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Uge 7 95. årgangTorsdag / Fredag den 14. / 15. februar 2019

Jernbanegade 1  •  6070 Christiansfeld  •  Tlf. 7456 1433  •  Grundlagt 1924
mail@christiansfeld-avis.dk  •  www.christiansfeld-avis.dk

Gudstjenester
Søndag d. 17. februar 2019 

Septuagesima
Aastrup ......................... ingen
Aller ..........................kl. 14.00
Bjerning ....................kl. 09.00
Brødremenigheden ..kl. 10.30
Fjelstrup ....................kl. 10.15
Frørup .......................kl. 19.00
Hejls .............................. ingen
Hjerndrup ..................... ingen
Moltrup ......................... ingen
Sommersted ..............kl. 10.30
Stepping ....................kl. 10.30
Taps ............................... ingen
Tyrstrup ....... kl. 10.30 + 16.00
Vejstrup .....................kl. 09.00
Vonsbæk ....................kl. 09.00
Hvad sker der i min kirke? 
Se side 2

Christiansfeld Avis

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

Generalforsamling
Mandag d. 25. februar 2019 kl. 19.00  

mødelokalet i Fjelstrup hallen
Dagsorden iflg. vedtægter.

Teaterafdelingen/ 
Fjelstrup idrætsforening

Afholder ordinær 

generalforsamling
Tirsdag den 5/3 2019 kl. 19.30  

i Cuben
DAGSORDEN IFØLGE VEDTÆGTER.

Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde 
senest fredag den 1-3-2019.

Da klubben er vært ved et mindre traktement, 
er tilmelding nødvendig.

Tilmelding til Jytte Juhler - tlf. 4014 6419 
Eller på mail: jyttejuh@hotmail.com

Æ  Felder KeglerY

IMpuls-møde i Sognehuset 
Gl. Kongevej 9, Christiansfeld

Onsdag den 20. februar 19.30: 
»Tilgivelse«

Pastor Hans Jakob Krarup, Christiansfeld 
Alle er velkomne!

LOPPEMARKED
Da aktiviteterne i Menighedshuset er flyttet til 
det ny sognehus, er der en mængde inventar 

som er blevet i overskud.

Derfor afholdes loppemarked på: 

Haderslevvej 25, Christiansfeld
Fredag d. 22. febr. kl. 15-17, og 
Lørdag d. 23. februar kl. 11-13

Kom og Kig        Alt skal væk
IMpuls-fællesskabet i Christiansfeld

Generalforsamling
Onsdag den 6. marts 2019 kl. 19.00 

på Brødremenighedens Hotel
Dagsorden i henhold til vedtægter.

Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før.

Arkivet kan i år fejre 60 års fødselsdag,  
og i den anledning har arkivleder Jytte Ludvigsen  

forberedt et indlæg om arkivets udvikling.

Der opkræves kr. 50,00 for kaffe og kage.

Alle er velkommen. 

Bestyrelsen

Annonce- 
sponsor:

CHRISTIANSFELD
L O K A L H I S T O R I S K
A R K I V  O G  F O R E N I N G

Christiansfeld Pensionistforening
Torsdag den 21. februar  
kl. 14.00 i Seniorhuset 

indbyder vi til 

Sang og MuSik 
ved elSe og gert

Medl. 40,00 kr. og andre 60,00 kr.

Annonce- 
sponsor:      Klip Dupont

BILLEDAFTEN
Tirsdag den 26. februar kl. 19.30 

På LÆRKEBO
Vi viser udvalgte billeder fra 

VEJSTRUP / SJØLUND

Entré incl. kaffe og kage: kr. 30,-

Hjerndrupvej 10 . 7456 1511
www.blomstergaarden- 

christiansfeld.dk

STORT UDVALG I 

HORNUM 
HAVEFRØ
0ver 500 sorter

50%
SPAR OP TIL

Mandag - fredag 9-17
Lørdag 9-15

Søndag 10-13

Christiansfeld  
Avis

Kan også læses på
www. 

christiansfeld-avis.dk
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Frørup · Hejls · Hjerndrup · Stepping · Taps · Tyrstrup · Vejstrup

