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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

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
Gudstjenester
Søndag den 24. januar 2021
3. søn. ef. Helligtrekonger

Aastrup ......................... ingen
Aller .............................. ingen
Bjerning ....................kl. 10.30
Annemette Hou Nielsen
Brødremenigheden ..kl. 10.30
Jørgen Bøytler
Fjelstrup ....................kl. 10.15
Frørup ........................... ingen
Hejls ..........................kl. 10.30
Hjerndrup .................kl. 09.00
Holger Haldrup 
Moltrup .....................kl. 09.00
Annemette Hou Nielsen
Sommersted .................. ingen
Stepping ........................ ingen
Taps ............................... ingen
Tyrstrup .....................kl. 10.30
Holger Haldrup
Vejstrup .....................kl. 09.00
Vonsbæk ....................kl. 09.00

VILLE’S Slagtehus/gårdbutik

ÅBNINGSTIDER:
Torsdag ......... kl. 10.00-17.30
Fredag ........... kl. 10.00-17.30
Lørdag ........... kl. 10.00-13.00

VILLE’S Slagtehus/gårdbutik
Kær Møllevej 95, 6094 Hejls
Tlf. 7557 4982 www.villes-slagtehus.dk

Hakket 
Kalv & Flæsk

Svin eller oxe 8-12%
FRIT VALG 1 kg 5000

Ta’ 3 kg

13000

Medister
1 kg 5000 - Ta’ 3 kg

13000

Hakket oxe
3-6%

1 kg 6000 - Ta’ 3 kg

15000

Oksebryst eller tværreb

Kærmølle bøffer
af oksefi let

Kun så længe lager haves 995

10000

Pr. 1/2 kg

Vægt ca. 1 kg

FRIT VALG

5 STK.

 Slagtehus/gårdbutik

15000 Den der fandt 

på talemåden: »Det, 

der kommer let, går let«, 

har bestemt aldrig 

været på slankekur...

Søgte sin egen 
stilling - og fi k den!
CHRISTIANSFELD: Vores 
lokale politibetjent, Ken 
Nissen, måtte søge sin 
egen stilling, hvis han 
ville blive i byen. Det be-
tyder, at han er manden, 
som også i de kommende 
to år skal håndhæve lov 
og orden i Christiansfeld 
og omegn.

- Ja, det er helt rigtigt, at 
jeg blev nødt til at søge min 
egen stilling, hvis jeg øn-
skede at blive her i Christi-
ansfeld - og heldigvis fi k jeg 
stillingen igen, fortæller Ken 
Nissen.

At han fi k sin egen stilling, 
tager han selv som udtryk 
for, at den øverste ledelse 

hos Sydøstjyllands Politi er 
ganske godt tilfreds med 
det arbejde, han udfører i 
lokalområdet:

- Nu ligger det sådan 
hos politiet, at rent stil-
lingsmæssigt er betegnel-
sen for mit job landbetjent. 
Og for denne personale-
gruppe gælder, at der skal 

være mulighed for roke-
ringer hvert andet år - hvis 
det altså er formålstjenligt. 
Derfor skulle jeg søge min 
egen stilling, fortæller Ken 
Nissen.

Han er godt tilfreds med 
udfaldet af ansøgningen. 
Han er nemlig glad for at 
virke i Christiansfeld, hvor 
han gennem en halv snes 
år har haft privatadresse på 
Haderslevvej. Men nu bor 
han privat i Kolding.

En snak med betjenten 
på hans lokale politidomicil 
på Skolevej 10 i Christians-
feld afslører, at han ikke er 
en »hr. hvem, som helst«. 
Han er politiassistent og har 
35 år bag sig i politiet. Og 
han har prøvet lidt af hvert. 

Politiopgaverne har væ-
ret spredt fra det lille fred-
lige »Dannevang« til svære 
opgaver i Bosnien, Kosovo 
og Afghanistan:

- I Bosnien var jeg leder 
af en lokal politienhed. Der-
efter var det Kosovo, hvor 
det var uddannelse og op-
gaver som livvagt, det gik 
ud på. Det var spændende 
opgaver, for det var jo lige 
efter at krigen på Balkan 
var afsluttet.

- Du har også været i Af-
ghanistan?

