdrup 
den forgangne lørdag. Men 
da optoget nåede frem til 
viadukten på Østergade blev 
der budt på en overraskelse. 
Der blev tændt farvet lys un-
der viadukten skiftende i alle 
regnbuens farver.  Jo, Vam-
drup har nu fået den længe 
ventede belysning af viaduk-
ten. 

Projektet har været under-
vejs gennem flere år, forklarer 
formanden for Vamdrup Byfo-
rum, Helge Paulin:

Undervejs har byforum dog 

kunnet gøre brug af erfaringer 
fra såvel Bramming og Vojens, 
hvor man også har udsmykket 
jernbanebroer:

Installationen er på nuvæ-
rende tidspunkt sat op med 
et standardprogram. Men i 
det indgår en styring, der kan 
sætte farven efter forskellige 

formål fx. rød til jul eller gul til 
påske. Endvidere bliver det 
muligt at kontrollere farven på 
lyset fra Vamdrup Kino:

- Med farver kan Torvet og 
Kinotorvet nu bindes sammen, 
og der kan skabes særlige 
stemninger fx i forbindelse med 
præsentation af film i Vamdrup 

Kino, forklarer Helge Paulin.
Belysning har kostet 

147.300 kr. Midler er hentet fra 
Centerbypuljen i Kolding Kom-
mune, der yder støtte til lokale 
initiativer.

Traditionen tro blev jule-
træet på Torvet i Vamdrup også 
tændt. Her sørgede Vojens 
Brass Band for at skabe jule-
stemningen med musik. Og by-
rådsmedlem Poul Erik Jensen 
holdt juletalen.

Belysningen af viadukten på Østergade i Vamdrup - her i blåt. (Foto: Vamdrup Byforum).
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Tak til sponsorer 
Tusind tak til samtlige sponsorer i forbindelse med 
juletræstænding i Lunderskov. I gjorde det muligt, at det blev en 
rigtig hyggelig eftermiddag. Der var et stort fremmøde og 
mange deltagere gik hjem med en flot gevinst – takket være 
jeres bidrag. Tusind tak til: 

 Lunderskov Handels-, Håndværker- og Industriforening  
 Jysk, Kolding Syd 
 Mixpro 
 Lunderskov Bibliotek 
 SuperBrugsen, Lunderskov 
 Frugtcompagniet 
 Nærbutikken 
 Bøges Både 
 Lunderskov Camping 
 Sanas Pizzaria 
 Frk. Gosmand 
 Bøges Bilservice 
 Lunderskov Bageri 
 Lunderskov Pizzaria 
 Zano frisør 
 Shell 
 Thomsen Auto 
 Majas Blomster 
 Skoleleder Wilhelm Hallum og alle kor-børnene fra 

Kongsbjergskolen 
 Julemanden 
 Jørgen Henrik Poulsen 
 Dennis Jimmi Jensen 

Vi ønsker alle en rigtig glædelig jul samt et godt og 
lykkebringende nytår! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 ”Bevar julen i Lunderskov ”                           

  

Annoncesponsor: LHHI                         

Rolles Mølle
Vælg fra gårdspladsen, eller  

fæld selv i plantagen fra d. 1. -23. december.

 3. og 4. adventsweekend  
sælges gløgg og æbleskiver i jagtstuen.

Åbent hverdage 14-16, weekend 10-16.

Rolles Møllevej 50 
6640 Lunderskov, Tlf. 7558 6280 
Se også www.rollesmoelle.dk

JULETRÆER SÆLGES
FRA

Genbrugspladsen i Lunderskov
trues igen af lukning
Af journalist (DJ) Svend Erik  
Matthias-Brodersen, 
SEBRO PRESS

LUNDERSKOV: Nu er der 
igen opstået tvivl for frem-
tiden for genbrugspladsen 
ved boligvejen Slugten i Lun-
derskov. Denne gang er det 
en klage fra en nabo til plad-
sen, der er kommet i vejen. 
Naboen har sår tvivl om plad-
sens beliggenhed er lovlig.