Uge 7 er noget særligt
Af Anni Rindum, Hjerndrup menighedsråd

I Danmark har vi vinterferie. 
Vi drømmer om sne. Denne 
rene hvide knitrende sne, som 
der er refereret til i den nyligt 
udkomne bog »Ordforråd« 
af præsterne Inge Lindhardt 
Mikkelsen og Tine Illum: »Selv 
det mest effektive samfund 
kommer ned i tempo, når ver-
den er hvid, og snefnuggene 
falder. »Giv tid« synger fugle 

og vi! Der er en indlejret tål-
modighed og mildhed i sneen. 
Nogle af os er endda både vant 
til og glade for at sne inde. Ser 
vi flyverdragter på kælke. Ser 
vi voksne gå mærkeligt ping-
vinagtigt for ikke at falde. Så er 
det vinter.«

Ja, man bliver varm om 
hjertet, når man tænker på 
VINTER-ferie. Disse to grunde 

vinter og ferie. Sneen, hvis vi 
er så heldige, at den kommer, 
smelter i hænderne, fordi den 
indvendige glæde varmer 
kroppen. Vi vil hverken tænke 
på vinter som kulde eller hjer-
tekulde. Hvis man er barn gæl-
der det: På med vanten ud til 
høj himmel, når man har lyst. 
Ferie giver frihed. Alt kan lade 
sig gøre i denne tid. Næsten. 

Gid denne uges indre varme 
og nedsatte tempo må være 
drivkraften for tiden heref-
ter. Lad roen falde over os og 

dermed give næring til men-
neskelig samvær og energi til 
andre udfordringer som frem-
tiden vil bringe.

Bøn:  
fra bogen »Ordforråd«
Gud.
Lad roen falde som sne,  
der daler,
og lad den lægge sig snefnug-
blødt over os.
Lad os færdes venligt og  
varsomt i denne verden.  
Amen

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

Vejstrup, Hejls, Taps Pastorat

Stillegudstjeneste 
med indlagt musik

i Hejls Kirke  
søndag 24. februar kl. 19.00

Stillegudstjenesten indeholder salmer, læsninger, bøn  
og evt. kort refleksion

Tine Dalgaard og Selma Haunstru 
på violin og blokfløjte deltager.

Alle er velkommen

Velkommen til Middag på Tværs 
22. februar kl. 17.00

Mød mennesker fra andre lande og fra Danmark og byg 
bro. Medbring mad til det internationale tag-selv-bord. 

Meet people from Denmark  
and from other countries.  

Bring food for  
international buffet.

Selvom du ikke har  
mad med, er du  

velkommen alligevel!

Mødested/Location:  
Sognehuset, Gl. Kongevej 9  

i Christiansfeld.

Temagudstjeneste  
søndag 17. februar kl. 16

Velkommen til Temagudstjeneste i Tyrstrup Kirke.

- det er gudstjenesten med rytmisk musik,  
salmer og temaprædiken om:

»Guds grønne jord«
Efterfølgende er der fællesspisning i kirken.

Bekendtgørelser

BOGAFTEN 
i Enkesædet
Onsdag den 27. februar  
kl. 19.00-21.00
Denne aften vil bibliotekar Iben Østergård  
komme og underholde med nogle gode bøger.

Hun vil også give gode råd om,  
hvordan man kommer i gang med e-reolen o. lign.

Så - vel mødt - til en fornøjelig og lærerig aften.

Alle er velkomne.

Lise Gaarde

Vores kære søster og svigerinde

Lisbeth From
er sovet stille ind, den 7. februar 2019

Familien

Bisættelsen finder sted fra Aller Kirke
fredag den 15. februar kl. 13.00

Min elskede hustru, vores kære mor, svigermor,
mormor, farmor, bedstemor og grandma

Birthe Frandsen
* 14. oktober 1957    †  9. februar 2019

Fred hvisker træerne omkring huset du elskede
Farvel nikker blomsterne du dagligt nød

Tak kvidrer fuglene du hilste hver morgen
Stille synger vinden ”gå til ro”

Du for altid i vore hjerter vil bo.

Neffer
børn, svigerbørn og børnebørn

Begravelsen finder sted fra Tyrstrup Kirke
lørdag den 16. februar kl. 10.00

Taksigelser

Hjertelig tak

for al opmærksomhed ved

Hanne Sørensens
død og begravelse

Ole, Lisbeth og Bente

Fjelstrup Vandværk A.m.b.a.
afholder 

generalforsamling
Torsdag den 21. marts 2019 kl. 19.30 

i Fjelstrup Forsamlingshus
Dagsorden iflg. vedtægterne.