- Ja, opgaven der var at 
uddanne mandskab fra det 
lokale politi til gode poli-
tifolk. Og her må jeg nok 
sige, at jeg oplevede krig 
på nærmeste hold. Det be-
rørte mig fx meget, da jeg 
var derude, at jeg vidste, at 
mange af de unge mænd, 
som jeg underviste ikke vil-
le overleve urolighederne. 
Og det var ret grimt, lyder 
det fra den garvede lokal-
betjent, som samtidig kik-
ker ned.

Som nævnt har Ken Nis-
sen sit kontor i ejendom-

men Skolevej 10 med træf-
fetid torsdag fra kl. 14-17. 
Men tro nu ikke, at han kun 
er i området i dette tidsrum. 
Nej, han færdes dagligt i 
området. Og turene rundt til 
rutinemæssige politiopga-
ver krydrer han med patrul-
jekørsel. Og her holder han 
øje med lidt af hvert.Ind i 
mellem er der borgere, som 
får følelsen af, at vi også 
har lokalpoliti her i byen og 
på egnen - både til at holde 
ro og orden og til at passe 
på os.

/bro.
- Og hvis du ikke lige ved det, så har lokalbetjenten domicil i denne bygning på 
adressen Skolevej 10 i Christiansfeld.

Lokalbetjent Ken Nissen i Christiansfeld - som ikke er 
en »hr. hvem som helst«.
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Hjerndrupvej 10 . 6070 Chr.feld
Telefon 7456 1511

GRATIS levering - Se hjemmeside:
blomstergaarden-christiansfeld.dk

Vi leverer alt til 
begravelsen

Naturens egen 
medicin imod 
nedtrykthed
God evidens for virkning ifølge forskning
på modløshed og tristhed. (Promedicin.dk)

Perikon kan bidrage til mere energi og overskud, der 
mindsker tristhed og nedtrykthed. Morgenstjernen har et 
udvalg af forskellige og billige Perikon-produkter.

Perikon bliver også kaldt Johannesurt, men er også 
gået under navnet ”den grønne lykkepille” og har efter 
sigende været anvendt i århundreder som et naturmiddel 
mod nedtrykthed og tristhed.

Obs! Perikon reducerer effekten af epilepsi- og blod-
tryks-medicin, samt bl.a. p-piller. 

Jernbanegade 1, 6070 Christiansfeld
Dagligt åbent fra 10.30 - 17.00

Fra 149,95 kr.

• 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...

Bekendtgørelser

Ældre 
Sagen

AFLYSNING
Sang og hygge-

eftermiddag 
på Konge-
brocentret 

onsdag den 27. 
januar kl.14.30

er afl yst
på grund af Covid 19

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
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 

torsdag kl. 15. 
Mindre annoncer kan nås tirsdag inden kl. 10.00.

BEMÆRK: Kontoret er lukket hver onsdag 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

Avisen udkommer fremover onsdag eftermiddag. 
Tag avisen med hjem fra dit nærmeste udleveringssted.

CHRISTIANSFELD
Meny - Netto - Fakta - Cuben
Birkebo Plejehjem
Kongebrocentret - OK Benzin
Sognehuset - Biblioteket 
STEPPING
Stepping Midtpunkt 
Trekløverhallen 
HEJLSMINDE
Fælleshusene på havnen 
HEJLS BY
Dagli’ Brugsen - Stalden
VEJSTRUP/SJØLUND
LokalBrugsen 

ALLER
Bed & Breakfast,
Kær Møllevej 2
TAPS
Grillbar/pizzaria fra kl. 16
SOMMERSTED
MIN Købmand 
FJELSTRUP
Fjelstruphallen
LETKØB Købmanden 
Sillerup Plejecenter
Se også udleveringssteder i 
Lunderskov og Vamdrup 
under Lunderskov Folkeblad.

Lokale 
udryk-
ninger
CHRISTIANSFELD: 
St. Tyrstrup: 
18.01.2021/12.25: Udkald 
til mindre forurening. Indu-
strivej, 6070 Christiansfeld

CHRISTIANSFELD:
18.01.2021/05.35: Trekant-
Brand st. Tyrstrup: Færd-
selsuheld lastbil med fast-
klemte: Sønderjyske Motor-
vej afkørsel 65B Vonsild.

Ny bestyrelse for Museum Kolding 
’trækker i arbejdstøjet’
Formidlingscenteret Mu-
seum Kolding har nu 
fået sin bestyrelse på 
plads. Og det betyder, 
at der for alvor trækkes 
i arbejdstøjet med det 
formål primært at slå et 
slag for gode oplevelser 
i verdensarvsbyen Chri-
stiansfeld, på Skamlings-
banken og i Staldgården i 
Kolding.

