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97. årgang

Ekstra stort julesalg
i år i Christiansfeld
Men nu er der meget stille, selv om flere butikker faktisk har åbent.

Ingen corona-køer

– Vi var faktisk bekymret for,
hvordan det skulle gå. Om folk
skulle stå og vente udenfor
butikken i juletiden.
Men det gik fint. Og vi endte
faktisk med at sætte antallet
ned på personer, der måtte
være i butikken, for at skabe
lidt mere ro på.
Men vi har haft en rigtig
god julehandel. Det begyndte
tidligt og det fortsatte helt
op til jul. Den 23. december

Vi holder

ferie

Men nu er det pludselig
mere stille i butikken end
normalt.
– Hverdagene ligner søndage. Der kommer kun få
kunder. Folk ved ikke, at vi har
åbent. De tror, at alt er lukket.
Det indtryk får de fra medierne. Men der er alligevel en
del butikker, som må holde
åbent.
Vi er selv underlagt fødevarekontrollen, og derfor
må vi holde åbent, selv om
restriktionerne nu er forlænget til den 17. januar 2021,
forklarer Charlotte Donslund
til Christiansfeld Avis.
Henri.

Så er vi
tilbage efter
ferien

Solbriller

Charlotte Donsklund foran sin vin- og kaffebutik på Præstoriustorvet i Christiansfeld.

enstyrke: kr. 1998,flerstyrke: kr. 1998,-

Tirsdag:
kl. igen
09 - 14
Vi er tilbage
Torsdag:
kl.18.
12juli
- 17
mandag den

UDSALG PÅ

IMpuls-møde i Sognehuset

JUel
optik
Nørregade 10 - Chr.feld

MANDAG optik
- FREDAG
JUel
Nørregade
- Chr.feld
kl. 09.3010- 17.30

Vores åbningstider er:

www.juelnielsens.dk

www.juelnielsens.dk
kl. 09.30 - 13.00

BMB
JUel
optik
Nørregade 10 - Chr.feld
tlf. 7456 1327
sphagnum
www.juelnielsens.dk
Uge 30 og
pottemuld

IMpuls-fællesskabet
aflyser alle møder

Nielsen

tlf. 7456 1327

Søndag den 10. januar 2021
1. søn. ef. Helligtrekonger
Aastrup......................kl. 10.30
Inge L. Mikkelsen
Aller...........................kl. 10.15
Susanne Madsen
Bjerning.....................kl. 09.00
Brødremenigheden...kl. 10.30
E. Baun
Fjelstrup.....................kl. 09.00
Susanne Madsen
Frørup............................ ingen
Hejls...........................kl. 09.00
Henrik V. Jørgensen
Hjerndrup..................kl. 09.00
Moltrup.......................... ingen
Sommersted...............kl. 10.30
Stepping......................... ingen
Taps............................kl. 10.30
Henrik V. Jørgensen
Tyrstrup......................kl. 10.30
Holger Haldrup
Vejstrup.......................... ingen
Vonsbæk.....................kl. 09.00
Hvad sker der i min kirke?
Se side 2

Stadig åbent

ViÅbNiNgStider:
pakker flotte
gavekurve
til
Man.-fre.
9.30-17.30
enhver
lejlighed...
Service nær dig

Åbningstider:
uge 27 og 28

Gudstjenester

var også tossegod, fortæller
Charlotte.

Uge 26, 27 og 28

Christiansfeld Avis

Kan læses på www.
christiansfeld-avis.dk

tlf.LØRDAGE:
7456 1327

Uge 29
Prætoriustorvet 1 B
Chr.feld . Tlf. 7456 0300
www.donslundvine.dk

Havnesauna i Hejlsminde
Hejlsminde skal have en havnesauna,
mener en række lokale ildsjæle.

ÅbNiNgStider:

Man.-fre. 9.30-17.30

Service nær dig
Nielsen

Hun måtte have ekstra
hjælp fra nogle af sine tidligere hjælpere på grund af
juletravlheden.
Andre butikker i byen fortæller også om stor travlhed
på grund af de mange besøgende i byen.
Men Charlotte Donslund
var nu til dels selv ”skyld” i
travlheden:
– Jeg hyrede en sælger på
en korttids kontrakt i november og december, og det gik
bare i gang med det samme.
Det var en sælger, som
kunne skaffe ordrer i bl.a.

Kolding og i København.
Julegaverne til personalet
har også været lidt større i
år. Og nogle steder, som ikke
plejer at give julegaver, har
gjort det i år.
Så der har været ekstra meget i år, konkluderer Charlotte.

Nielsen

– Der var meget travlt op til
jul, og det startede meget
tidligt i år, fortæller Charlotte Donslund fra vin-handlen
på torvet i Christiansfeld.

Køb 3 ens
betal for 2

i januar og februar.

Evangelisk Alliance Bedeuge

De planlagte bedemøder
11. til 15. januar

AFLYSES

De er derfor gået sammen om den frivillige forening
»Hejlsminde Havnebad«

på grund af corona-restriktionerne.