M.v.h. bestyrelsen

Læs også ugeavisen på:
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folk i Hejlsminde arrangerer:

M.C. Hansen  
og Jacob Chano

Mandag den  
25. februar  

kl. 20: 
Spisning kl. 18.30 er der velsmagende mad  

fra Ellegaards Landkøkken  
- Hejlsmindegryde med kartofler  

(kr. 100,- kr. pr. person, dog kun mod forudbestilling  
- gerne samtidig med billetterne)

MC og Jacob besøgte os for et par år siden. 
Flot musik og gode harmonier, 

 fulgt op af gode historier. 
Nu er de begyndt at synge på dansk.

Entré kr. 150,- ekskl. mad. 
Reservation på:  

folkihejlsminde@gmail.com eller   
tlf. 4078 4994 Ingelise / Uffe

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...

Hold din fest i Fjelstrup

Forsamlingshuset  -max. 100 gæster.   Kr. 2.300 
Klublokalet            -max. 40 gæster.  Kr. 1.800 
Separate køkkener til hvert festlokale.

Giv mig et ring – jeg altid klar til at hjælpe dig 
med at få en god fest.

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

Tillykke

Kære Lasse
Hjertelig tillykke med din 
fødselsdag den 20. februar.

Kærlig hilsen 
Farmor og Farfar

Flyttesalg/Loppemarked 
Kobberstedvej 1, Aller

ALT SKAL VÆK!
Lørdag den 16. februar 

fra kl. 10.00-15.00

Hjerndrup Idrætsforening 
& 

Forsamlingshuset Hjerndrup Sognegård

afholder Ordinær 

Generalforsamling
Torsdag d. 7. marts, kl. 19.00,  

i Forsamlingshuset  
Hjerndrup Sognegård

Dagsorden jf. Vedtægterne.
Indkomne punkter til Forsamlingshuset  
Hjerndrup Sognegårds dagsorden kan nævnes:

- Forslag til vedtægtsændringer.

- Legepladsen ved Forsamlingshuset  
 Hjerndrup Sognegård.

- Borgerbudgettering 2019.

* Mød op og hør  
om vores fremtidige aktiviteter og planer *

* Vi vil være vært med en sandwich  
samt en øl eller en vand *

Bekendtgørelser

Taksigelser

Hjertelig tak
for opmærksomheden 

til min  
60-års fødselsdag.

Med venlig hilsen 
Sonja Skjøtt, 
Vestervang 18

Vær opmærksom 
på tidligere 
aflevering af
annoncer og tekst
Christiansfeld Avis deles 
torsdag-fredag ud af bude 
fra ForbrugerKontakt. 

Firmaet er ene på mar-
kedet efter at PostNord er 
holdt op med at dele aviser 
ud. FK har nu meddelt, at de 
skal have avisen leveret tidli-
gere fra trykkeriet. Derfor må 
trykkeriet i Kolding fremover 
trykke avisen allerede tirsdag. 
Og derfor skal vi gøre avisen 
klar til tryk endnu tidligere.

Det er altså ikke noget, vi 
er herre over.

Vi fastholder dog afleve-

ringsfristen for annoncer: 
Mandag.

Hvis der skal sendes kor-
rektur på annoncerne, skal vi 
dog have dem allerede tors-
dag ugen før.

I nødstilfælde som f.eks. 
dødsfald kan en annonce nå 
at komme med, selv om vi 
først får den tirsdag morgen 
inden kl. 10.

Men da hele avisen ikke 
kan laves i sidste øjeblik, be-
des annoncerne sendes i god 
tid - og senest mandag.

Henri Nissen

Støt de lokale  
butikker og  

håndværkere
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Christina
Friederica

Hvem var 
Christina 
Friederica
v. Holsten?

Ellen Hansen  
har fundet de 
gamle tekster 
frem om den 
godgørende 
kammerherre-
inde, der an-
lagde den for-
tryllende have 
Christinero og 
testamenterede 
sin formue til 
syge og fattige.

Ellen Hansen er 
født i Christians-
feld og vokset op
med Brødreme-
nigheden. Hun 
er læreruddannet 
og har i mange år 
fungeret som en 
meget vidende 
guide for de man-
ge turister, som 
hvert år strømmer 
til Christiansfeld 
for at opleve den 
historiske by og 
Christinero.