Kolding Kommune har sendt 
klagen videre til behandling hos 
øverste myndigheder. Og får 
klageren ret afvises det ikke 
fra kommunens side, så kan 
Lunderskov-borgerne risikere 
helt at miste deres lokale gen-
brugsplads. En total flytning af 
pladsen bliver meget dyr - og 
tilsyneladende for dyr for kom-
munen.

Avisen her tidligere fortalt, 

at hele den igangværende sag 
om genbrugspladsen i Lunder-
skov er opstået, fordi Kolding 
Kommune på et tidspunkt op-
dagede, at pladsen slet ikke 
måtte ligge, der hvor den lig-
ger. Der manglede en lovkræ-
vet lokalplan. En ting, som den 
gamle Lunderskov Kommune 
ikke rigtigt havde fået på plads, 
før sammenlægningen med 
Kolding fandt sted.

Og det er netop i forbindelse 
med udarbejdelse og godkendel-
se af en ny lokalplan som tryller 
genbrugspladsen til erhvervsom-
råde, at den pågældende nabo - 
helt efter bogen - har benyttet sin 
ret til at klage over.

Planer om lukning
Der har faktisk lige siden 

etableringen af pladsen ved 
Slugten blæst kraftige vinde 
mod den. Avisen erfarer, på 
et tidspunkt havde kommunen 

planer om at lukke pladsen. 
Men der blev lyttet efter prote-
ster og en lukning blev opgivet. 

Og det hele endte med, at 
pladsen, som ligger meget tæt 
på boliger, fik lov at blive, men 
med begrænset åbningstid og 
betjening i forhold andre gen-
brugspladser i kommunen.

Den pågældende beboer 
på Slugten har klaget gennem 
sin advokat, blandt andet med 
påstand om, at placeringen af 
genbrugspladsen er ulovlig i 
henhold til miljøloven. 

Hvis klageren får medhold 
- og kommunen dermed af 
økonomiske årsager vælger at 
lukke pladsen - så vil Lunder-
skov borgerne blive henvist til 
at benytte en af de andre gen-
brugspladser i kommunen. Og 
her bliver den døgnåbne plads i 
Vamdrup nærmest for de fleste 
i Lunderskov. En afgørelse i sa-
gen ventes dog først en gang i 

2020. Og indtil da er en plan-
lagt renovering af pladsen ved 
Slugten stillet i bero.

Klageren har begrundet sin 
klage med, at genbrugspladsen 
ligger for tæt på boliger med ri-
siko for støv- og støjgener - og 
det forlyder i miljølovgivningen 
vinder beboelse næsten altid 
over forurenende virksomhe-
der!

Anita Hallgreen, der er 
sagsbehandler i Kolding Kom-
mune, har forklaret til jv.dk, at 
man allerede har flyttet ind-
gangen til genbrugspladsen og 
flere funktioner længere væk 
fra boligerne på Slugten, men 
at resten af projektet må afven-
ter til udfaldet af klagesagen 
foreligger.

Den omstridte genbrugsplads ved Slugten i Lunderskov, hvis placering nu skal vrides ved 
klageretten. Området for den nye lokalplan ses inden for den punkterede linje. 
(Foto. Kolding Kommune).
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TVIS-varme åbner for udvidelse 
af fjernvarmen i Vamdrup

Forlig sag om omstridt gylletank

Af journalist (DJ) Svend Erik  
Matthias-Brodersen, 
SEBRO PRESS

VAMDRUP: Borgere i Vam-
drup, som ønsker fjern-
varme kan godt begynde 
at klappe i hænderne. Vam-
drup Fjernvarme skal nem-
lig snart have rå-varmen fra 
TVIS, og det åbner mulighed 
for en længe ønsket udvidel-
se af byens fjernvarme net.