Der afholdes
stiftende generalforsamling
lørdag den 23. januar 2021,

Foldere med bedeteksterne kan afhentes i
Tyrstrup Kirke, Sognehuset, Café Morgenstjernen
og Brødremenighedens kirke.
Kan også hentes på evangeliskalliance.dk.

hvor alle er velkomne.
Det foregår digitalt via programmet Zoom.
I Facebook-gruppen
»Hejlsminde vinterbadere - hop i havnen«
vil login-oplysninger kunne ses.

Gl. Kongevej 9, Christiansfeld

Hjerndrupvej 10 . 7456 1511
www.blomstergaardenchristiansfeld.dk

Brug dem hjemme, evt. sammen med nære venner.
Tyrstrup Kirke . Brødremenigheden
IMpuls-fællesskabet . Café Morgenstjernen

Christiansfeld Avis
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Bekendtgørelser

Tirsdag den 5. januar 2021

Taksigelser

†

Bekendtgørelser

Tusind tak
for deltagelse ved

Vores kære ven og kammerat

Halvor Jensen Schmidt’s

Halvor Schmidt

bisættelse i Tyrstrup Kirke.

er stille sovet ind den 18. december 2020.

Tak for alle de smukke blomster, i kirken og
herhjemme, brevene og de gode snakke.

Club 17
Hanne og Niels Christian
Else og Willy
Bodil og Finn
Kaj

Tove, Hanne og Mogens Schmidt

Min elskede mand
vores kære og kærlige far, farfar, morfar,
oldefar og svigerfar
Kaptajn

Albert Eduard Højgaard Jensen
* 4. maj 1926

† 31. december 2020

er stille sovet ind
På familiens vegne

-Kig ind og se
mulighederne
opstillet i hele
huset...

Tæpper • Vinyl
• TrægulVe • Vådrum
•

Esther
Anne-Else, Kaj, Bjarne

Kirkegårds Allé 4, 6070 Christiansfeld • Tlf.: +45 74568000
www.szocska-living.dk

Begravelsen finder sted ved Tyrstrup Kirke
torsdag den 7. januar kl. 11.00

Åbningstider: Mandag - fredag 10.00-17.30 • Lørdag 10.00-13.00

Christiansfeld Avis
Jernbanegade 1 (det gl. posthus)
6070 Christiansfeld · Tlf. 74 56 14 33
mail@christiansfeld-avis.dk . www.christiansfeld-avis.dk
Ansvarshavende redaktør: Helle Wegerslev
Sats og montage: Chr.feld Avis · Tryk: Jysk Fynske Medier

TILLYKKE...
Ønsker De at sende en personlig hilsen til venner/
familie, kan denne kupon indsendes/ indleveres til
Christiansfeld Avis/ Tyrstrup Herreds Tidende,
Jernbanegade 1 (det gl. posthus) 6070 Chr.feld

SENEST MANDAG MIDDAG.
ANNONCERNE SKAL BETALES KONTANT.
Pris (inkl. moms)
1 sp. annonce (max 20. ord).................................kr. 35,00

ÅBENT FOR MALING-UD-AF-HUSET

1 sp. annonce (max 20. ord)
med »passende« foto.......................................kr. 60.00

På grund af Corona restriktionerne, er vores forretning desværre lukket
frem til 17 januar 2021.

2 sp. annonce (max 20. ord)
med »passende« foto.......................................kr. 90.00

Men vi står stadig til rådighed og du kan bestille dine varer
- få råd og vejledning til dit malerprojekt
alle hverdage fra 7:30 – 17:00
samt lørdage fra 9-12
på telefon

For hver påbegyndt 10 ord - kr. 10,00 ekstra.
F.eks. 26 ord v/1 sp. annonce koster kr. 70,00
o 1 sp. uden foto o 1 sp. med foto o 2 sp. med foto

74 56 32 12

NYE KONTORTIDER:
Mandag.............................................................kl. 09.00-14.00
Tirsdag..............................................................kl. 09.00-14.00
Onsdag.......................................................................... Lukket
Torsdag.............................................................kl. 09.00-16.00
Fredag........................................................................... Lukket

ANNONCE-INDLEVERING:
Korrektur annoncer, hele, halve og kvarte
sider samt annoncer med farve skal
indleveres senest

Betaling aftales ved bestilling
Afhentning eller levering i 6070 Christiansfeld
aftales ved bestilling
Husk at handle lokalt - vi glæder os til at betjene dig.

torsdag kl. 15.
Mindre annoncer kan nås tirsdag inden kl. 10.00.
BEMÆRK: Kontoret er lukket hver tirsdag og fredag.
Christiansfeld Avis/Tyrstrup Herreds Tidende påtager sig
intet erstatningsansvar som følge af evt. trykfejl i annoncer og tekst. Bladet kan heller ikke påtage sig at dække
udgifter som følge af forsinkelser i bladleverancen.