Ellen Hansen

von Holstein2. oplag

Ellen Hansens bog 

Christina  
Friederica  
von Holstein
Enhver, som har besøgt 
kammerherreindes anlæg 
Christinero og set pavillo-
nen, gravstedet og det lille 
kapel, får lyst til at vide 
mere om denne bemær-
kelsesværdige kvindes  
hjertegribende livshistorie.

KUN 148,-

Køb den i boghandlen  
eller Hosianna.dk 
Jernbanegade 1, 
6070 Christiansfeld

Fjelstrup 
Skatklub
Mandag den 11. februar 
mødtes 17 personer til skat. 
Nr. 1: Bent Sørensen med 
2309 point. Nr. 2: Thomas 
Ellegaard med 2015: point. 
Nr. 3: Erik Hansen med 1916 
point. Nr. 4: Ernst Jessen med 
1905 point. Ole Lauristen fik 
med 892 point en klub kasse 
Blue Brid fra Fuglang.
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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

Hotel Fritz HHH   
To unge brødre står bag Hotel Fritz, 
hvor de viderefører familietraditio-
nen for godt værtsskab og auten-
tisk charme på deres lille, hygge-
lige hotel ved Mosels bred. Her er 
værelserne ikke prangende, men 
beliggenheden er uovertruffen, og 
så har brødrene lidt ekstra i ærmet 
til jer, når det gælder forplejnin-
gen. Her kan man bruge timer på 
at sidde med et glas køligt hvidvin 
på den overdækkede terrasse og 
nyde panoramaet over floden, hvor 
skibene sejler i fast rutefart til mid-
delalderbyen Cochem (3 km) lidt 
længere oppe ad floden.

• 5 overnatninger
• 5 x morgenbuffet
• Velkomstdrink
• 1 fl. Prosecco pr. værelse
• 5 x aftenbuffet
• 1 vinsmagning
• 3 fl. lokal vin pr. værelse
• Besøg på likørbrænderi
• 20 % rabat på sejlture

Det gode liv ved Mosel
6 dage på 3-stjernet hotel i Sydtyskland

Ankomst: Søndag 28.4.-6.10.2019.

Pr. person i dobbeltværelse

2.499,-
Pris uden rejsekode 2.799,-

2 børn med rabat

OMDELING AF AVIS
Vær venligst opmærksom på at aviser distribueres  
på torsdag- fredage og omdelingen først skal være  
afsluttet på fredage inden kl. 21.00.

Der kan således tidligst reklameres over manglende  
dækning på fredage efter kl. 21.00.

Vær venligst opmærksom på at reklamationer oplyst  
tidligere end dette ikke vil blive behandlet.

Vi kan oplyse at 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.

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 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:
Større annoncer: Hele, halve og kvarte sider samt  
annoncer med farve skal indleveres senest torsdag.  
Mindre annoncer kan nås tirsdag inden kl. 10.00.

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.

Prisvindende sangskriver 
giver koncert i Hejlsminde
MC Hansen er en dansk 
sangskriver, sanger og gui-
tarist, der har vundet flere 
priser - blandt andet blev 

han Årets Sangskriver ved 
Danish Music Awards Folk 
i 2017. 

Hans musikalske inspira-
tion spænder fra amerikansk 
folk- og countrymusik til 
dansk historiefortælling a lá 
Benny Andersen. Fra Woody 
Guthrie, Bob Dylan og Tow-
nes Van Zandt til Ulf Lundell 
og Allan Olsen. 

Først og fremmest fortæl-
ler MC Hansen historier. 
Indtil nu har det været skan-
dinaviske historier i ameri-
kansk forklædning med sange 
på engelsk, som han i mange 
år har turneret med i USA, 
Europa og Danmark. Men 
koncerten i Hejlsminde den 
25. februar er en del af hans 
kommende Danmarksturné, 
hvor han kommer rundt i lan-
dets afkroge med koncerter 
og indspilninger af musikvi-
deoer og synger sine danske 

sange. Den 25. maj 2019 ud-
giver han sit første danskspro-
gede album, Alter ego//Ego 
alter med ti hjemstavnssange. 

