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Gudstjenester
Søndag d. 20. januar 2019 
2. søndag efter Hellig 3 K

Aastrup .....................kl. 09.00
Aller ..........................kl. 10.15
Bjerning ....................kl. 10.30
Brødremenigheden ..kl. 10.30
Fjelstrup ....................kl. 09.00
Frørup .......................kl. 09.00
Hejls ..........................kl. 19.00
Hjerndrup .................kl. 09.00
Moltrup .....................kl. 09.00
Sommersted ..............kl. 10.30
Stepping ....................kl. 10.30
Taps ............................... ingen
Tyrstrup ...........kl. 10.30/16.00
Vejstrup .....................kl. 10.30
Vonsbæk ....................kl. 10.30
Hvad sker der i min kirke? 
Se side 2

www.christiansfeld-avis.dk

Hvis du ikke har modtaget avisen...

Kan den hentes hos:

Christiansfeld Avis 
Christiansfeld Centret 

Dagli’ Brugsen og Stalden i Hejls

Åbningstider:
Tirsdag: kl. 09 - 14
Torsdag: kl. 12 - 17

Vi holder 

ferie
uge 27 og 28

Vi er tilbage igen  
mandag den 18. juli

JUel optik
Nørregade 10 - Chr.feld

tlf. 7456 1327
www.juelnielsens.dk

Ni
els

en

Så er vi  
tilbage efter 

ferien
ÅbNiNgStider:
Man.-fre. 9.30-17.30

Service nær dig

JUel optik
Nørregade 10 - Chr.feld

tlf. 7456 1327
www.juelnielsens.dk

Ni
els

en

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

ÅbNiNgStider:
Man.-fre. 9.30-17.30

Service nær dig

JUel optik
Nørregade 10 - Chr.feld

tlf. 7456 1327
www.juelnielsens.dk

Ni
els

en

Uge 26, 27 og 28 Uge 29 Uge 30

Vi pakker flotte  
gavekurve til  

enhver lejlighed...
 Vores åbningstider er:

MANDAG - FREDAG  
kl. 09.30 - 17.30

LØRDAGE:  
kl. 09.30 - 13.00

 Prætoriustorvet 1 B  
Chr.feld . Tlf. 7456 0300 

www.donslundvine.dk

Stort TAK til alle,  
som var med til, at lave et 

kanon julemarked.
Sponsorere, besøgende, 

sælgere og frivillige hjælpere.
Vi ses til december.
Med venlig hilsen 

Handelsstandsforeningen

IMpuls-møde i Sognehuset 
Gl. Kongevej 9, Christiansfeld

Onsdag 23. januar 19.30: 
»Glæde«

Tale ved missionær og evangelist 
Mette Hornstrup Schmidt, Hjordkær. 

Alle er velkomne!

HUSK DILETTANT  
I FJELSTRUP FORSAMLINGSHUS

Lørdag den 26/1-2019  
kl. 14.30 
(tilmelding ikke nødvendig).

Lørdag den 26/1-2019  
kl. 18.30 med buffet.

Tilmeldning: Lotte: tlf. 4222 1371 
Eva: tlf. 7456 6831 / 2624 6831

HUSK HUSK HUSK
Frørup borgerforening

Generalforsamling
den 23. januar 2019 kl. 19.00  
(Jagtstuen v/ Peter Jessen)

FBF Frørup borgerforening

Ældre Sagen 
Christiansfeld

Jysk lune og lune jyder
Foredrag med entertainer  
- visesanger - revyforfatter  

Leif Fabricius (se omtale)

Seniorhuset torsdag 24. januar 
kl. 19.30

Pris 45.- ikke medlemmer 65,00.

Inkl. entré kaffe og kage.

»Der er en søndags stille ro…«
og vi har  

banko-spil
i Hejlsminde Forsamlingshus

SØNDAG DEN 20. JANUAR KL.19
mange flotte gevinster, minibanko 

og amerikansk lotteri.
HEJLSMINDE BORGERFORENING

  Spis - hyg
     og smut

HUSK: Tallerkner, bestik og drikkeglas...

Pris: 30 kr. for voksne/10 kr. for børn u. 12 år.  
 Drikkevarer, ud over vand, medbringer I selv.  
 Der vil blive opkrævet 10 kr. pr. voksen  
 til rengøring.

Hvor: Hejlsminde Forsamlingshus fra kl. 1700 - ca. 1900

Hvornår: 
Mandag d. 21. januar Tirsdag d. 5. marts 
Onsdag d. 8. maj Mandag d. 2. september 
Tirsdag d. 5. november

Tilmelding: Hurtigst muligt til:

   Käett Nielsen pr. SMS på 2361 0527 eller  
   Lis Jørgensen pr. SMS på 2169 3363

Eller på mail: spishygsmut@gmail.com 

OBS

Konservative i Kolding  
inviterer til åbent EU vælgermøde

Mandag d. 21.01.2019 kl. 19.30 på 
KUC . Ågade 27 . 6000 Kolding
På mødet vil den Konservative spidskandidat  

til EU Parlamentsvalget 26.05.2019,  
Pernille Weiss, præsentere sig selv  

og fortælle om sine politiske mærkesager.

Alle er velkommen.

STEPPING KROLF KLUB ’Æ ENG’
afholder

generalforsamling
torsdag d. 7. februar 2019 kl. 19.00 

i Stepping Midtpunkt.
Dagsorden ifølge vedtægterne.

Med venlig hilsen bestyrelsen

Hjerndrupvej 10 . 7456 1511
www.blomstergaarden- 

christiansfeld.dk

TULIPANER
20 STK.