Som tidligere omtalt her 
i avisen har Vamdrup Fjern-
varme besluttet at droppe na-
turgassen som hovedkilde til 
varmen på værket på Nygade i 
Vamdrup. I stedet skal varmen 
komme fra et punkt på det fæl-
les kommunale varmeselskab 
TVIS’ i forvejen eksisterende 
ledningsnet i Lunderskov og 
føres derfra til Vamdrup via en 
7,8 kilometer lang ledning.

Oplysningen om, at projek-
tet åbner mulighed for en læn-
ge ønsket udvidelse af det be-
stående fjernvarme net i byen 
kan læses ud fra en sagsbe-
handling i Kolding Kommune.

Ønsker om udvidelse af 
nettet i Vamdrup har hidtil væ-
ret bremset, blandt andet af 
manglende teknisk kapacitet 
på værket på Nygade. 

Vamdrups valg af TVIS-var-
men frem for naturgassen er 
blandt andet sket, fordi natur-

gassen efter staten har drop-
pet et tilskud er blevet for dyrt, 
og fordi TVIS-varmen fremstil-
les på flis og er dermed både 
billigere og mere miljøvenlig.

Det oplyses også i sags-
behandlingen i kommunen, 
at Vamdrup fjernvarme i den 
nye ordning bibeholder en af-
tale med Rockwool-fabrikken i 
Vamdrup om levering af over-

skudsvarme til fjernvarmenet-
tet.

At oplysningen om at der 
med den nye ordning lukkes 
op for flere fjernforbrugere i 
byen vækker glæde, skyldes 
at gennem de senere år har 
fjernvarmen i Vamdrup på 
grund af kapacitets problemer 
måttet afslå ønsker fra både 
eksisterende boligområder og 

nye udstykninger om at kom-
me med i fjernvarmen. Men 
det problem skulle med TVIS-
varmen nu blive løst.

Sagen er i øvrigt nu så langt 
i systemet at de instanser, som 
ifølge loven skal spørges, er 
spurgt - og der har ingen ind-
vendinger mod planen været. 
Det betyder, at detailprojekte-
ringen af den nye ledning fra 

Lunderskov til Vamdrup for-
mentligt snart kan iværksæt-
tes.  Og der satses, efter hvad 
avisen erfarer, på at varmen 
fra TVIS kan strømme ind til 
varmeværket i Vamdrup - og 
derfra videre ud til forbrugerne 
senest fra næste fyrings sæ-
sons start.

NETAVISEN SEBRO PRESS

FERUP/VAMDRUP: Der er 
opnået forlig i sagen om 
den omdiskuterede gylle-
beholder ved Koldingvej i 
Vamdrup. Landmand Flem-
ming Damgaard i Ferup får 
sin gylle til Vamdrup og gen-
boen, Dansk Autologik, Poul 
Erik Jensen (S) får behol-
derens placering flyttet, og 
en beslutning i kommunens 
Plan-, Bolig og Miljøudvalg 
annulleres.  I anledningen 
har Kolding Kommune ud-
sendt en pressemeddelelse.

Forliget er truffet på et in-
ternt møde mellem parterne, 
Flemming Damgaard, Auto-
logik og kommunen. Og det 
betyder, at hele sagen nu skal 
gå om i det politiske system i 
kommunen. 

Men inden man var nået 
så langt, var sagen kørt op i 
en spids. Placeringen af gyl-
lebeholderen blev behandlet 
på et møde i Plan-, Bolig- og 
Miljøudvalget den 6. novem-
ber 2019, efter krav fra social-
demokraten Poul Erik Jensen, 
som var utilfreds med en admi-
nistrativ afgørelse. Han ønske-
de beholderen placeret mere 
hensigtsmæssigt af hensyn til 
genboen, Dansk Auto Logik.