Nøgleordet er nærvær, når 
MC Hansen går på scenen 
med sin guitar og sin faste 
makker Jacob Chano på har-
monium. Det bliver en aften 
fyldt med historier, som på 
Niels Hausgaardsk manér 
bliver leveret med lige dele 
nærvær og humor. Som den 
om MC Hansens morfar, der 
var postbud på den samme 
postrute i 42 år og døde midt 
i en sætning under sin guld-
bryllupstale til sin kone. Eller 
den om hans hustru Carina, 
som han mødte som 16-årig 
i 76’eren mellem Faxe La-
deplads og Næstved. Eller 
sangen om den sandfærdige 

historie om Balle Lars, der 
i 1858 myrdede Ane-Marie 
Henningsdatter, blev dømt til 
døden og henrettet på Galge-
bakken i Ugledige Skov, selv 
om han nægtede sig skyldig.

Det er igennem historier-
ne, MC Hansen ser publikum 
på den anden side af scene-
kanten i øjnene. Så det hand-
ler om at bringe historierne så 
tæt på publikum som muligt. 
Det er derfor, han nu er be-
gyndt både at gendigte sine 
engelske sange på dansk og 
skrive nye på sit modersmål. 

»Afstanden mellem mig 
og publikum må gerne være 

så lille, som muligt. Og det 
er gået op for mig, at selvom 
de fleste i Danmark jo er gode 
til engelsk, er der stadig en 
sprogbarriere. Den ambition, 
jeg selv har med historien, 
er den samme, uanset hvil-
ket sprog jeg synger på. Det 
er også derfor, jeg har sunget 
på engelsk i så mange år. Men 
særligt efter at jeg er begyndt 
at skrive på dansk, har jeg op-
levet, at der er meget mere, 
der trænger igennem og ram-
mer folk dybere, når jeg syn-
ger på deres modersmål. Det 
er en af de sidste barrierer, 
som jeg gerne vil bryde ned.«

Mindehøjtidelighed ved Avnevig
Traditionen tro afholder 
Avnevig-gruppen en min-
dehøjtidelighed ved min-
desmærkerne for 2 bri-
tiske flystyrt, der skete i 
området i 1941 og 1944. 

I alt 9 unge flyvere mistede 
livet derved, det ene fly faldt i 
Lillebælt, hvor de tre omkom, 
og de blev aldrig fundet.

Mindehøjtideligheden fin-
der sted fredag den 15. febru-
ar kl. 20.00 uanset vejret, for 
sådan skal det være. Dengang 
Lancasteren faldt på denne 
dato og klokkeslæt i 1944, 
blev der ikke spurgt om vejret, 

og de ulykkelige 6 flyvere fik 
af besættelsesmagten lov til at 
blive liggende, hvor de faldt, i 
4 døgn, inden de blev begra-
vet på den store kirkegård i 
Aabenraa.

Flyverhjemmeværnets fa-
nevagt fra Skrydstrup vil være 
til stede, og ligesom de om-
komnes navne vil blive læst, 
vil også efter britisk ønske 
blive oplæst Act of Remem-
brance.

Efter højtideligheden er 
der socialt samvær på Rosen-
vang.

Leif Gr. Thomsen
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Nyt år. 
Ny start. 
Nye muligheder.
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

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

Vind et 

Samsung 55” 

Smart TV
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Velbesøgt foredrag om Struensee

Koncert med både velkendte og udfordrende toner

Onsdag den 6. februar 
fortalte professor Ulrik 
Langen i Søstrehuset både 
om den historiske per-
son Struensee og myten 
Struensee.

Mere end 80 tilhørere hav-
de tilmeldt sig Christiansfeld 
Centrets arrangement for at 
høre om en af Danmarkshi-
storien mest berømte skik-
kelser, den tyske læge Johan 
Frederich Struensee - hadet 
i sin samtid, men beundret 
blot 70 år efter sin henret-
telse. Kronologisk fortaltes 
historien om hans baggrund i 
oplysningstiden, hvordan han 
først blev rejselæge og senere 
livlæge for Christian den 7 og 
nærmest fik carte blanche til 
at reformere lovgivningen i 

1770-tallets Danmark samt 
hans affære med den unge 
dronning, Caroline Mathilde. 
Ulrik Langen gennemgik de 

historiske facts om datidens 
Danmark og København, 
Struensees fald, domfældelse 
og henrettelse.