Stort udvalg i 
FORÅRSLØG

ÅBNINGS- 

TIDER: Mandag - 
fredag 9-17
Lørdag 9-15

Søndag 10-13

8800
KUN
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OMDELING AF AVIS
Vær venligst opmærksom på at aviser dis-
tribueres på torsdag- fredage og omde-
lingen 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 reklama-
tioner oplyst tidligere end dette ikke vil 
blive behandlet.

Vi kan oplyse at Christiansfeld Avis ikke 
mere bliver omdelt samtidigt med f.eks. 
Vamdrup Ugeblad, 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.

Bekendtgørelser

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 W. Ravn 

Sats og montage: Christiansfeld Avis 
Tryk: Jysk Fynske Medier

 

KONTORTID:
Mandag, tirsdag og onsdag .....kl. 09.00-13.00
Torsdag ........................................kl. 09.00-16.00
Fredag ...................................................... Lukket

ANNONCE-INDLEVERING:

Deadline for korrekturannoncer  

torsdag kl. 16.00
Andre annoncer tirsdag kl. 12.00.

BEMÆRK: Kontoret er lukket hver fredag.

Christiansfeld Avis/Tyrstrup Herreds Tidende påtager sig 
intet erstatningsansvar som følge af evt. trykfejl i annon-
cer og tekst. Bladet kan heller ikke påtage sig at dække 
udgifter som følge af forsinkelser i bladleverancen.

Vor allerkæreste mand og far

Poul Uldall Juhl
Er stille sovet ind i hjemmet på »Enghavegård«

* 29. maj 1937    -    † 8. januar 2019

Kært er mindet - tungt bli’ savnet

Daisy og Lars
Bisættelsen har fundet sted.

Stor og hjertelig tak 
for al venlig deltagelse i anledning af Poul’s sygdom  

og bisættelse.

Tak allesammen.

Vores kære mor, svigermor, mormor og oldemor

Agnes Hansen
* 05/04-1927    -    † 08/01-2019

Er sovet stille ind i sit hjem, 
Christiansfeld den 8. januar 2019

»I kærlig erindring«

På familiens vegne 
Lone, Jytte og Karin

Bisættelsen har fundet sted.

Tak 
for hilsner, blomster og kranse  

og tak for venlig deltagelse.

Frørup · Hejls 
Hjerndrup · Stepping

Taps · Tyrstrup · Vejstrup

Guds grønne jord
Af Mogens S. Mogensen,  
Formand for menighedsrådet ved Tyrstrup Kirke

Glæden ved Guds grønne jord,
glæden ved Guds nåde-ord,
de vil ikke kriges;
lærkesang og klokkeklang,
de kan godt forliges.

Sådan skriver Christian 
Richard i et af sine digte. Glæ-
den ved Guds grønne jord og 
glæden ved Guds nåde-ord 
hænger sammen. Derfor har 
menighedsrådet ved Tyrstrup  
kirke da også valgt »Guds 

grønne jord« som årstema for 
2019. Der er al mulig grund til 
at glæde sig over Guds grøn-
ne jord, og det vil vi give en 
række muligheder, for at vi 
kan gøre sammen i løbet af 
året. Der vil blive arrangeret 
naturvandringer i naturom-
råder omkring Christiansfeld 
i de fire årstider og sogneud-
flugter til Gråsten Slotshave 
og til Vadehavscentret. Bede-
dag bliver der mulighed for 

at deltage i en lokal pilgrims-
vandring, og til efteråret vil 
der blive afholdt en særlig 
jagtgudstjeneste. Også i mu-
siklivet vil der blive sat fokus 
på Guds grønne jord, fx gen-
nem en Vivaldi-koncert, »De 
fire årstider«.

Men der er også al mulig 
grund til at tage vare på Guds 
grønne jord, så vi kan over-
levere den i en god stand til 
vore børn og børnebørn. Der-
for bliver der mulighed for at 
deltage i Naturfredningsfor- 
eningens årlige affaldsind-
samling og i en gudstjeneste, 
hvor der sættes fokus på FNs 
verdensmål for en bæredyg-

tig udvikling. Menighedsrå-
det har besluttet, at Tyrstrup 
Kirke skal være en ’grøn kirke’; 
vi får besøg af biskop Peter 
Fischer-Møller, der fortæller 
om de initiativer der blomst-
rer i dansk kirkeliv omkring 
miljø- og klimaudfordring-
erne, og hvordan kirker kan 
sætte klima og miljø på dags-
ordenen - både i den helt lav-
praktiske hverdag og i kirkens 
liv, fx i gudstjenesten.

Kom og vær med til at glæ-
des over Guds grønne jord. 
Kom og vær med til at drøfte, 
hvordan vi kan tage vare på 
Guds grønne jord. 

Pårørendegruppen
Er du pårørende til en alvorligt eller kronisk syg, 
så er pårørendegruppen måske noget for dig? 

Eller måske for en, du kender?