Et flertal i udvalget afviste 
imidlertid Poul Erik Jensens 
forslag. Og det skete endda 
med hård kritik rettet mod 
Poul Erik Jensen, fordi han 
havde forlangt sagen politisk 
behandlet.  Især kom kritikken 
fra udvalgets formand, Birgitte 
Kragh (V) som anførte, at sa-
gen og afgørelse alene var ad-
ministrativ.

Forliget er resulteret i, at 

gyllebeholderen nu placeres 
ca. 150 meter længere sydvest 
for den placering, som udval-
get vedtog den 6. november. 
Dansk Auto Logik sørger for 
en bedre belægning på til- og 
frakørselsvejen, der ligger pa-
rallelt med Kolding Landevej 
(Rute 25). Det sker med hen-
blik at minimerer støvgener fra 
kørslen med gylle.

I pressemeddelelsen ud-
trykker Birgitte Kragh tilfreds-
hed med, at sagen er landet 
med en løsning, hvor alle de 
involverede parter er tilfredse.

Gyllebeholderen kommer 
nu til at ligge op ad et eksiste-
rende læhegn. og når den er 
bygget har Flemming Dam-
gaard en aftale med Hede-
Danmark om, at der plantes 
et levende hegn omkring den. 
Flemming Damgaard glæder 
sig også over, at det i fordra-

gelighed er lykkedes at få en-
derne til at mødes.

Han har efter forliget ind-
sendt en ny ansøgning. By- 
og Udviklingsforvaltningen 
sender nu den nye placering 
i høring og forventer, at kunne 
behandle sagen endeligt inden 
jul. Herefter er der fire ugers 
klagefrist på afgørelsen.

Sagen kort:
Svine- og planteavler Flem-

ming Damgaard søger Kolding 
Kommune om en landzonetil-
ladelse til at placere en gylle-
beholder på sin ejendom uden 
for Vamdrup. Kolding Kommu-
ne sender placeringen af gyl-
lebeholderen i høring og her 
gør Dansk Auto Logik en ind-
sigelse i forhold til placeringen. 

En ansøgning om landzo-
netilladelse vil typisk blive be-
handlet af en sagsbehandler 

i By- og Udviklingsforvaltnin-
gen, som er myndighed i den-
ne type sager. Men medlem af 
Plan-, Bolig- og Miljøudvalget 
Poul Erik Jensen bragte sagen 
til politisk behandling i Plan-, 
Bolig- og Miljøudvalget på mø-
det den 6. november. Her be-
sluttede et flertal i udvalget at 
give tilladelse til den ansøgte 
placering.

Efter udvalgsmødet den 6. 
november har sagens parter 
valgt at genoptage dialogen og 
på et møde den 18. november 
2019 fandt landmand Flem-
ming Damgaard, Dansk Auto 
Logik A/S og Kolding Kommu-
ne i enighed en løsning i form 
af en ny placering og bedre be-
lægning på tilkørselsvejen, der 
skal minimere de nuværende 
og fremtidige støvgener.

Fjernvarmeværket på Nygade i Vamdrup som snart får rå-varmen fra TVIS.  
(Foto: Svend Erik Matthias-Brodersen, SEBRO PRESS.