- Vi har nu sat et meget 
kompetent hold i bestyrel-
sen, der på alle måder kan 
være med til at udvikle og 
understøtte de store ambi-
tioner, der er for museets 
virke. Bestyrelsen er bredt 
funderet både inden for 
erhvervslivet og kulturli-
vet - såvel lokalt i Kolding 
Kommune som nationalt, 
udtaler museets bestyrel-

sesformand Peter Hulweg 
Christiansen. 

Og museets direktør 
Rune Lundberg føjer til:

- Jeg er utrolig glad for, 
at vores bestyrelse nu er 
på plads - både med lokale 
kapaciteter fra kultur- og er-
hvervslivet, men også fordi 
vi har kunnet tiltrække nog-
le spændende profi ler som 
f.eks. Jesper Vilstrup, der 

er direktør for LEGO House 
og Anne-Sophia Herman-
sen, der er kulturskribent 
for Berlingske. Jeg tror, 
Kolding Kommunes meget 
markante satsning på kul-
turen er medvirkende årsag 
til, at disse profi ler vil gå ind 
i arbejdet, siger Rune Lund-
berg.

/bro

Corona net-fælleskab for ensomme unge
med Ungdomsskolen, Byg-
ning 5, Kulturskolen og Un-
geKontakten, nu en ny serie 
af digitale arrangementer.

Formålet er at afhjælpe 
den ensomhed, som fl ere 
og fl ere unge oplever i en 
tid med begrænset socialt 
samvær og hjemmeunder-
visning, lyder det.

Arrangementerne stream-
es gratis via facebook på 
UngKoldings facebook-side 
mandag, tirsdag og torsdag 
med start kl. 17, og onsdag 
kl. 20.

På programmet er der 
quiz, musik og talkshows.

- De unge får med initiati-
vet muligheden for at inter-
agere med det, som foregår 
i ’KOLDING - UNG - LIVE’. 
Vi giver dem mulighed for at 
bidrage og være medska-
bende i selve showet. Det 
gør vi ved brug af chats, te-
lefoner og ved at inddrage 
dem i konkurrencer og de-
batter, lyder det fra projekt-
gruppen bag initiativet.

/bro

CORONA: Corona har be-
tydet en markant stigning 
i antallet af unge, der fø-
ler sig alvorligt ensomme. 
Og det skal der nu gøres 

noget ved i Kolding kom-
mune. 

Derfor lancerer Kolding 
Kommune, i samarbejde 
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inviterer til virtuelle dage
Vi inviterer til virtuelle dage på Haderslev Katedralskole i uge 5, hvor du kan 
gå ind på vores hjemmeside og få præsenteret alle vores studieretninger på 
Stx og fagpakker på HF.

Du kan booke tid hos én af vores dygtige studievejledere, som sidder klar til 
at besvare dine spørgsmål, hvad enten det handler om valg af fag, skolens 
sociale liv eller andre af de mange tilbud, som du finder på skolen.

Haderslev Katedralskole

Book tid på haderslev-katedralskole.dk

Tirsdag d. 2. februar kl. 17.00 – 20.00
Torsdag d. 4. februar kl. 17.00 – 20.00
Lørdag d. 6. februar kl. 10.00 – 13.00

Gamle Heine 
og hans 
fl agermus 
kan ånde 
lettet op
Af Lars Østergaard Jensen

Alle christiansfeldere, som 
kender gåturen fra Tyr-
strups gamle præstegård 
og videre ud gennem Sme-
deholmskoven til Christi-
nero, kender det impone-
rende store træ med navnet 
Gamle Heine. 

I foråret 2020 blev Gamle 
Heine dødsdømt, da der 
var konstateret svamp i 
nogle af dets grene og en 
sidestamme, hvorfor træet 
blev vurderet til at være til 
fare for skovens gæster. 
Planen var derfor dengang 
at sprænge træet, men da 

det viste sig, at Gamle Hei-
ne havde en fl ok fredede 
fl agermus boende til leje i 
sig, blev dødsdommen ud-
skudt.

Denne vinter har forstfol-
kene i stedet for nøjedes 
med at kappe træets grene 
og ladet den sunde stamme 
stå til glæde for fl agermu-
sene. Selv om Gamle Hei-
ne nu blot er en skygge af 
sig selv, er skovens kæmpe 
dog stadig et imponerende 
skue - og inde i stammen 
kan fl agermusene fortsætte 
med at sove deres vinter-
dvale uden at skulle be-
kymre sig om fremtiden de 
første mange år.