HER KAN DU GRATIS HENTE DEN
LOKALE AVIS

Frørup · Hejls
Hjerndrup · Stepping
Taps · Tyrstrup · Vejstrup

Avisen udkommer fremover onsdag eftermiddag.
Du kan tage avisen med hjem fra dit nærmeste
udleveringssted onsdag-torsdag.
CHRISTIANSFELD
TAPS
Meny - Netto - Fakta - Cuben
Grillbar /pizzaria fra kl. 16
Birkebo Plejehjem
Kongebrocentret - OK Benzin
HEJLSMINDE
Fælleshusene på havnen
STEPPING
Stepping Midtpunkt
HEJLS BY
Trekløverhallen
Dagli’ Brugsen - Stalden
VEJSTRUP/SJØLUND:
LokalBrugsen

SOMMERSTED
MIN Købmand

ALLER
Autoværkstedet på hjørnet af
Allervej/Aller Møllevej

FJELSTRUP
Fjelstruphallen
LETKØB Købmanden

‘Ene og alene’

Oplevelsesklub for enlige

Torsdag den 14. januar 2021 kl. 17.30
»Nytårskur«.

AFLYST

Vi mødes i Sognehuset - Mad inklusiv
drikkevarer og underholdning kr. 170,00.
Tilmelding senest mandag den 11. januar.

Alle enlige er velkomne
Kontaktperson Bodil Henriksen, tlf. 6011 8552
Tyrstrup Kirke - Kolding Provstis Menighedspleje

Sorggruppe
- Et tilbud til dig, der har mistet en nærtstående
- Et lyttende og samtalende fællesskab
Kontaktperson: Mette Skriver, tlf. 6086 2195.
Sorggruppen er et samarbejde mellem
Tyrstrup Kirke og Kolding Provstis Menighedspleje.

Christiansfeld Avis
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Albert Højgaard
Jensen er død
94 år gammel
En hædersmand, som
mange har rigtig meget at
sige tak for, har forladt os.
Albert er her ikke mere.
Den 12. oktober 1993 blev
Albert »indrulleret til tjeneste« i vores nye 5-mands arbejdsgruppe, som blev nedsat
med det formål at etablere et
nyt museum - Genforeningsog Grænsemuseet - så dette
kunne stå klart til Genforeningsjubilæet den 10. juli
1995. Valget af Albert var
let. Flere års medlemsskab
af Dobbeltkvartetten Lyren
med Albert som formand
havde overbevist mig om, at
han var den rette.
Albert blev næstformand,
arkivar og »skriver« i den nye
museumsbestyrelse,
indtil
han ønskede at udtræde af
bestyrelsen den 10. juli 2000.
Som »skriver« har han glædet
mange modtagere med sin
flotte kalligrafiske håndskrift,
når han skrev støttemedlemmernes navne i deres støt-

tebeviser og de tilhørende
kuverter. Som rundviser på
museet var han suveræn, som
arkivar særdeles nøjagtig og
ordentlig, og som næstformand utrolig korrekt, loyal og
ærlig.
Albert kastede sig utrætteligt ud i arbejdet sammen
med alle vi andre for at få
etableret vores alles sammens
nye museum.
Efter vores køb af Koldingvej 52, gik Albert som
en meget viljefast hærfører i
gang med at styre de andre
frivillige pensionister, blandt
andre Gunnar Tollbøll, Kaj
Pedersen, Christian Kappel
m.fl. og de mange håndværkere, med at pille det nyindkøbte hus fra hinanden - og
sætte det sammen igen - med
kun 6 måneder og 8 dage til
rådighed, inden H.M. Dronning Margrethes II og den royale familie skulle ankomme
til museumsindvielse og festligholdelse af genforeningsjubilæet den 10. juli 1995.

Bad man Albert om noget,
kunne man altid være sikker
på at opgaven blev løst hurtigt
med militær præcision. Ting
blev bare gjort. Sådan! Albert
brugte ofte en yndlingssætning til alle os, han omgikkes,
nemlig bemærkningen »Husk
det lille ord: ’omtanke’«, som
udtrykte det livssyn, han selv
fulgte og levede efter.
Selv i hans høje alder, da
han var flyttet til Kongebrocenteret, kunne vi i hans gode
selskab hente gode råd og viden om genforeningsspørgsmål.
Nu har han endegyldigt
lagt arbejdstøjet, og vi kan
med glæde og taknemmelighed tænke tilbage på mange
gode, glade humørfyldte timer og oplevelser sammen
med Albert, men vores tanker
går dog i disse dage i særdeleshed til Esther og hele familien, som nu har mistet.
Æret være Alberts minde.
Kaj G. Nielsen
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Vindere af

Christiansfeld
Handelsstandsforening
Julekonkurrence uge 51
Gavekort skal afhentes i butikken senest den 1. februar 2021
Tyrstrup Brød:
Sønderhave Sko:

Kjeld Jessen, Bjergvej 7, Hejlsminde
Else Kjer, Toftevænget, Christiansfeld

Martensens Boghandel:

Lone Juhl, Kobberstedvej 9, Aller
Karin Jørgensen, Søndre Alle 39, Stepping

Donslund Vine:

Anna Kathrine Hansen, Kongensgade 79
Mette Bonniksen, Skovrupvej 117

amanda-m.dk:

Lena Wive, Christiansfeld
Bente Skovsgaard, Christiansfeld

Smuksakk:

Kasper Esager
Torben Højland Frederiksdalparken

Anemonen:

Hanne Anker, Overbakken 11, Hejls
Nadia Bigum, Frejasvej 37, Chr.feld

Lise Flink, Tømmervænget
Jørgen Christensen, Nørrealle 19, Stepping

Gittes Mode:

L. Geertsen, Huustoft 30
Trine Hansen, Kongensgade 79

OK Plus:

Egon Simonsen, 10. Juli vej 9
Karin Lerskov. Kokær Søndervej 1

Blomstergården:

Hans Andersen, Humlefægyde 34, Aller
Grethe Festersen, Lykforte 9, Seggelund

Meny:

Karin Larsen, Møllegade 6
Else Ravn, Torningvej 32

Fru Andersen’S:

Fr. Nadia Bigum, 6000 Kolding
Esben Christoffersen, Christiansfeld

Beskæftigelser

Robert Damkjær A/S er et familieejet firma - etableret i 1961 af Robert og Poul Erik Damkjær - far og søn.
Håndværket, det tætte og loyale samarbejde med kunder og leverandører samt en stabil, sund vækst har
altid været drivende kræfter for virksomheden og dens medarbejdere.
Virksomhedens brede sortiment af køle-, fryse- og konservesprodukter - fremstillet af kyllingekød - findes i mange
danske supermarkeder og specialforretninger, mens størstedelen af omsætningen beror på eksport til mere end 45
lande. Stigende efterspørgsel betyder en løbende udvidelse af produktionskapaciteten og en støt voksende afsætning og derfor vil virksomheden nu udvide og optimere organisationen yderligere.
Dec. 2020
Virksomheden er og har været IFS certificeret gennem en længere årrække.
Læs mere på www.damkjaer.dk

Koger søges til produktionsvirksomhed
Kan du bevare overblikket, når virkeligheden koger?
Dine udfordringer
Som Koger får du højt til loftet, udfordrende opgaver og god mulighed for at forme din egen stilling.
Du er omhyggelig og motiveres ved at tage ansvar. Samtidig har du styr på, hvordan man rammer den
rigtige temperatur, kendskab til autoklaver, flair for tal og lyst til at arbejde i en stor produktionsvirksomhed.

Her er godt at være
Du vil få en flok dygtige og gode kolleger, som glæder sig til at byde dig velkommen.
Vi vil sørge for, at du hurtigt bliver lige så glad for at være her, som vi er.

Er det lige dig?
Hvis ovenstående lyder som noget for dig - og er du energisk og lidt af en selvstarter, som bogstavelig talt kan
holde gryden i kog under pres, så send os en ansøgning!
Stillingen er 37 timer pr. uge (timelønnet) med følgende arbejdstider:
Kl. 6.30 - 15.00 mandag til torsdag
Kl. 6.30 - 14.20 fredag
Tiltrædelse hurtigst muligt. Løn og ansættelsesforhold er efter gældende overenskomst.

Spørgsmål
Ved spørgsmål er du velkommen til at ringe på tlf. 74 56 61 38 eller tlf. 73 56 11 17.
Spørg efter Head of Production Lone B. Lindskjold.

Ansøgning
Vi glæder os til at modtage din ansøgning. Send den pr. e-mail til job@damkjaer.dk.
Att.: Annemarie Gejl Lund, Lønningskontoret
Bemærk at ansøgningerne behandles løbende.

Foto fra 10.7.1995 med Albert E. Højgaard Jensen og Dronning Ingrid.

Robert Damkjær A/S, Anslet Landevej 10, 6100 Haderslev

Christiansfeld Avis
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Bolig /
Ejendomme
m.m.
Lejlighed udlejes
Nyrenoveret lejlighed
ca. 45 m2. Lys og lækker.
Bestående af stue/køkken,
soveværelse samt
toilet m/bad.
Beliggende på rolig gade
i Tyrstrup Syd.
Velegnet til enlig eller
gerne pensionist.
Røgfri og ingen husdyr.
Husleje kr. 5.000,00 incl.
el, varme, fællesantenne
og vaskemaskine.
Depositum 3 mdr. husleje
Dejlig lukket have/terrasse.

Tirsdag den 5. januar 2021

Lokale ildsjæle vil have
havnesauna til Hejlsminde
Hejlsminde skal have en
havnesauna, mener en
række lokale ildsjæle. De
er derfor gået sammen
om den frivillige forening
»Hejlsminde Havnebad«,
som holder stiftende generalforsamling 23. januar
2021.