Uddrag 
fra lokal-
politiets 
rapport
VAMDRUP: 28.11.19: 
Fotovogn på Bavnevej og 
Jernbanegade i Vamdrup.
VAMDRUP: 25.11.19/11.37: 
En kvindelig billist med børn 
som passagerer stoppet i Min-
degade i Vamdrup for at føre 
bil uden førerbevis. Vedkom-
mende havde ikke generhver-
vet retten til kørekort efter en 
tidligere frakendelse.
VAMDRUP: 23.11.-24.11.19:
Tyveri af værktøj fra parkeret 
varebil i Søndergade i Vam-
drup. Sagen efterforskes.
VAMDRUP: 22.- 24. 11. 19:
Indbrud i Villa på Kastanievej i 
Vamdrup. Sagen efterforskes.                                           
VAMDRUP: 21. 11.19/17.00:
Under en rutinemæssig kon-
trol: Mandlig billist stoppet på 
Jernbanegade og sigtet for 
spirituskørsel.
LUNDERSKOV:16.11.-17.11.19: 
Indbrud i villa på Udsigten i 
Lunderskov. Sagen efterfor-
skes.
VAMDRUP: 31. 10. 19/17.00: 
Rutinemæssig kontrol: Ung 
mand standset på ulovlig knal-
lert på Sydbanegade i Vam-
drup. Spottet fordi han kørte 
for hurtigt.
VAMDRUP: 24. 10. 19/14.44:
 Mandlig billist påvirket af spi-
ritus anholdt på P-pladsen ved 
Hestehaven bag Vestergade i 
Vamdrup.
LUNDERSKOV: 22.10.19/10.15: 
Rutinemæssig kontrol: Mand-
lig billist uden kørekort stoppet 
under kørsel på Kongsbjerg i 
Lunderskov.
LUNDERSKOV: 21.10-23.10.19: 
Indbrud i en villa på Kirkevej 
i Lunderskov. Sagen efterfor-
skes
VAMDRUP: 24. 10. 19/14.44:
Mandlig billist påvirket af spiri-
tus anholdt på P-pladsen ved 
Hestehaven bag Vestergade i 
Vamdrup.
JORDRUP: 10. 10. 19/18.35:
Spiritus påvirket mandlig billist 
stoppet på Hovmosevej i Jor-
drup.

sebro

Hans Peter Poulsen  
- lokalbetjent for Vamdrup og 
Lunderskov.



LUNDERSKOV FOLKEBLAD  / 7TORSDAG DEN 5. DECEMBER 2019

Ugeavisen kan hentes hos:

Superbrugsen, Lunderskov

Nærkøb, Lunderskov

Biblioteket, Lunderskov

Shell, Lunderskov

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

Håndværkere

m Murerarbejde
Reparationer
Flisearbejde
Om- og tilbygning
Tagarbejde

m

m

m

m

Frank Landmark
Risbøge 54 . 6640 Lunderskov

Tlf. 7558 6220
Mobil 2623 6220

www.f-l-byg.dk

F.L. Byg ApS

PRIVAT - ERHVERV - LANDBRUG

DØGNVAGT
75 88 50 50

Elkærholmvej 13, Ferup, 6640 Lunderskov

Genbrugsbutik vækker 
kritik hos frivillige

Det gik heldigvis ikke 
så galt

KOLDING: Der er etableret 
en privat genbrugsbutik på 
kommunens Kolding Nord 
Genbrugsplads. Et initiativ, 
som bestemt ikke er lige vel-
kommen alle steder.

Især har det vakt kritik hos 
de organisationer, hvor frivil-
lige driver genbrugsforret-
ninger og loppemarkeder, og 
hvor overskuddet går til gode 
humanitære formål, der blandt 
andre tæller Y’s Men’s Club i 
Lunderskov 

Det er et firma, som kalder 
sig for Genbrugskongen A/S, 
der er rykket ind på Kolding 
Nord Genbrugsplads, med 
adressen Bronzevej 3. 

Det skulle betyde flere ar-
bejdspladser for mennesker 
på kanten af arbejdsmarkedet 
og mere genbrug til hele famili-
en, hedder det fra kommunen. 

Genbrugskongen A/S har 
lejet sig ind i kommunale loka-

ler. Initiativet betegnes som et 
udtryk for et politisk ønske om 
at få mængden af affald ned i 
Kolding Kommune. Aftalen er 
indgået for en treårig forsøgs-
periode.

Jakob Ville (V), formand for 
Teknik- og Klimaudvalget, ud-
taler til blandt andre Jv.dk, at 
han er godt tilfreds med, at Kol-
ding Kommune er i mål med at 
finde en privat virksomhed, der 
vil drive genbrugsbutik.