Kontakt: Inga Jakobsen, 2398 3286

Arr. De samvirkende Menighedsplejer i Kolding 
Provsti og Tyrstrup menighedsråd

‘Ene og alene’      Oplevelsesklub for enlige

Torsdag den 24. januar kl. 17.30 
»NYTÅRSKUR« 
Vi mødes ved Sognehuset.  
- Tilmelding senest mandag d. 21. januar. 
Mad inkl. drikkevarer 160,- kr. Mulighed for hjemtransport.
Alle enlige er velkomne 
Kontaktperson Bodil Henriksen, tlf. 6011 8552 
Tyrstrup Kirke - Kolding Provstis Menighedspleje

Gudstjenester  
Stepping og Frørup kirker

20. jan: Frørup kl. 9, Stepping kl. 10.30  
        Spejderparade

3. feb: Frørup kl. 10.30, Stepping kl. 19 Kyndelmisse

17. feb: Stepping kl. 10.30, Frørup kl. 19

3. marts: Stepping kl. 10.30, Frørup kl. 14

17. marts: Frørup kl. 10.30, Stepping kl. 19

31. marts: Stepping kl. 10.30, Frørup kl. 19

14. april: Stepping kl. 9, Frørup kl. 10.30  
                                              Palmesøndag

18. april: Stepping kl. 17 Skærtorsdag

19. april: Frørup kl. 10.30 Langfredag

21. april: Frørup kl. 9, Stepping kl. 10.30

5. maj: Stepping konfirmation kl. 10

Fjelstrup Skatklub
Mandag den 7. januar mød-
tes 15 personer til skat.
Nr. 1: Ernst Jessen med 1887 
point. 
Nr. 2: Hans Jørgen Bertelsen 
med 1848 point. 

Nr. 3: Jens P Hansen med 
1699 point. 
Nr. 4: Arne Gormsen med 
1653 point. 
Vin fik Helge Petz med 896 
point. 

Mandag den 14. januar mød-
tes 18 personer til skat. 
Nr. 1: Børge Jacobsen med 
1924 point. 
Nr. 2: Keld Jessen med 1826 
point. 

Nr. 3: Hans Jørgen Bertelsen 
med 1648 point. 
Nr. 4: Svend Åge Petz med 
1621 point. 
Vin fik Leif Ågård med 874 
point.
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Kultur / Mad

• Tæpper • Vinyl  
• TrægulVe • Vådrum
Kirkegårds Allé 4, 6070 Christiansfeld • Tlf.: +45 74568000

www.szocska-living.dk

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

-Kig ind og se 
mulighederne 
opstillet i hele 

huset...

Invester i dit lokale område
- Sønderjyllandsgenforenings- 

museum i Christiansfeld
Vær med til at sikre Sønderjyllandsgenforeningsmuseum på Katrinesminde 
i Lindegade 58 i Christiansfeld. Der vil blive tale om et unikt turistmål med 
blandt andet en biograf, udstillinger med Frej-stenen og andre genstande i 
forbindelse med genforeningen i 1920 og informationer om den rige kulturarv 
i lokalområdet. Der bliver tale om et moderne oplevelsesmuseum i lighed med 
andre nyere formidlingscentre med 10 til 20 ansatte og frivillige medarbejdere.

Første etape i virkeliggørelsen af dette spændende projekt er at sikre et økon-
omisk fundament til købet af Katrinesminde. Derfor har jeg startet en ind-
samling og  oprettet en konto, hvor alle: private, firmaer og foreninger og 
andre kan indsætte et beløb på bankkonto: 9743 0390113757 med dit navn og 
adresse  mrk: søngenmus

Venligst Erik Mylin, tidligere ungdomsskoleinspektør, studierektor og forfat-
ter. Ønsker du at høre mere om det spændende projekt, kan du kontakte mig 
på mobil 2023 9808 eller per mail: eamylin@post.tele.dk

Information om projektet
Tilbage i 1987 grundlagde Erik Mylin 
Sønderjyllands Genforeningsmuseum  
sammen med Udvalget for afholdelse af  
nationale mindesamvær, første og eneste  
genforeningsmuseum i Sønderjylland.

Åbningen af museet  
er planlagt til  
den 15. juni 2020 klokken 10. De sønderjyske løver

Åbningstider: Køkken: Pub: Dagens middag: Kr.

Mandag 12.00 - 19.30 11.00 - 22.00 Biksemad ................................. 89,-
Onsdag 12.00 - 19.30 11.00 - 22.00 Karbonade m. stuvning .......... 89,-
Torsdag	 12.00	-	19.30	 11.00	-	22.00	 Stegt	flæsk	m.	persillesovs ...... 89,-
Fredag 12.00 - 20.00 11.00 - 02.00 Mørbradgryde ......................... 89,-
Lørdag 12.00 - 20.00 11.00 - 02.00 Herregårdsbøf  m. bearnaise .. 89,-
Søndag	 11.00	-	20.00	 11.00	-	21.00	 Flæskesteg	m.	rødkål .............109,-
Alle dage:	Steak,	stjerneskud,	dagens	suppe,	børneretter,	forretter	&	desserter

Barley	&	Grapes	Gastropub 
Kirkegårdsallé	1	•	6070	Christiansfeld	•	Tlf.	6128	5847

 
 
 
  

Christiansfeld Avis
Jernbanegade 1 (det gl. posthus) 

6070 Christiansfeld · Tlf. 74 56 14 33  
mail@christiansfeld-avis.dk . www.christiansfeld-avis.dk

Vores gamle mailadresse:
info@tht-ugeavis.dk
virker IKKE mere!

Benyt:
mail@christiansfeld-avis.dk

Spændende irsk 
folkemusik på 
Tørning Mølle
Tradish er en af de helt 
store oplevelser inden for 
den irske musik. De giver 
koncerter både i ind- og 
udland på de levende fol-
kescener, hvor publikum 
og andre musikere giver 
dem næring og inspiration 
til deres musik.

 
Gruppen består af John Pil-

kington, Louise Ring Vangs-
gaard og Brian Woetmann. 