Gamle Heine fotograferet sidste år i april.
Gamle Heine som den nu ser ud uden grene og sin 
øverste syge sidestamme.
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Bolig / Ejendomme m.m.

NY BOLIG...
Hvor ønsker du at bo?

ALMIND
CHRISTIANSFELD

KOLDING
LUNDERSKOV

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

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

Vi hjælper dig med at finde en ny bolig

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

Liberale Erhverv m.m.

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

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

POLIT I /CHRIST IANS-
FELD: Tre ulovlige knal-
lerter taget i et hug! Det er 
hvad lokalbetjenten kan 
fortælle om i jagten på 
ulovlige knallerter i Chri-
stiansfeld og omegn. 

Byens lokale betjent, Ken 
Nissen, har nemlig været 
på en slags »udryddelses-
togt« netop målrettet mod 
ulovlige knallerter.

- Sidst på året 2020 syn-

tes jeg, at nu kunne det 
være nok med ulovlige, 
støjende og alt for hurtigt 
kørende knallerter. Og der-
for holdt jeg hen over en tid 
et særligt godt øje med den 
slags køretøjer. Og det gav 
faktisk en ret godt fangst. 
For det viste sig, at der var 
ret mange af slagsen.

Ken Nissen fortæller i 
denne forbindelse, at han 
en tilfældig dag kom køren-
de i sin bil i Christiansfeld 

Snuppede tre ulovlige 
knallerter i ét hug

mod syd på Haderslevvej, 
hvor han spottede en knal-
lert, som han fandt så lidt 
mistænkelig ud. Knallerten 
drejede ind på OK-benzin-
tanken.

- Og heldigt, for så var jeg 
fri for at standse den unge 
mand på offentlig vej. Så 
jeg fulgte bare efter ind på 
tanken, hvor manden par-

kerede knallerten omme 
bag ved, inden han gik ind 
i forretningen. Og da han 
kom ud igen og så, at jeg 
stod og ventede ved hans 
knallert, blev han tydeligt 
overrasket.

Det viste sig hurtigt, at 
Ken Nissen havde spottet 
helt rigtigt. Knallerten var 
ulovlig! Den unge mand 
indrømmede da også 
straks.  En senere hastig-
hedsmåling inde på poli-
tigården i Kolding viste, at 
knallerten, som kun måtte 
køre højst 30 kilometer i ti-
men, kunne køre helt op til 
100 kilometer i timen:

- Og sådanne køretøjer, 

kan vi naturligvis ikke have 
kørende på vore veje, da 
de både kan være gene-
rende og til stor fare for de 
øvrige trafi kanter, fortæller 
Ken Nissen. 

Ud over at den unge 
knallertejer fi k alle de ret 
kostbare ulovlige dele på 
knallerten konfi skeret, har 
der også vanket en pæn 
bøde til ham.

Og alt i mens Ken Nissen 
var ved at undersøge den 
ulovlige knallert, dukker der 
pludselig yderligere to knal-
lerter op, også med øje for 
parkering bag benzinsta-
tionen. Og haps sagde Ken 
Nissen. Det viste sig nemlig 

også, at begge knallerterne 
var ulovlige - udborede til at 
kunne køre hurtigere end 
loven tillader. Altså tre ulov-
lige knallerter i et hug! 

- Efter mit togt rundt i 
byen og på egnen regner 
jeg nu med at have fået fat 
i de fl este ulovlige knaller-
ter i området - i hvert fald 
i denne omgang. Skulle 
der alligevel dukke fl ere af 
slagsen op, så vil der nok 
ikke gå lang tid, før jeg 
også får dem gafl et, slutter 
lokalbetjenten.

/bro

Hejls Trop normineret til pris
HEJLS: Hejls spejderne, 
Hejls Trop, er med i front 
som normineret til at mod-
tage prisen som »Årets 
forening« i Kolding Kom-
mune.  

Men grundet corona kom-
mer prisoverrækkelsen ikke 
til at foregå, som den plejer. 
Der bliver ingen fest på Kol-
ding Teater. Prisuddelingen 
vil i stedet for komme til at 
foregå lokalt.

Fritids- og Idrætsudvalget, 
Fritidsrådet og Talentrådet 
for Idræt vil i løbet af marts 
tage på rundtur i kommunen 
for at overække årets priser. 
Og måske bliver Hejls Trop 
i denne forbindelse besøgt.