Henvendelse
2181 4197 / 2181 4198

En tur i de kolde bølger, og
så ind i varmen i en nyanlagt
havnesauna.
Dét scenarie skal kunne
lade sig gøre i Hejlsminde,
mener en gruppe af lokale
ildsjæle organiseret i »Hejlsminde Havnebad«, der er under stiftelse som en frivillig
forening.
Førsteprioriteten er en
flydende pontonflåde på omkring 30 kvadratmeter ved
Hejlsminde Havn, der skal
bestå af en sauna, et lille omklædningsrum og en badetrappe, ligesom der skal være
mulighed for udspring.
Lis Dalgas er en af initiativtagerne til den kommende
forening, og hun mener, at
en havnesauna vil gøre meget
godt for Hejlsminde.
»Flere og flere i Hejlsminde og omegn er begyndt at
samles for at vinterbade, og
der er skabt en god og hyggelig kultur omkring det. En

Initiativtagerne bag Hejlsminde Havnebad er inspireret af saunaen på billedet, der er udført af
danske Hvide Sande Seasight i design samarbejde med Zeuthen+Stern.

havnesauna vil derfor blive et
populært aktiv, som kan løfte
vores lokalområde og vores
fællesskab« siger hun.

Liberale Erhverv m.m.

Retshjælp

Christiansfeld advokater
tilbyder anonym, gratis

retshjælp den 1. og 3.
mandag i måneden

2021 er målet
I det nye år intensiveres
arbejdet med at få en havnesauna til Hejlsminde.
Her skal der arbejdes videre med det foreløbige skitseprojekt, finansieringen og
saunaens præcise placering,
hvilket skal afstemmes med
bestyrelsen for Hejlsminde
Bådelaug. Hvis alt går vel og
projektet realiseres, kan en
havnesauna stå klar omkring
november 2021.
Ifølge Lis Dalgas vil en
havnesauna gøre Hejlsminde
mere attraktiv - både for be-

boere og turister. »Vi kan se,
at andre byer i vores lokalområde har faciliteter, som bliver
benyttet i stor stil. Derfor vil
en sauna både gøre godt for
vores fællesskab, ligesom den
kan fastholde og tiltrække
endnu flere turister«, siger
hun.
Der afholdes stiftende generalforsamling 23. januar,
hvor alle er velkomne. Det
foregår digitalt via programmet Zoom. I Facebook-gruppen »Hejlsminde vinterbadere
- hop i havnen« vil login-oplysninger kunne ses.

kl. 16.00-17.00 på
Christiansfeld Bibliotek

Charlotte Szocska
Mette H. Bindeballe

NY BOLIG...
Hvor ønsker du at bo?
ALMIND
CHRISTIANSFELD
KOLDING
LUNDERSKOV

Vi hjælper dig med at finde en ny bolig

ring 76 64 64 64

hør om dine muligheder og få en fremvisning

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

Praktiserende landinspektør
Peder Boesen
Stubbum Landevej 50 · 6070 Christiansfeld
Tlf. 7456 2673 · E-mail: pboesen@mail.tele.dk

Advokat
Frode Christensen
Møderet for Højesteret

Telefon 2261 8000
E-mail: fc@rta-aps.dk
Kongensgade 2, Christiansfeld
Perlegade 17, 1., Sønderborg
www.raadtiladvokat.dk

ALLE SKAL HAVE RÅD TIL AT FÅ HJÆLP

Støt de lokale
butikker og
håndværkere

Christiansfeld Avis
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Her kan du gratis hente den lokale avis
Avisen udkommer fremover onsdag eftermiddag.
Du kan tage avisen med
hjem fra dit nærmeste
udleveringssted onsdagtorsdag.
Christiansfeld
Meny
Netto
Fakta
Cuben
Birkebo Plejehjem
Kongebrocentret (Plejehjem)
OK Benzin
Hejls by
Dagli’ Brugsen
Stalden
Vejstrup/Sjølund:
LokalBrugsen
Taps
Grillbar /pizzaria fra kl. 16

Hejlsminde
Fælleshusene på havnen
(Hejlsminde Camping om
sommeren)
(Grønninghoved Camping
om Sommeren)
(Stensager Camping ved Binderup om Sommeren)
Aller
Autoværkstedet på hjørnet af
Allervej/Aller Møllevej

Sommersted
MIN Købmand

Få avisen på mail
Du kan hver onsdag modtage avisen på mail gratis. Klik

Vamdrup
SuperBrugsen
ABC Lavprismarked
Biblioteket
Lunderskov
Nærkøb på hovedgaden
SuperBrugsen
Biblioteket
Shell tankstationen

Stepping
Stepping Midtpunkt
Trekløverhallen
Fjelstrup
Fjelstruphallen
LETKØB Købmanden
(bagved kroen)
(Sandersvig Camping
om Sommeren)
(Anslet Camping
om Sommeren)

Forslag til flere
udleveringssteder sendes til
mail@christiansfeld-avis.dk
eller
mail@lunderskov-folkeblad.dk

Kære medarbejdere
på T. H. T.