John blev født i Manche-
ster, England. I en årrække 
levede han som sangskriver og 
omrejsende troubadour med 
hang til det irske. De mange 
musikalske indtryk nyder 
gruppen godt af i dag. 

Louise har spillet violin 
siden barneårene og har en 
klassisk musikopdragelse i 
bagagen, men har siden sin 
første fascination af den irske 
folkemusik fordybet sig i både 
de nordiske og irske musiktra-
ditioner. 

Brian er en alsidig og efter-
spurgt percussionist, som in-
denfor de sidste år har fokuse-
ret mere og mere på den irske 
bodhran. De tre er blevet et 
rigtigt godt og sammentømret 
team inden for den irske mu-
sik og kan i år fejre 10 års jubi-
læum siden de fandt sammen 
og dannede gruppen Tradish.

Den levendegjorte  mu-
sikalske tradition de ynder, 
hører under genren »Irsk Tra-
ditionel Musik«, som har en 
lang og fascinerende udvik-
ling. Af og til glemmes det, at 
udviklingen af denne musik 
ikke udelukkende er fore- 

gået indenfor Irlands grænser. 
Bjarne Beck fra Tørning 

Mølle glæder sig til gensynet 
med Tradish og en ualminde-
lig stor og spændende musi-
kalsk aften for publikum. 

Koncerten finder sted d. 
20 februar 2019 kl. 19:30 på 
Tørning Mølle.

Billetter købes / bestilles 
på tlf. 7450 7450 eller www.
toerning-moelle.dk
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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

Pris (inkl. moms) 
1 sp. annonce (max 20. ord) ................................kr. 35,00

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

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

For hver påbegyndt 10 år - 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

SENEST MANDAG MIDDAG.  
ANNONCERNE SKAL BETALES KONTANT.

Christiansfeld Idrætsforening  
nomineret til årets publikumspris

Når Fritidsfesten fredag 1. 
februar løber af stablen er 
publikums stemmer afgø-
rende. Årets publikums-
pris skal uddeles i Kolding 
Kommune og Christi-
ansfeld Idrætsforening er 
blandt de nominerede i år. 

 
Fritids- og Idrætsudval-

get inviterer for 32. gang by-
ens borgere og foreninger til 
Årets Fritidsfest. Festen er en 
tak til alle de foreninger, der 
løfter en kæmpe opgave ved at 
holde et utal af forskellige ak-
tiviteter kørende. Ved Fritids-
festen uddeles Kolding Kom-
munes publikumspris. Prisen 
gives til et projekt, en aktivitet 
eller et initiativ, der er med til 
at udvikle de folkeoplysende 
foreninger i Kolding.

Fritids - og idrætsudval-
get har valgt tre initiativer 
blandt de indkomne forslag 
fra kommunens borgere. I år 
er Christiansfeld Idrætsfor-
enings »Sommer Gymnastik 
Skole« blandt de nominerede 
og initiativtager Christina Pa-
aske synes det er fantastisk, 
at gymnastikskolen er blevet 
en succes der ikke er gået 
ubemærket hen. Der er sat et 
loft på 80 deltagere og der er 
fuldt hus hver gang. Gymna-
stikskolen trækker folk til fra 
nabobyerne, hvilket har givet 
en stor tilgang af børnegym-
naster til vintersæsonen. 

»Gymnastikskolen er kort 

sagt bare et super initiativ for 
både foreningen og lokalsam-
fundet. Det er dejligt at se alle 
de glade børn, der får så me-
get ud af at deltage,« fortæller 
Christina Paaske. 

Nomineret er også GIF - 
Alminde Viuf Gymnastik- og  
Idrætsforenings initiativ »Se-
nior Motion« . 

Her tilbydes der forskellige 
idrætsaktiviteter for seniorer 
der har tid og lyst til at være 
aktive og sociale i dagtimerne. 

Også BGIF Bramdrup-

Sommergymnastikskole CIF

Opvarmning AVGIF
BGIF motionstapas

dam Gymnastik og Idræts-
forenings nyeste initiativ 
»Motions-surprise« er med 
i konkurrencen om at blive 
årets vinder af publikums-
prisen. Holdet er for voksne, 
der kan lide at røre sig, men 
har lyst til at afprøve forskel-
lige motionsformer. Initiativet 
har formået at øge antallet af 
medlemmer i foreningen. 

Vinderen kåres ved en 
sms-afstemning under Fri-
tidsfesten. Det initiativ, som 
modtager flest stemmer, kå-

res som vinder af årets pub-
likumspris 2019 og modtager 
en check på 7500 kr. 

Der er 1200 pladser til fri-
tidsfesten, som tildeles efter 
’først til mølle princippet’. 
Billetter, som kan købes på 
Kolding Kommunes hjem-
meside, koster 100 kr. pr. stk. 
og er inklusiv 3-retters menu. 
Dørene åbnes kl. 17.30.

Anne Volf
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Nyt år. 
Ny start. 
Nye muligheder.

Bestil et Salgstjek, og vær med i konkurrencen om 
et Samsung 55” Smart TV til en værdi af 12.999 kr.

Bestil på edc.dk/vind

Et nyt år betyder en ny start – og måske har du 
overvejet, om det er nu, du skal videre i en ny bolig?

Bestil dit Salgstjek på edc.dk/vind

Vind et 

Samsung 55” 

Smart TV
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Hvad er dit nytårsforsæt?
På årets næstsidste dag 
spurgte vi en række men-
nesker på gaden i Chri-
stiansfeld, om de havde 
et nytårsfortsæt som ville 
røbe for avisens læsere.