Poul Erik Jensen (S), for-
mand for Arbejdsmarkedsud-
valget, ser projektet som et 
spændende eksempel på, at 
kommunen og private virksom-
heder kan samarbejde om at 
tage socialt ansvar.

Ejerkredsen i Genbrugs-
kongen A/S Lars Holger Han-
sen har tidligere stået i spidsen 
for vognmandsforretningen 
LOTRA og Brian Juhl Jensen 
indtil nu har drevet.

sebro

JORDRUP: 30. 11. 
2019/13.49: TrekantBrand 
st. Lunderskov + Kolding: 
112-melding: Gårdbrand/
fare for dyr (600 køer): Fyns-
lundvej 59, Jordrup..

Sydøstjyllands Politi og Tre-
kantBrand station Lunderskov 
blev kaldt ud til en bygnings-
brand på adressen Fynslund-
vej 59 lørdag 30. 11. 2019. An-
meldelsen lød i første omgang 
på, at der var ild i en gård. Men 
heldigvis var det ikke så galt. 
Da beredskabet nåede frem 
viste det sig, at røgen kom fra 
en tørretumbler, som var brudt 
i brand.

TrekantBrand var ellers klar 
til den store indsats, idet der 
befandt sig omkring 600 kø-
rer på gården. Men der kom 
hverken mennesker eller dyr 
til skade og ingen var i fare.  
Ilden blev hurtigt slukket, og 
der skete kun mindre brand-
skader.

Gården ejes af det lokale 
europaparlamentsmedlem 
Asger Christensens (V), der 
driver den i samarbejde med 
Arla. På politikerens åbne 
Facebookside takker han i 
øvrigt beredskabet for hurtig 
indsats.

sebro

Men politikerne er tilfredse.

Brandbilerne netop ankommet til gården på Fynslundvej 59 i 
Jordrup. (Foto: Kolding Netavis).
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Lunderskov Y’s Men’s Club fejrer 50-års jubilæum
Der er sket meget på 50 år!

Skrevet af 
Renè Antvorskov  
(Klubbens webmaster) &  
Ruth Kristensen  
(Klubbens vicepræsident) 
for Lunderskov  
Y’s Men’s Club

LUNDERSKOV: I efteråret 
1968 tog Vamdrup Y’s Men’s 
Club initiativ til at danne en 
ny klub i Lunderskov. Den 7. 
maj 1969 holdt Lunderskov 
Y’s Men’s Club sit første 
klubmøde med 18 mandlige 
medlemmer. I dag er klub-
ben en blandet klub med Ka-
ren Hansen som klubbens 
præsident med 40 medlem-
mer i alderen 38 - 90 år. Hun 
har også været med helt fra 
starten, som hustru til Børge 
Hansen.

Børge Hansen og Kristian 
Bøge var med til at starte klub-
ben op i 1969. Børge er des-
værre ikke blandt os længere, 
men Kristian er stadig frisk og 
medlem af klubben. Derudover 
er der 8 nuværende medlem-
mer, der har været medlem si-
den 1970’erne. Der er mange 
trofaste og stabile medlemmer.

Medlemstallet har været 
stødt stigende gennem årene, 
og der gøres hele tiden en ind-
sats for at få flere nye medlem-
mer.

En del af et
internationalt netværk

Klubben er en del af en 
verdensomspændende orga-
nisation, der på folkekirkelig 
baggrund arbejder på at skaffe 
midler til støtte for projekter, 
foreninger og enkeltpersoner. 

Klubbens nationale og in-
ternationale relation markeres 
ved deltagelse i den årlige 
Regionskonference. I 2020 er 
der endvidere Verdenskonvent 
i Odense, hvor Lunderskov 
klubben også vil være repræ-
senteret.