Preben var uddannet isenkræmmer, og blev ved sin fars
død kaldt hjem, for at videreføre den isenkram forretning
faderen havde opbygget i
Garvergården Christiansfeld.
Sammen med Jonny har
Preben meget professionelt
videreført, og udviklet forretningen til en meget velanskreven og velassorteret isenkramforretning.
Vi kender Preben som en
retskaffen og forudseende
forretningsmand, der meget
principfast har ført forretningen igennem den store udvikling der er foregået i hele
samfundet igennem de seneste mange år.
Ikke mindst indenfor detailhandels branchen, har den
voldsomme udvikling i internet information og handel,
haft en meget stor indflydelse
på at drive en så stor og velassorteret isenkram forretning i
en relativ lille by.
Dette indså Preben og besluttede at afvikle forretningen på en god og sober måde.
Den store bygning, Garvergården, som den oprin-

Rotary kammerat og ven
Johan Rudebeck

Vi glæder os hver eneste uge
til at læse den avis! - Også til
krydsogtværsen!
I mange år har vi på vores
postkasse haft stående: Nej
tak til reklamer! - Det betød,
at vi selv skulle hente avisen
nede ved jer, og det gjorde vi
gerne, fordi vi glædede os SÅ
meget til den! - Derfor ved

jeg, det intet betyder, at vi
selv skal hente T.H.T. et sted.
TAK for jeres arbejde!!! I ønskes alle en glædelig jul,
samt et godt og lykkebringende nytår!
Venlig hilsen fra
Olaus og Grethe Aaquist,
Damgårdsparken 5,
6070 Christiansfeld.

I skal have HJERTELIG
TAK, fordi I gør så meget
for, at vi kan beholde avisen!!!
- Den betyder MEGET for
os, fordi vi på den måde kan
følge med i, hvad der sker i
byen - og nærmeste omegn.

Kultur / Mad

Christiansfelds
isenkræmmer er død
delig har været og hedder,
lykkedes det Preben at finde
investorer til at ombygge hele
bygningen til lejligheder, som
i dag er meget afholdte ældreboliger.
Jonny og Preben flyttede i
første omgang til et nybygget
hus i Hejls, men valgte senere
at flytte til Hejlsminde, hvor
de har kunnet nyde udsigten
til Lillebælt.
Preben var dog ikke færdig med erhvervslivet, og har
igennem en lang årrække arbejdet med regnskab og bogholderi i flere virksomheder,
hvor han har kunnet videreføre sin store erfaring og indsigt.
Desværre fik han alvorlige
problemer med sit syn, og det
har været en stor belastning
for både ham og Jonny, at få
hverdagen til at hænge sammen, når man gerne at ville
udfolde sig og udføre et virke.
Vi mindes Preben som en
venlig og ordentlig personlighed, der med humor, altid var
en god samtalepartner og god
fortæller.
Æret være Preben Raffnsø
Dall’s minde.

kommer der hver uge en mail,
som du blot skal klikke på. Så
viser ugens avis sig.

Læserbrev

Ikke dyrere,
men smukkere!

Det er med stort vemod vi
må erfare at Preben Dall
ikke er længere.

ind på christiansfeld-avis.dk
eller lunderskov-folkeblad.dk
og tilmeld din mail-adresse. Så

Selskabslokaler op til
180 personer.
Rekvirer venligst vore
menuforslag.

Vi har 27 dejlige
HHHHværelser
Venlig hilsen
og på gensyn
Torben Schulz

KØR SELV-FERIE MED

Christiansfeld Avis

Jernbanegade 1 • 6070 Christiansfeld • Tlf. 7456 1433 • Grundlagt 1924
Som læser af Tyrstrup
Herreds
Tidende/Christiansfeld
Avis får du dette
info@tht-ugeavis.dk
• www.christiansfeld-avis.dk
specielle læsertilbud. Oplys rejsekoden ”THT” ved bestilling
– så får du automatisk rabatprisen.

Danmark dejligst

Tyrstrup Kro
Tlf. 7456 1242

COVID-19

Vi tager forbehold for evt.
restriktioner, der kan påvirke
faciliteter og ydelser på
hotellerne!

Det er i Fjelstrup det sker!

FEST
Forsamlingshus

Max 100 gæster

2300 kr

Klublokale
Max 40 gæster
1800 kr

KURSUS
Vi har alt du skal
bruge til dit kursus,
små og store lokaler
Ring og hør
hvad vi kan gøre
for dig

Kontakt: Svenne Christensen
Tlf.:
21482889
e-mail:
fjelstruphallen@gmail.com

HYG DIG
Lej en hel hal
250 kr
pr. time
Firma- eller
familiearrangement
-vi har ideerne

3 nætter fra 1.399,-

Hotel Pinenhus HHH
ved Glyngøre, Nordjylland
Panoramarestaurant,
relaxrum med boblebad, boldbaner
og meget mere venter jer her i
Limfjordens naturpragt. Jeres feriebase har en 300-årig historie
som kongeligt privilegeret færgekro og har bevaret traditionen
for hygge, god mad og afslapning
– og så ligger den et stenkast
fra vandkanten med egen badestrand. Her kan I tage skønne
spadsereture med udsigt til Sallingsundbroen.
Valgfri ankomst
4.1.-21.12.2021.