Nogle skulle lige tænke sig 
om et øjeblik, mens andre al-
lerede have sat sig nogle per-
sonlige mål for 2019.

Af Lars Østergaard Jensen

Efter en meget kort tænke-
pause røber Anne-Else Nørre-
gaard, at hun gerne vil dyrke 
mere motion og opnå bedre 
kondi i 2019.

Sanne Beck i Christiansfeld 
har lovet sig selv at bruge mere 
tid i sommerhuset på Sydsjæl-
land, læse flere bøger og gøre 
mere ved strikketøjet.  

På vej ud af supermarke-
det med en fyldt indkøbsvogn 
fortæller Helena Duus med et 
stort smil, at hun i 2019 vil 
satse på kun at handle ind en 
enkelt gang om ugen!

På hjem ud fra parkerings-
pladsen foran Meny nåede 
Alice Patrzalek fra Meng at 
indvie os i sit forsæt - at unde 
sig selv mere rødvin til gengæld 
for mindre slik

Jette og Frede Jessen fra Christiansfeld har i år sat sig for at 
skippe nytårsforsætterne, da det alligevel aldrig før er lykkedes at 
overholde nogle, fortæller de med et stort smil.

Efter lidt betænkningstid for-
tæller Jytte Ludvigsen, at hun 
og hendes mand næste år vil 
unde sig selv mere rødvin og 
rødt kød, men også spise mere 
frugt som modvægt.

Udenfor supermarkedet mødte vi også Stella Nielsen sammen 
med datteren Clara. Stellas nytårsfortsæt skal være, at hun og 
resten af familien vil passe bedre på hinanden.

Lis Julsgaard holder af at lave patchwork og fortæller, at hendes 
forsæt bliver først gøre sine projekter helt færdige før indkøb af nye 
materialer. Ingo Nørregaard har i det nye år sat sig for at stoppe 
med at ryge og håber, at det vil lykkes for ham.

Hanne Jensen vil gerne afsæt-
te mere tid til ro og på at pleje 
sig selv og sine interesser, røber 
hun efter en kort tænkepause.

Iain Stewart fra Aberdeen i 
Skotland, som nu bor i Chri-
stiansfeld, vil i det nye år gerne 
dyrke mere motion; cykle og 
svømme,  men dog ikke løbe-
træne. Dertil har Iain sat sig 
for at blive bedre til at tale 
dansk.

Selv om Lone Borch ikke ville 
fotograferes, fik vi lokket ud at 
hende, at hun og hendes mand, 
Lars, fremover vil nyde min-
dre, men bedre rødvin.

Mona og Anders Ravnskjær røber, at de i det nye år vil drikke 
rødvin som belønning for at træne mere motion op til deres forsin-
kede bryllupsfest i 2020. De har også sat sig for at tabe 10 kilo op 
til en konfirmationsfest i maj.

Åse og Oluf Schmidt fra Hejls har lovet hinanden at arbejde 
mindre og nyde livet mere i det nye år.

Ældre Sagen Christiansfeld
Ældre Sagen får den 24. 
januar (se annonce) besøg 
af Leif Fabricius med hans 
foredrag »Jysk lune og lune 
jyder«. 

I dette foredrag kommer 
Fabricius på en ganske un-
derholdende måde godt om-
kring i det jyske landskab, og 
besøger specielt den egn, der 
hedder vestjysk humor.

Han betragter verden fra 
vest mod øst og det behøver 
den ikke at blive kedeligere 
af. Fabricius var i en årrække 
kunstnerisk leder af Esbjerg 
Revyen, og har skrevet tekster 

til en række andre revyer. Han 
blev årets revyforfatter 2001 - 
og så var det ham, der for år 
tilbage skrev teksterne til den 
berømte booker fra Borris, 
Karl Ejner.
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Liberale Erhverv m.m.

Motor

Praktiserende landinspektør 
Peder Boesen 

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

Retshjælp
Christiansfeld advokater  
tilbyder anonym, gratis  
retshjælp den 1. og 3. 
mandag i måneden 

kl. 16.00-17.00 på  
Christiansfeld Bibliotek

Charlotte Szocska 
Mette H. Bindeballe

Landbrug / Have / Fritid / Bolig / Ejendomme m.m.

Til leje

Christiansfeld 
midtby

4-værelses - 1. sal  
på 100 m2.

1. sals lejlighed med 
adgang til have.
Månedlig leje 

6.200,- kr. + forbrug. 
Depositum 3 mdr.

Henvendelse
Knud Schmidt 

Brødre- 
menigheden

Tlf. 4031 7080

Rydning/saltning 
af fortov 

i Christiansfeld
Abonnements-

ordning til fast pris 
for hele 

vintersæsonen.

1.700,- kr. 
op til 30 meter fortov.

Tlf. 7456 2933 • jeppe@pj-aps.dk

inkl. moms

Hejlsminde Strandpark
Forening Hejlsmide Strand- 
park har modtaget en do-
nation på kr. 687.294 kr. 
fra Nordea Fondens pro-
jekt Kyst til Kyst. Det be-
tyder, at flere års ihærdigt 
arbejde for etableringen af 
en samværsplads med fire 
små huse omkring de ek-
sisterende bygninger ved 
lystbådehavnen nu bliver en 
realitet. 