- Vi har været nødt til at 
tænke i nye baner på grund 
af corona-situationen. Men 
vi har valgt at se på det 
som en god mulighed for at 
komme rundt at hilse på for-
eningerne og lave lokale fej-

ringer. Det tror vi bliver rig-
tig godt. 2020 har været et 
udfordrende år for forening-
erne. Af den grund er det 
ekstra vigtigt, at vi stopper 
op og takker alle de frivilli-
ge, der i hverdagen yder en 
kæmpe indsats i forenings-
livet, siger formanden for 
Fritids- og Idrætsudvalget, 
Søren Rasmussen.

Ud over Hejls Trop er 
også MTB 6000 samt Kol-
ding Volleyball Klub normi-
neret til at modtage prisen 
som »Årets Forening«.

Om Hejls Trop hedder det 
i indstillingen, at foreningen 
de seneste  syv år haft en 
rivende udvikling. I 2020 
rundede foreningen de 100 

korpsrådsmedlemmer, som 
var første milepæl. Og da 
der er tale om et lille lokal-
område, er det særligt im-
ponerende, at korpset kan 
fastholde så mange af de 
unge i så mange år. Det 
vækker stor glæde i Hejls:

- Vi synes faktisk, at vi har 
fortjent det. Der har aldrig 
været så mange spejdere i 
Hejls, og vi har heller aldrig 
haft gang i et så spænden-
de projekt som »Landsby-
ens uderum«. Så hvis der er 
et år, hvor Hejls Trop skulle 
nomineres, er det helt klart 
nu, siger Hanne Friis Clau-
sen, kasserer i Hejls Trop.

/bro

Design-inventar 
stjålet fra 
sommerhuse
POLITI/GRØNNINGHO-
VED: Politiet har fået an-
meldelse om indbrud i 
to nabo-sommerhuse i 
Grønninghoved. 

Det er konstateret, at ty-
ven - elle tyvene - har væ-
ret inde i det ene sommer-
hus tirsdag den 12. januar 
mellem klokken 21.59 og 
22.30 - altså kun godt en 
halv time!

Det fortæller politiassi-
stent Ken Nissen fra lokal-
politiet i Christiansfeld ud 
fra døgnrapporten.

Tyven er åbenbart ude-
lukkende gået efter design-
inventar. Adgangen til huset 
er sket ved at bryde et vin-

due op til soveværelset, og 
til det er der brugt et koben. 
Der blev stjålet fl ere design-
lamper. Der er intet signa-
lement af tyven(e). Politiet 
har været på stedet for at 
sikre sig dna spor. 

I nabo-sommerhuset er 
tyvene kommet ind ved at 
bryde et vindue op - også 
med et koben. Her har man 
været rundt i hele sommer-
huset, og har forladt stedet 
igen via en terrassedør. Po-
litiet kan ikke oplyse præ-
cist, hvornår dette indbrud 
er sket, men oplyser, at der 
fra dette sommerhus også 
er stjålet designmøbler i 
form af stole.

/bro
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Sundheds-
væsenet har 
stadig åbent

Ring til lægen, hvis du føler dig 
nedtrykt, oplever symptomer eller 

forværring af din sygdom 

Hold fast i dine planlagte 
behandlinger

Du kan stadig blive henvist til 
behandling på sygehus, hvis din 

læge vurderer det

Lægen, tandlægen, fysioterapeuten 
og andre behandlere er klar til at 

hjælpe dig

Kultur / Mad

Ikke dyrere,
men smukkere!
Selskabslokaler op til 

180 personer.
Rekvirer venligst vore 

menuforslag.
Vi har 27 dejlige

����værelser
Venlig hilsen
og på gensyn

Torben Schulz
Tyrstrup Kro 

Tlf. 7456 1242

Det er i Fjelstrup det sker!

FEST KURSUS HYG DIG 
Forsamlingshus  Vi har alt du skal  Lej en hel hal
Max 100 gæster 250 kr
2300 kr       

bruge til dit kursus,
små og store lokaler  pr. time

Klublokale Ring og hør              Firma- eller
Max 40 gæster  hvad vi kan gøre  familiearrangement 
1800 kr        for dig -vi har ideerne

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

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

Danmark dejligst

Hotel Pinenhus HHH

ved Glyngøre, Nordjylland
Panoramarestaurant, relax-
rum med boblebad, boldbaner 
og meget mere venter jer her i 
Limfjordens naturpragt. Jeres fe-
riebase har en 300-årig historie 
som kongeligt privilegeret fær-
gekro og har bevaret traditionen 
for hygge, god mad og afslapning 
– og så ligger den et stenkast 
fra vandkanten med egen ba-
destrand. Her kan I tage skønne 
spadsereture med udsigt til Sal-
lingsundbroen.