Pris pr. pers. i dbl. værelse

999,-

Pris uden rejsekode 1.149,-

Pristillæg 1.4.-30.9.2021: 350,-

•
•
•
•
•
•

2 overnatninger
2 x morgenbuffet
1 fl. mousserende vin
1 x 2-retters middag
1 x 4-retters middag
Værelse med fjordudsigt

Børnerabat (ved 2 voksne)
1 barn 0-3 år gratis.
2 børn 4-14 år ½ pris.

BESTILLING: Telefon 70 20 34 48
eller www.happydays.nu

Husk rejsekode:
THT

Telefonen er åben hverdage kl. 9-17. Weekend & helligdage kl. 10-14.
Forbehold for tryk- og prisfejl samt udsolgt. Børnerabat ved 2 voksne.
Ekspeditionsgebyr kr. 99,-. Afbestillingsforsikring kan tilkøbes.

Teknisk arrangør:

Christiansfeld Avis
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Hvad er dit nytårsforsæt?
Også denne nytårsdag var
avisens udsendte ude på
byens gader for at udfritte

borgerne om deres eventuelle nytårsforsæt.

Dorte og Lars Mikkelsen fra Haderslev mødte jeg på Prætoriustorvet. Dorte fortalte, at hun er gået på pension, og at hun
med mere fritid til rådighed nu har sat sig for at lave mere slow
food, dyrke mere motion samt tage privatundervisning i guitarspil. Lars, som også for nyligt har taget hul på en tilværelse
som pensionist glæder sig til at få mere kvalitetstid sammen med
Dorte og gerne komme ud at rejse igen.

Henning Thorgaard fra Christiansfeld holdt op med at ryge
for 5 uger siden. Hans nytårsforsæt er derfor ikke overraskende
aldrig at begynde igen på den dårlige vane, røbede den tidligere
vestjyde med et stort smil.

Der var dog ikke mange
mennesker at træffe i år trods
det fine vintervejr. Nogle tog

straks flugten, men heldigvis
var andre med på spøgen,
efter at have overvejet et øje-

blik, hvilke personlige mål de
ville eller i hvert fald vil prøve
at gennemføre i 2021.

Af Lars Østergaard Jensen

Lars og Anette og datteren Frederikke var også ude og misse
med øjnende i det fine solskinsvejr. Frederikke glædede sig til at
kunne være mere sammen med sine venner og håbede på snart
igen at kunne komme på ferie. Både hendes far og mor ville
gerne spise mindre slik og dyrke mere motion – Lars ude på sin
mountain bike og Anette inde på håndboldbanen.

Foran Netto fik jeg stoppet veninderne Christine Skjødt fra
Kolding og Rikke Lund fra Christiansfeld. Christine glæder sig
til hyppigere besøg i Christiansfeld og mange gåture med Rikke,
som gerne vil finde en bedre balance mellem aktive oplevelser og
mere ro til mentalt overskud fremover.

Familien Schulz Moos fra Stenbjergparken havde som fælles
mål sat sig for at spise mindre slik og motionssvede mere i det
nye år.

Grete og Peder Byg fra Christiansfeld havde ingen deciderede
nytårsforsæt. Til gengæld glæder Peder sig rigtig meget til at få et
nyt øje efter en mislykket operation for grå stær i efteråret.

Ægteparret Bente og Palle Kristensen fra Kolding var ligeledes
ude at nyde byen og vintersolen sammen med deres søn Lars og
hans to døtre, Alvine og Alvilda. Bente fortalte, at hun glædede
sig til et nyt knæ og derved flere gåture sammen med Palle. Lars
havde sat sig som mål at arbejde benhårdt på at blive færdig
med at renovere huset.

Bag den gamle skole i Lindegade mødte jeg endelig ægteparrene Tove og Åge Jacobsen sammen med Anne Margrethe og
Rasmus Jessen på gåtur. Alle fire blev enige om et ”omvendt
nytårsforsæt”, der i al simpelhed gik ud at `små-synde` i det nye
år og unde sig selv mere slik i ny og næ!

Tirsdag den 5. januar 2021

Landbrug /
Have /
Fritid /
Håndværkere
m.m.
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Håndværkere m.m.

Vognmanden tilbyder bl.a.:
4 Vognmandskørsel 4 Containerudlejning
4 Sand/Grus/Stabilgrus/Granitskærver osv.
4 Kurerkørsel 4 Transport 4 Kranarbejde

Henv. Jess Jürgensen, Sjølund
Tlf. 4017 3562
jessjurgensen.dk

Det naturlige
alternativ
Urte-Pensil er et naturligt kosttilskud, der indeholder en sammensætning af urter, som har til
formål at hjælpe med at vedligeholde kroppen med
et normalt forsvar. Urte-Pensil er solgt og brugt
siden 1976. Urterne og rødderne i kosttilskuddet
er specielt udvalgt.