»Vi er beærede og stolte 
over at have modtaget så 
stor en donation fra Nordea 
Fonden. Det kommer til at 
glæde alle de mange ildsjæle, 
foreninger og gæster i og om-
kring Hejlsminde,« udtaler 
formanden for foreningen 
Bent Ole Jonsen. »Vi kan nu 
komme et stort skridt videre 
i vores helhedsplan for Hejls-
minde Strandpark, en plan vi 
har arbejdet med i efterhån-
den mange år.«

Donationen er givet til op-
førelse af 4 huse på havnen i 
Hejlsminde, men også til det 
omkringliggende miljø i for-
bindelse med husene, fordi 
målet er at skabe et større 
samvær mellem vores for-
eninger og dem, der i øvrigt 
gæster området omkring hav-
nen og stranden i Hejlsminde. 
Vi er nu godt i gang med at 
få de sidste detaljer på plads 
omkring det praktiske i at få 
husene opført, så de kan stå 
klar til sæsonen 2019. Vi har 
indhentet tilbud fra forskel-
lige entreprenører og vil kort 
efter nytår sætte gang i selve 
byggeriet.

Der er allerede nu nedsat 
et brugerråd bestående af 
medlemmer fra Bådelauget 
og Hejlsminde Strandpark, 
som kommer til at stå for, 
hvordan husene og området 
skal anvendes. Hejlsminde 
Strandpark er ansvarlig for 
at få faciliteterne opført til 
tiden og til den rigtige pris, 
mens det er foreningerne, der 
skal byde ind med forslag til 
anvendelse. Med de nye huse 
vil der for eksempel blive mu-
lighed for at vore unge sejlere 
endelig får langt bedre vilkår, 
men også at gæstesejlerne på 
havnen vil få nye muligheder 
for blandt andet at komme 
indendørs, når vejret ikke ar-
ter sig.

Som tidligere sagt er dette 
et stort skridt i retning af at 
komme videre med vores 
helhedsplan for Hejlsminde 
Strandpark, som er en vision 
for hele området i og omkring 
havnen og stranden. Forenin-
gen er allerede nu ved at se på 
nye tiltag, som for eksempel 
at få lavet et stisystem fra lan-
devejen og helt ud til enden 
af molen. Vi ser også på mu-

ligheden for at få lavet et sø-
bad med tilhørende badebro i 
lighed med det vi har set i en 
række andre havne, eksempel-
vis Bogense.

Bestyrelsen er derfor sta-
dig i arbejdstøjet, ikke kun i 
det praktiske med at få gen-
nemført dette delprojekt, men 
også med blikket stift rettet 
mod fremtidige investeringer 
og aktiviteter, således at vi om 
nogle år, står med et yderst 
attraktivt område som vil til-
trække turister, men selvføl-
gelig også til gavn og glæde 
for os der bor i lokalområdet.
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Åben Dag på Christiansfeld Skole
Torsdag formiddag den 10. 
januar havde flere foræl-
dre fulgt skolens invitation 
til at følge undervisningen 
klasserne nogle formid-
dagstimer.

I en pause mellem to ti-
mer have skolen indbudt de 
fremmødte forældre på kaffe 
og hjembagte småkager sam-
men med nogle af lærerne. 
Viceskoleleder Dorte Ton-
nesen fortæller til avisen, at 
elevernes forældre selvfølgelig 
altid er særdeles velkomne på 
skolen. 

Men åben dag arrange-
mentet er noget specielt, der 
fungerer som social lim mel-
lem børnene, lærerne og for-
ældrene. 

Efter frikvarteret tog vi 
med rundt til et par af sko-
leklasserne for at se, hvad 
lærerne havde forberedt for 
forældrene og deres børn.

Af Lars Østergaard Jensen

Hos 1.A. stod faget matematik via computer på timeplanen. Som 
små lyn fik eleverne tastet passwords og brugernavne ind og gik 
med krum hals i gang med dagens opgaver under ledelse af lærer 
Daniel Kjems.

Tina Rasmussen havde takket ja til skolens invitation og fulgte 
sammen med sin datter Amalie, da lærer Irene Mortensen un-
derviste i 2.B.

I biologilokalet mødte vi Jette Jensen og datteren Victoria sam-
men med Mathias Skov og Simon Lund i selskab med en fiske-
hejre.

Lærer Rikke Christensen havde taget 1.B. med i gymnastiksalen, hvor elever og forældre fik rørt 
både ben- og lattermuskler.

Søs Jensen og datteren Rosa 
fra 0. klasse.

Boligsalg i 2019? Det kræver forberedelser
Cirka 100.000 danske bo-
ligejere forventes at sætte 
boligen til salg i 2019. 

For langt de fleste lykkes 
det at få solgt indenfor en 
rimelig tid og til den forven-
tede pris. Under alle omstæn-
digheder kan det betale sig at 
gøre sig nogle overvejelser og 
forberedelser på forhånd for 
at optimere salgsprocessen. 
Her giver Mette Lüt Knuds-
borg fra EDC Lüt Petersen 
ApS sine bedste råd til bolig-
ejere, der påtænker at sælge.

- Første vigtige overvejelse 
man bør gøre sig, er hvornår 
boligen skal være solgt og klar 
til overtagelse. Det skal na-
turligvis hænge sammen med, 
hvornår man selv kan flytte 
videre, men det kan også være 
afgørende for hvilken strategi 
for salget, der skal vælges, si-
ger Mette Lüt Knudsborg. 

- I nogle tilfælde kan det 
være klogt at sætte tid af til at 
gøre boligen salgsklar, og her-
efter skal ejendomsmægleren 
bruge 3-6 måneder til at finde 
en køber. Ønsker man et hur-
tigere salg end dette, er det 
nødvendigt med en skarp pris 
på ejendommen eller intensiv 
markedsføring.