Danmark dejligst
COVID-19

Vi tager forbehold for evt. 
restriktioner, der kan påvirke 

faciliteter og ydelser på 
hotellerne!

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 fjord-

udsigt

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

3 nætter fra 1.399,-

Valgfri ankomst  
4.1.-21.12.2021.

Lunderskov
Folkeblad

OG OMEGNS

LF_logotype_forside  24/02/08  17:35  Side 1

mail@christiansfeld-avis.dk - Tlf. 7456 1433 mail@lunderskov-folkeblad.dk - Tlf. 7456 1433
2021

Jernbanegade 1 • 6070 Christiansfeld

Ti 1
On 2
To 3
Fr 4
Lø 5
Sø 6
Ma 7 50
Ti 8
On 9
To 10
Fr 11
Lø 12
Sø 13
Ma 14 51
Ti 15
On 16
To 17
Fr 18
Lø 19
Sø 20
Ma 21 52
Ti 22
On 23
To 24
Fr 25 Juledag

Lø 26 2. juledag

Sø 27
Ma 28 53
Ti 29
On 30
To 31

December
Fr 1 Nytårsdag

Lø 2
Sø 3
Ma 4 1
Ti 5
On 6
To 7
Fr 8
Lø 9
Sø 10
Ma 11 2
Ti 12
On 13
To 14
Fr 15
Lø 16
Sø 17
Ma 18 3
Ti 19
On 20
To 21
Fr 22
Lø 23
Sø 24
Ma 25 4
Ti 26
On 27
To 28
Fr 29
Lø 30
Sø 31

Januar
Ma 1 5
Ti 2
On 3
To 4
Fr 5
Lø 6
Sø 7
Ma 8 6
Ti 9
On 10
To 11
Fr 12
Lø 13
Sø 14
Ma 15 7
Ti 16
On 17
To 18
Fr 19
Lø 20
Sø 21
Ma 22 8
Ti 23
On 24
To 25
Fr 26
Lø 27
Sø 28

Februar
Ma 1 9
Ti 2
On 3
To 4
Fr 5
Lø 6
Sø 7
Ma 8 10
Ti 9
On 10
To 11
Fr 12
Lø 13
Sø 14
Ma 15 11
Ti 16
On 17
To 18
Fr 19
Lø 20
Sø 21
Ma 22 12
Ti 23
On 24
To 25
Fr 26
Lø 27
Sø 28 Palmesøndag

Ma 29 13
Ti 30
On 31

Marts
To 1 Skærtorsdag

Fr 2 Langfredag

Lø 3
Sø 4 Påskedag

Ma 5 142. påskedag

Ti 6
On 7
To 8
Fr 9
Lø 10
Sø 11
Ma 12 15
Ti 13
On 14
To 15
Fr 16
Lø 17
Sø 18
Ma 19 16
Ti 20
On 21
To 22
Fr 23
Lø 24
Sø 25
Ma 26 17
Ti 27
On 28
To 29
Fr 30 Bededag

April
Lø 1
Sø 2
Ma 3 18
Ti 4
On 5
To 6
Fr 7
Lø 8
Sø 9
Ma 10 19
Ti 11
On 12
To 13 Kr. himmelfartsdag

Fr 14
Lø 15
Sø 16
Ma 17 20
Ti 18
On 19
To 20
Fr 21
Lø 22
Sø 23 Pinsedag

Ma 24 212. pinsedag

Ti 25
On 26
To 27
Fr 28
Lø 29
Sø 30
Ma 31 22

Maj
Ti 1
On 2
To 3
Fr 4
Lø 5 Grundlovsdag

Sø 6
Ma 7 23
Ti 8
On 9
To 10
Fr 11
Lø 12
Sø 13
Ma 14 24
Ti 15
On 16
To 17
Fr 18
Lø 19
Sø 20
Ma 21 25
Ti 22
On 23
To 24
Fr 25
Lø 26
Sø 27
Ma 28 26
Ti 29
On 30

Juni

Gratis kalender 
for 2021

kan afhentes på

Christiansfeld Avis
Jernbanegade 1

 6070 Christiansfeld

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

Læs også ugeavisen på:
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Landbrug / Have / Fritid