Alt Tømrerog Snedker-arbejde
udføres
CHRISTIANSFELD SNEDKER OG
TØMRERFORRETNING

v/Finn Kragelund • Lindegade 59
Tlf. 7456 1779 • Bil 2142 2779
ﬁnnkragelund@mail-online.dk
www.ﬁnn-kragelund.dk

Autoriserede VVS Installatør
Ingredienser: Askeblade (Fraxinus excelsior L.), Hydroxypropylmethylcellulose (vegetabilsk kapsel), Echinacea (E. pallida (Nutt.) og E. purpurea
L.), Bukkehornsfrø (Trigonella foenum graecum L.), Maltodextrin (majs),
Overfladebehandlingsmiddel (magnesiumsalte af veg. fedtsyrer), Propolisekstrakt (biharpiks), Brudurt (Herniaria glabra L.), Tormentilrod (Potentilla
erecta L.), Antiklumpningsmiddel (siliciumdioxid).

Morgenstjernen

Åbent fra kl. 10-17
mandag-fredag
Jernbanegade 1,
6070 Christiansfeld

René Jørgensen
Tlf: 29 79 66 55 mail: rene@relatech.dk
Lars Jørgensen
Tlf: 21 63 66 55 mail: lars@relatech.dk

Arbejde som udføres er bl.a.:
• Varmepumper • Jordvarme • Gaskedler
• Fjernvarme • Vand • Varme • Sanitet

Toftegårdsvej 2, 6070 Christiansfeld

Christiansfeld Avis
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Her kan du gratis hente den lokale avis
Avisen udkommer fremover onsdag eftermiddag.
Du kan tage avisen med
hjem fra dit nærmeste
udleveringssted onsdagtorsdag.
Christiansfeld
Meny
Netto
Fakta
Cuben
Birkebo Plejehjem
Kongebrocentret (Plejehjem)
OK Benzin

Aller
Autoværkstedet på hjørnet af
Allervej/Aller Møllevej
Hejls by
Dagli’ Brugsen
Stalden
Hejlsminde
Fælleshusene på havnen
(Hejlsminde Camping
om sommeren)
(Grønninghoved Camping
om Sommeren)
(Stensager Camping ved
Binderup om Sommeren)

Taps
Grillbar /pizzaria fra kl. 16

Sommersted
MIN Købmand

Stepping
Stepping Midtpunkt
Trekløverhallen

Vamdrup
SuperBrugsen
ABC Lavprismarked
Biblioteket

Fjelstrup
Fjelstruphallen
LETKØB Købmanden
(bagved kroen)
(Sandersvig Camping
om Sommeren)
(Anslet Camping om
Sommeren)

Få avisen på mail

Du kan hver onsdag modtage avisen på mail gratis.
Klik ind på christiansfeld-avis.dk eller
lunderskov-folkeblad.dk og tilmeld din mail-adresse.

Lunderskov
Nærkøb på hovedgaden
SuperBrugsen
Biblioteket
Shell tankstationen

Så kommer der hver uge en mail, som du blot skal klikke
på. Så viser ugens avis sig.

Forslag til flere udleveringssteder sendes til
mail@christiansfeld-avis.dk
eller
mail@lunderskov-folkeblad.dk

Vejstrup/Sjølund:
LokalBrugsen

Styrk dit immunforsvar
med aroniabær
Lille bær med stor virkning Polyfenoler er en undergruppe
Aronia er et lille bær, som
forskerne jævnligt undersøger
og opdager nye virkninger af.
Derfor ved vi, at saften ikke
alene smager godt. Aronia har
også en stor virkning på din
sundhed. Mange starter derfor
dagen med et aroniashot, og
den faste morgenrutine sikrer
den anbefalede dosering af
aronia-guldet anthocyanin.
Du kan også drysse aroniapulver på yoghurt, lave
aroniamarmelade eller bage en
aroniakage.

Hvad indeholder aronia?

Antioxidanter bruges af
kroppen til at bekæmpe de
frie radikaler, som hele tiden
dannes, når kroppen forbruger
ilt. Velkendte antioxidanter er:
E-vitamin, Beta-caroten,
C- vitamin og Selen.

af antioxidanter.
Kendetegnet for fenolerne er,
at de har en OH-gruppe knyttet til en benzénring.
En polyfenol er et molekyle,
der er sammensat af 2 eller
flere fenoler.

Anthocyanin er en fællesbetegnelse for de polyfenoler,
der fungerer som røde og blå
farvepigmenter i planter som
f.eks rødkål, rødebede og
aronia. De virker som plantens
eget imminforsvar mod svampe- og skadedyrsangreb på
både bær og blade.

pasteuriserer Aronia saft og
Aronia pulver. Derved bevares
kraften.
Men det kræver at du
opbevarer saften køligt
i køleskabet.
Vi har nu også tørret aronia,
som ikke kræver opbevaring
i køleskabet.

1/2 liter
00

59

100 g pulver
00

55

Ikke pasteuriseret!

Al forskning viser entydigt,
at Aronias høje indhold af
aktiv-stoffet anthocyanin, ikke
tåler varme. Elkærholm er
de eneste i Europa, der ikke

Jernbanegade 1 · 6070 Christiansfeld
Åben fra 10-17 på alle hverdage