I perioden inden boligen 
er sat til salg råder Mette Lüt 
Knudsborg til, at man får ud-
arbejdet en såkaldt førsyns-
rapport. Det er en rapport, 
som udføres af en byggesag-
kyndig, der påpeger forhold, 
som vil ende som en anmærk-
ning i tilstandsrapporten, når 
denne skal laves. Pointen er, 
at man med førsynsrapporten 
får mulighed for at udbedre 

småting, som måske ikke ko-
ster alverden at få ordnet og 
derved undgår en anmærk-
ning i tilstandsrapporten.

Undersøgelser viser, at det 
oftest er dårlige karakterer i 
tilstandsrapporten, der giver 
anledning til at køberne for-
langer afslag i prisen som be-
tingelse for at skrive under på 
en købsaftale.

- Det er så ærgerligt, når 

køberens indtryk af en el-
lers fin ejendom overskygges 
af nogle anmærkninger i til-
standsrapporten, der snildt 
kunne have været udbedret 
inden fremvisningen, siger 
Mette Lüt Knudsborg.

Se flere mæglere an
Fra EDC lyder rådet end-

videre, at man forbereder sig 
på mødet med mægleren ved 

f.eks. at tjekke en række nøg-
letal på nettet: - Man kan på 
boligsiden.dk se den enkelte 
mæglerbutiks salgsrater mv. I 
sidste ende er det afgørende 
dog ofte det personlige møde 
med mægleren. Det er derfor 
en god idé at bruge nettet til 
at udvælge 2-3 ejendoms-
mæglere, som man kan bede 
om at udføre et gratis salgs-
tjek. Man kan med fordel 

stille sig selv nogle spørgsmål, 
om hvorvidt der er god kemi 
med mægleren, om denne 
forstår eventuelle ønsker om, 
hvordan salget skal foregå, og 
om man har tiltro til, at han 
eller hun kan løse opgaven.

Mette Lüt Knudsborg 
minder i denne forbindelse 
om, at hvis man har fået en 
anbefaling til valg af mægler 
fra sin bankrådgiver, går an-
befalingen oftest til netop den 
mæglerkæde, som banken 
selv ejer.

Træerne gror ikke ind i 
himlen

Sidste råd fra EDC er at 
være realistisk i forhold til 
hvad boligen kan sælges for: 
- Lige nu ser vi meget forskel-
lige markedssituationer. Nog-
le steder er priserne stigende, 
mens de andre steder ikke 
stiger. Det er ikke nødvendig-
vis en god beslutning at lægge 
sig på en høj pris i markedet. 
Man risikerer nemlig at skulle 
sætte prisen ned løbende og 
hele tiden haltende efter mar-
kedsprisen.
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CHRISTIANSFELD SNEDKER OG 
TØMRERFORRETNING

 v/Finn Kragelund • Lindegade 59  
Tlf. 7456 1779 • Bil 2142 2779 

finnkragelund@mail-online.dk  
www.finn-kragelund.dk

NYE TAGRENDER & NEDLØB
    PLAST               ZINK
                        STÅL
   

Spec. profiler - Inddækninger
Reparationer

Håndværkere m.m.

www.christiansfeld-avis.dk

Brorsonsvej 20 • 6000 Kolding • Tlf.: 28 73 53 20 • bedreisolering@gmail.com

• LOFTISOLERING • HULMURSISOLERING
• FJERNELSE AF GAMMEL ISOLERING

Følg ugeavisen på Facebook!
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BDM udsender volontører
Brødremenighedens Dan-
ske Mission, BDM, har 
netop udsendt et hold unge 
volontører til et volontør-
program, hvor unge tilby-
des 5 måneders arbejde i 
Tanzania. Inden udrejsen 
forberedes de unge gen-
nem deltagelse i et volon-
tørkursus mm., ligesom 
de alle ved ankomsten til 
Tanzania får sprogunder-
visning, så de til husbehov 
kan begå sig på det talte 
sprog, swahili.

Fire unge volontører rejste 
d. 3. januar 2019 til Sumba-
wanga i Tanzania. Her driver 
BDM et børnehjem, Peter’s 
House, som huser ca. 35 børn.

Anne Højlund Vibe er rejst 

til Peter’s House sammen 
med de øvrige tre unge, som 
er Emily Anna Dobson, Simo-
ne Rahbek Frøkjær og Emma 
Nørgaard Kristoffersen.

Peter’s House er et spæn-
dende gadebørnsprojekt, som 
hjælper børn på gaden med 
et hjem, mad og tøj. Desuden 
hjælper man børnene i skole 

og ikke mindst har man et 
»folkekøkken« for de gade-
børn, der ikke er plads til på 
Peter’s House.

Volontørerne hjælper med 
daglige opgaver, lektielæsning 
og en række forskellige prak-
tiske opgaver på børnehjem-
met. Endvidere driver BDM 
et Vocational Training Cen-
tre (VTC) på kompounden. 
Det er en håndværkerskole 
for de ældste børn. Her får 
man mulighed for at komme 
i gang med en uddannelse 
som håndværker. Det giver 
perspektiv over fremtiden, da 
man med en uddannelse også 
vil være i stand til at forsørge 
en familie. Mød volontørerne 
på www.bdm-dk.dk 

Sten Nielsen

Anne Højlund Vibe.

Emma Nørgaard Kristoffersen.

Emily Anna Dobson.

Simone Rahbek Frøkjær.