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

Henv. Jess Jürgensen, Sjølund
Tlf. 4017 3562

jessjurgensen.dk Jagthytte i Smedeholm Skoven 
er til fri benyttelse af alle
Af Lars Østergaard Jensen 

Rigtig mange af Christi-
ansfelds indbyggere ny-
der at gå ture ude i Sme-
deholm Skoven mellem 
Tyrstrup gamle præste-
gård og ud til Christinero 
anlægget. Undervejs væl-
ger mange dertil at dreje 
til højre på halvvejen 
og traske ud ad den lige 
skovvej, der kaldes Lan-
ge Jakob.

Omtrent en halv kilometer 
ude langs denne skovvej 
kommer man til nogle store 
graner på venstre hånd. 
Inde mellem stammerne 
har Christiansfeld Omegns 
Jagtforening fået tilladelse 
af skovejeren, Brødre-
menigheden, til at bygge 
en jagthytte med bænke 
og borde. Eneste krav fra 
Brødremenigheden til jagt-

foreningen var, at hytten 
vil være til offentlig benyt-

telse, så skovens gæster 
kan nyde deres madpakke 

og skovens ro eller måske 
søge ly for en regnbyge.

Salg og udvidelse har endnu ikke 
slået igennem på bundlinjen
SJØLUND: Det økonomi-
ske 2020 resultat for en 
af lokalområdets største 
virksomheder, Sjølund 
Group, har ikke levet op 
til forventningerne. Og 
det til trods for salg og 
udvidelse til Estland, skri-
ver JV.dk.

Sjølund Group er på in-
ternationalt plan underle-
verandør til blandt andet 
byggeri, industri, transport-
sektoren og vindindustrien 
af profi lvalsning i jern og 
aluminium.

Fire år i streg fra 2015 til 
2019 var overskuddet over 

20 millioner kroner, og det 
var medvirkende til, at eje-
ren, Søren Ravn, i 2018 
solgte aktiemajoriteten til 
den tyske kapitalfond Deut-
sche Beteiligungs AG. 

Det skete næsten samti-
dig med, at virksomheden 
købte en metalvirksomhed 

med 100 ansatte i Estland.
Initiativerne er dog end-

nu ikke slået rigtigt igen-
nem på bundlinjen. Sidste 
år var overskuddet faldet 
til 6,3 millioner kroner fra 
14,7 millioner kroner i 2019. 
Og bruttofortjenesten gik 
ned fra 106,5 millioner kro-

ner til 97,8 millioner kroner.
- Der har været stort 

prispres på nogle af vores 
segmenter, og særligt in-
den for vind, der fylder cirka 
halvdelen af omsætningen. 
Men her står vi godt i fremti-
den med fabrikken i Estland 
og Kina, også selv om der 

Hitsa har forladt Hejls
HEJLS: Virksomheden 
Hitsa har forladt Hejls og 
har efterladt tomme byg-
ninger. Og det handler 
både om en administrati-
onsbygning og produkti-
onshaller. Årsag: Firmaet 
er fl yttet til Kolding.

Avisen har forgæves for-
søgt at få en kommentar til 
fl ytningen fra Hejls. Vi ville 
gerne have fortalt vore læ-
sere om, hvad der eventuelt 
nu skal ske med de gabende 
tomme bygninger i Hejls. 
Men medejer og admini-
strerende direktør, Henrik 

Andersen, har ikke ringet 
tilbage.

Derimod kan der læses 
i JV. dk, skrevet ud fra en 
pressemeddelelse, at fl ytnin-
gen hænger sammen med 
en fusion med fi rmaet Veksø 
i Taulov, og at de to virksom-
heder nu føres videre på 
adressen Albuen i Kolding 
under navnet Hitsa.

Det hedder videre, at 
virksomheden, der fremstil-
ler byrumsmøbler, nu har 
Danmarks største udvalg i 
bænke, cykelstativer, puller-
ter, affaldsløsninger og bord-
bænkesæt.

Den nye virksomhed har i 
alt cirka 110 medarbejdere 
i Danmark, Sverige og Let-

land. På den nye adresse 
i Kolding har Hitsa sme-

deværksted, træværksted, 
pulverlakeringsanlæg og 

montage samt salg og admi-
nistration.                     /bro

Efter fl ytningen til Kolding står der blot tomme bygninger tilbage i Hejls.

fortsat vil være et højt pris-
pres, siger Finn Mortensen, 
fi nansdirektør i Sjølund 
Group til JV.