Foredragets omdrejnings-
akse efter pausen var dog 
myterne gennem tiderne om 
Struensee og ikke mindst 
om, hvordan han blev opfat-
tet og beskrevet. I perioden 
efter hans henrettelse tegne-
de det officielle Danmark et 
nærmest diabolsk billede af 
Struensee som landsforræder, 
lykkeridder og majestætsfor-
nærmer. Men blot 60-70 år 
senere, midt i 1850’erne, da 
mange af hans ideer og re-
former var modne til at blive 
realiseret herhjemme, blev 
han fremstillet helt anderle-
des positivt. Ulrik Langen gav 
en fascinerende beskrivelse 

af, hvordan de dramatiske 
begivenheder dengang blev 
beskrevet i for eksempel den 

engelske og svenske presse, 
men også om nutidens frem-
stilling af Struensee i romaner 

og senest i den danske film, 
En kongelig affære.

Af Lars Østergaard Jensen

Foreningen KLASSISK 
Christiansfeld afholdt 6. 
februar endnu en vellyk-
ket koncert i Søstrehuset 
med de to internationalt 
anerkendte danske musi-
kere, cellisten Carl-Oscar 
Østerlind og pianisten 
Emil Gryesten Jensen.

Koncerten bød på musik 
af højeste karat, men desvær-
re havde ikke nær så mange 
tilhørere som ellers fundet 
vej til de smukke lokaler i Sø-
strehuset. Forklaringen kan  
være, at der blot en time for-
inden havde været et meget 
velbesøgt foredrag i bygnin-
gen eller den voldsomme 
forkølelsesbølge, der hærger 
byen for tiden. Lad os håbe, 
at foreningen på et senere 
tidspunkt kan lokke de to 
brilliante musikere tilbage til 
Christiansfeld.

Koncerten indledtes med 
»Suite i gammel stil« for violin 
og klaver skrevet 1972 af den 
russisk/tyske komponist Al-
fred Schnittke (1934-1998). 
Han var en alsidig komponist 
og dette stykke var inspireret 

af Igor Stravinsky, som Carl-
Oscar Østerlind havde peppet 
lidt op med egne tilføjelser. 
Samspillet mellem de to mu-
sikere gnistrede og bød på ny-
klassisk musik med en vifte af 
stemninger i de fem stykker, 
der holdt sig indenfor mere 
velkendte rammer - bortset 
fra et par skæve, men særdeles 
vel doserede toner i stykkets 
sidste del, Pantomime - en 

lille forsmag på, hvad koncer-
ten senere skulle byde på.

Udstillingsbilleder
Herefter spillede Emil 

Gryesten Jensen fem ud-
drag fra den kendte koncert 
»Udstillingsbilleder« af den 
originale russiske komponist 
Modest Mussorgskij (1839-
1881). Historien bag stykket 
er komponistens ven og ma-

ler, Victor Hartmanns, død. 
Komponisten skrev 10 styk-
ker for klaver inspireret efter 
udstillingsbesøg med vennens 
værker. Mellem hvert billede/
musikstykke er indlagt en  
lille gåtur/musiktema. »Ud-
stillingsbilleder« blev 50 år 
senere omskrevet for symfo-
niorkester af Ravel og modtog 
først da anerkendelse blandt 
det brede publikum. 

Men i Søstrehuset spillede 
Emil Gryesten Jensen med 
bravur seks af de teknisk me-
get krævende stykker kædet 
sammen med temaet. 

Udfordrende, men  
spændende toneverden

Efter pausen stod kompo-
nisten Alfred Schnittke igen 
på programmet med sin So-
nate nr. 2 for cello og klaver. 
Stykket skrevet i 1992 er stil-
mæssigt meget mere fremad-
rettet end koncertens første, 
inspiretet som det er af den 
russiske modernistiske kom-
ponist Stostakovitj og vestlige 
kollegaer.

Allerede fra de første takt-
slag blev man rykket ud af sin 
vante »comfort zone« af sona-
tens fremmedartede lyduni-
vers. Carl-Oscar Østerlind in-
troducerede med et stort smil 
stykket for publikum med or-
dene: - Havde vi spillet dette 
stykke af Schnittke som det 
første i aften, var halvdelen af 
jer nok gået hjem!

Stykkets opbygning er mo-
derne med anderledes kro-
matiske skaler, skæve rytmer, 

tænksomme passager veks-
lende med voldsomme ud-
ladninger. Da de sidste toner 
klingede ud, var publikum en 
stor, dog overraskende an-
derledes musikalsk oplevelse 
rigere. 