Blæserkor fra tysk  
Brødremenighedsby på besøg

18 musikere fra Herrn-
huter Brüdergemeinde i 
Neugnadenfeld i det vest-
lige Tyskland spillede den 
5. januar en smuk koncert 
i Salshuset i kirken i Chri-
stiansfeld under ledelse af 
Jens Bauer. 

Musikerne var ankommet 
til byen kort efter nytåret og 
havde derfor kunnet øve sig i 
3 dage op til koncerten, hvor 
man fremførte 11 musikstyk-
ker - herunder åbningstykket 
af Josef Haydn samt et arran-

geret uddrag af hans orato-
rium, Skabelsen. Koncerten 
bød dertil på flere salmer i 
nye  spændende arrangemen-
ter, to moderne kompositio-
ner af Attila Kolman og Hans 
Joachim Fißler samt endelig 
et par rytmiske musikstykker 
inspireret af jazz og gospel.

Koncerten blev dirigeret 
af Jens Bauer, som til daglig 
arbejder på musikskolerne 
i Aabenraa og Sønderborg. 
Jens Bauer fungerer dertil 
som musikalsk konsulent for 
flere andre af Brødremenig-

hedens omkring 10-15 andre 
orkestre rundt om i Tyskland. 

Herbert Strauss, organi-
satorisk leder af blæserkoret i 
Neugnadenfeld, fortalte efter 
koncerten, at man har hele 35 
medlemmer, hvoraf det æld-
ste medlem er 79 år. Blæser-
korets yngste på blot 13 år 
deltog i koncerten i Christi-
ansfeld.

Af Lars Østergaard Jensen

Dirigent Jens Bauer.

Hotel Zur Grünen Eiche HHH   
Lüneburger Heide er Tysklands 
ældste naturpark. Det enestående 
landskab af lyngklædte bakker har 
mere end 700 km afmærkede van-
dre- og cykelstier og strækker sig 
over 107.000 hektar fra Buckholz 
i Nord til Soltau i syd og mod 
Lüneburg i øst. Lige midt det store 
hedelandskab finder I det hygge-
lige Hotel Zur Grünen Eiche blandt 
de grønne ege med en historie som 
et af Tysklands mest hippe danse-
steder i 60’erne. I dag er her stadig 
gode tider, men i modsætning til 
danseglade unge hersker her en 
rolig og hyggelig atmosfære. 

• 3 overnatninger
• 3 x morgenbuffet
• 3 x 3-retters middag/buffet
• Velkomstdrink
• 1 dags cykelleje for voksne
• 1 x Bispingen Card

Lüneburger Heide

Pr. person i dobbeltværelse

1.249,-
Pris uden rejsekode 1.399,-

4 dage på 3-stjernet hotel i Nordtyskland

Ankomst: Valgfri 28.1.-29.8.2019.

2 nætter 899,-4 nætter 1.649,-

Som læser af Tyrstrup Herreds Tidende/Christiansfeld Avis får du dette 
specielle læsertilbud. Oplys rejsekoden ”THT” ved bestilling 

– så får du automatisk rabatprisen.

KØR SELV-FERIE MED

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
Jernbanegade 1  •  6070 Christiansfeld  •  Tlf. 7456 1433  •  Grundlagt 1924

info@tht-ugeavis.dk  •  www.christiansfeld-avis.dk

Hvis du ikke har modtaget avisen...

Kan den hentes hos:

Christiansfeld Avis 
Christiansfeld Centret 

Dagli’ Brugsen og Stalden i Hejls
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Så slap livet løs!
Det var med spænding vi 
i Impuls fællesskabet så 
frem til vor debut-aften i 
det nye sognehus. Aftenens 
taler var tidligere sygehus-
præst, forfatter og fore-
dragsholder Preben Kok 
fra Vejle.

Allerede en god halv time 
før mødestart begyndte folk 
at indfinde sig, og da mødet 
begyndte 19.30 var salen 
fyldt op med ca. 100 forvent-
ningsfulde mennesker. Efter 
velkomst, to salmer og ind-
ledning ved Jørn Bork Jensen, 
fik Preben Kok ordet. Over-
skriften var: »Slip livet løs«, 

der også er titlen på hans se-
neste bog. Et foredrag sprud-
lende af humor og dyb alvor 
og fyldt af visdom.

Efter kaffepausen fortsatte 
Preben Kok og svarede på 
spørgsmål. Der var altid lige 
lidt mere, han gerne ville dele 
med os, men godt 21.30 blev 
mødet sluttet med en aften-

sang og bøn. Alle gik berigede 
hjem.

Impuls fællesskabet hå-
ber på at se mange til vore 
onsdagsmøder i sognehuset. 
Møderne bliver annonceret i 
Christiansfeld Avis.

Af Jørgen Markussen 
Foto: Jørn Bork Jensen

Preben Kok i samtale under kaffepausen.

Gaven om Christiansfeld
Giv en letlæst og spændende bog om 
Christiansfeld i julegave.

”Hjerternes By - Christiansfeld”
Illustreret i farver, 146 sider. Kr. 198,- 

Findes nu også i engelsk udgave og som lydbog.

Køb den i boghandlen eller www.Hosianna.dk

Eller hos forlaget, Jernbanegade 1, Christiansfeld

Mineraler til din hud og dit hår 
             fra Det Døde Hav

Christiansfeld Avis
Jernbanegade 1 (det gl. posthus) 

6070 Christiansfeld · Tlf. 74 56 14 33  
mail@christiansfeld-avis.dk . www.christiansfeld-avis.dk

Vores gamle mailadresse:
info@tht-ugeavis.dk
virker IKKE mere!

Benyt:
mail@christiansfeld-avis.dk