Virksomheden har i dag 
omkring 65 ansatte på ho-
vedafdelingen i Sjølund, 50 
ansatte på den kinesiske 
fabrik og knap 90 ansatte i 
Estland, og den 1. decem-
ber 2020 blev tyske Zoran 
Aleksic ansat som ny ad-
ministrerende direktør. Han 
har en fortid hos blandt an-
det hos tyske Bosch Rex 
Roth og Siemens.

/bro

Sjølund Group:
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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

Alt Tømrer- 
og Snedker-arbejde 

udføres

Håndværkere m.m.

Autoriserede VVS Installatør
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

Toft egårdsvej 2, 6070 Christi ansfeld

Aller Aqua 
har stoppet 
brugen af Syd-
amerikansk soya
Virksomheden starter nu som den første fi skefoder-
producent en CO2-mærkning af deres foder.

Aller Aqua koncernen har 
i løbet af 2020 omlagt de-
res forbrug og indkøb af 
soya til deres europæiske 
fabrikker, og vil i løbet af 
2021 tage yderligere et 
stort skridt i en aktiv bæ-
redygheds-strategi, når 
CO2-mærkning af fi rma-
ets fi skefoder produceret 
på de tre EU-fabrikker bli-
ver en realitet.

Aller Aqua er i løbet af 
2020 gået helt bort fra bru-
gen af Sydamerikansk soja 
til fi rmaets europæiske fa-
brikker, og bruger i stedet 
100% soja fra Europa og 
omkringliggende lande. 

Der er stor fokus på pro-
blemstillingen med afskov-
ning i visse Sydamerikan-
ske lande, og dette kommer 
Aller Aqua ud over at med-
virke til.

»Problemstillingen er rejst 
fl ere steder de seneste år, 
og når vi nu har haft mulig-
heden for at lave et totalt 
skift - så har vi valgt det!« 
forklarer Aller Aqua’s CPO 
og Group Vice President, 
Henrik T. Halken. 

Udledning af CO2
kan reduceres

Beregninger foretaget af 
organisationen FiBL (Re-
search Institute of Orga-
nic Agriculture) på vegne 
af Donau Soya har vist at 
CO2-udledningen af lakse-
foder kan reduceres med 
op til 41%, ved at skifte det 
sydamerikanske soja ud. 

Henrik Halken fortæller 
yderligere: »Generelt har vi 
et stort fokus på at source 
så lokalt som muligt og det 
er min vurdering at ca. 90% 
af de råvarer vi anvender 
på de europæiske fabrikker 
i dag, er af europæisk op-
rindelse. Det sparer både 
transport og dermed udled-
ning af CO2.

Vi går gerne forrest og 
spiller en aktiv rolle i løsnin-
gen af de bæredygtigheds-
mål, der sættes både natio-
nalt men også i EU, såsom 
lanceringen af »European 
Green Deal«.

I løbet af første halvår 

2021 vil Aller Aqua tage et 
yderligere skridt i arbejdet 
med bæredygtighed til gavn 
for både deres kunder og 
omverdenen.

Først med klima-
mærkning

»Mig bekendt er vi den 
første på markedet der 
gør det. Vi vil deklarere en 
CO2-værdi på alt vort foder 
produceret i EU. Dette viser 
kunden, hvor lille en CO2-
belastning sammen-sæt-
ningen af det pågældende 
foder har. Vi er overbeviste 
om at blandt andet vores 
skift væk fra sydamerikansk 
soja vil vise betydelige for-
dele i form af reduceret 
CO2-udledning«, mener 
Henrik Halken.

Han siger, at dette vil give 
fi rmaets kunder en mulig-
hed for at tage et aktivt valg 
omkring CO2 og hjælpe 
med at synliggøre klima-
påvirkningen af de fi sk der 
produceres overfor super-
markeder og forbrugere.

Fisk er klimavenligt
Ønsker man at spise kli-

mavenligt, kan man med 
fordel sætte fi sk på menu-
en. Fisk er en klimavenlig 
madvare pga. det lave fo-
derforbrug pr. kilo produce-
ret kød.

CO2-mærkningen af fo-
deret kommer til at foregå 
efter anerkendte metoder, 
som ligeledes benyttes af 
andre internationale foder-
producenter, oplyser Hal-
ken.

Aller Aqua Group 
Henrik Halken