Der afvikles klubmøder 
hver 14. dag, med et meget va-
rieret indhold fra spændende 
foredrag til virksomhedsbesøg 
og lign. Klubbens medlemmer 
og ledsagere spiser sammen 
ved alle klubmøder. Der er et 
godt sammenhold i klubben, 
hvilket gør, at det er et dejligt 
sted at være. Udgifter til disse 
aktiviteter dækkes af klubkon-
tingentet.

Klubmøderne er blevet 
afviklet både på Hotel Lun-
derskov, i Ungdomshuset og 
på Hotel Hellas. I dag holdes 
klubmøderne i Kirkehuset ved 
Skanderup Kirke.

Støtte til organisationer
og projekter

Det en stor tilfredsstillelse 
for klubben at kunne yde både 

praktisk og økonomisk hjælp 
til bl.a. børne-unge organisa-
tioner i lokalområdet og i det 
hele taget til mennesker, der 
har behov.

Det sidste år er der uddelt 
penge til bl.a. spejderne i lo-
kalområdet, Menighedsplejen 
i Lunderskov, KFUM og KFUK 
projekter, Ungdomshuset, Ga-
demix i Kolding, Hjertegruppen 
i Andst og Tværkulturel som-
merlejr.

Klubben støtter også Regi-
onsprojekter som ”Nye veje ud 
af ensomheden”, Skoleprojekt 
i Congo og andet.

Herudover ydes der prak-
tisk hjælp ved for eksempel 
Lunderskov Cup og sponsor-
løb til fordel for Multicentret.

Indsamling
For at kunne uddele mid-

ler skal der også tjenes nogle 
penge. Det er sket på meget 
forskellig vis gennem tiderne.

I dag er loppemarkederne 
den store aktivitet til indsam-
ling. Klubben har tidligere tjent 
penge på uddeling af telefon-
bøger. I 1980 blev der arrange-
ret en messe i Lunderskov hal-
len, hvor der blev solgt stande 
og overskuddet gik til ”Ung-
domshuset”. De første loppe-
markeder blev holdt på ”Fo-
derstoffen”, men fra 1970’erne 
blev Lunderskov Hallen brugt, 

indtil klubben i 2006 købte de 
nuværende lokaler på Rolyk-
kevej.

Der arrangeres 4 årlige lop-
pemarkeder, som er baseret 

på medlemmernes frivillige 
arbejde og lokalområdets le-
vering af lopper. Der indsam-
les også lopper én gang om 
måneden. Dette arbejde gør, 

at der kan uddeles ca. 100.000 
kr. om året.

Klubben som et frivilligt 
arbejdende fællesskab

For at alle disse aktiviteter 
fungerer er klubbens med-
lemmer delt op i forskellige 
udvalg, som hver især er et 
vigtigt tandhjul får klubben til at 
fungere år efter år. Lopperne 
skal hentes, loppegården skal 
vedligeholdes, der skal plan-
lægges et program, hjemmesi-
den skal opdateres og meget 
mere. Hvert udvalg har en 
formand som sørger for at der 
bliver indkaldt til de nødvendi-
ge udvalgsmøder. Udvalgene 
fungerer som samarbejdende 
fællesskaber. Udvalgene skif-
ter en gang om året. Dels for 
at arbejde sammen med nogle 
andre og dels for at arbejde 
sammen om noget andet. 
Udvalgene sammensættes af 
klubbens præsident. Denne 
post skifter også hvert år.

De senere år har klubben 
fået egen hjemmeside www.
lunderskov.ysmen.dk og natur-
ligvis også en Facebook-side.

Jubilæet markeredes med 
en fest i Kirkehuset torsdag 
den 28. nov. for medlemmer 
og ledsagere.

Klubben håber at bestå 
mange år endnu både til glæ-
de for medlemmerne og for 
lokalområdet/regionen.

Kristian Bøge (th) får her ved jubilæumsfesten 50 års jubilæumsnålen overrakt af præsiden-
ten, Karen Hansen. 

For 50 år siden...