Tilbage til 1800-tallet 
Programmets fjerde ind-

slag var Sonate op. 120 af Jo-
hannes Brahms (1833-1897) 
for klarinet og klaver - dog 
omskrevet til cello og kla-
ver af Carl-Oscar Østerlind. 
Med dette stykke, der var et 
af komponistens sidste, var 
publikum tilbage i mere vant 
musikalsk farvand.

Georgisk komponist 
satte punktum

Efter velfortjent applaus 
spillede de to musikere som 
bonus det lille, fine og let 
firnurlige stykke »With a suite 
for Slava« af Giya Kanchelyi 
(født 1935 i Georgien), end-
nu en anerkendt komponist 
af samme moderne skole som 
Schnittke. 

Af Lars Østergaard Jensen

Ulrik Langen var et spænden-
de bekendtskab, der forstod at 
fange interessen hos tilhørerne.

Christiansfeld Centret glædede sig over den store interesse for arrangementet.
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I forbindelse med service har vi

Gratis synsgebyr
i hele februar og marts!

Hjerndrupvej 5 . 6070 Christiansfeld
Tlf. 2980 6968

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

Festlig åbent hus hos Barley and Grapes
Omkring 200 glade stam-
kunder, gæster og nysger-
rige havde lørdag fun-
det vejen til Barley and 
Grapes.

Gastropubbens nye for-
pagter, Søren Vestergaard 

Frandsen, havde inviteret i 
anledning af sin nylige over-
tagelse af pubben samt sin 40 
års fødselsdag. Dagen efter 
regnede han med, at omkring 
200 havde besøgt Gastropub-
ben i løbet af aftenen og nat-
ten, hvor man mellem klok-

ken 17 og 19 havde serveres 
øl, vin, vand og tapas. Mu-
sikeren Martin underholdt 
med sang og guitarspil, men 
på grund af de mange gæster, 
havde han kun haft en lille 
kvadratmeter at optræde på, 
fortæller en glad Søren Ve-

stergaard Frandsen næste dag 
med et smil.

Barley and Grapes, der åb-
nede for to år siden på hjørnet 
af Lindegade og Museums-
gade, henvender sig til folk i 
alle aldre og er blevet taget 
godt imod af borgerne i Chri-

stiansfeld og omegn. Udover 
at servere gode danske retter 
samt børnemenuer tilbyder 
man specialøl samt et stort 

udvalg af kvalitetsvine og whi-
skey i de hyggelige lokaler.

Af Lars Østergaard Jensen

2 Koncerter med 
Tørfisk på Tørning Mølle
Igen i år er det lykkedes at 
få Tørfisk til at give kon-
certer på Tørning Mølle. 

Bjarne Beck glæder sig til 
at gentage succesen fra de 
tidligere udsolgte koncerter 

med et totalt euforisk og be-
gejstret publikum, der ikke 
ville slippe det populære or-
kester. Orkesteret består af 
Egon Kirk, Anker Hviid, Bent 
Bro og Bent Kirk. Thyborøn-
gruppen Tørfisk er blandt de 

allerbedste i Danmark til at 
forene irsk-inspireret vestjysk 
folkemusik med egne kompo-
sitioner og personlige tekster.

Tørfisk er opkaldt efter 
»dabs«, en tørret ising, der 
er den mest almindelige tør-

rede fisk på vestkysten, og de 
elsker af spise den. Orkesteret 
Tørfisk elsker også at give den 
gas med nye og gamle sange, 
og man ved aldrig, om man 
sidder lige i skudlinjen, når 
orkesteret på drilsk vis, men 
på en god og sober måde sen-
der deres musik og sange ud 
over scenekanten. Tørfisks 
skæve, finurlige og vedkom-
mende tekster afslører mas-
ser af fin sans for tilværelsens 
sjove sider, kombineret med 
friske melodier og med deres 
udadvendte optræden, der er 
underholdning på topplan 
med naturlig vestjysk charme, 
humor og ægthed.

Koncerterne finder sted 
tirsdag den 26. marts (extra 
koncert) og 28. marts 2018 
(kun få billetter) kl. 19:30.

Billetter bestilles/købes på 
74507450 eller www.toer-
ning-moelle.dk<http://www.
toerning-moelle.dk>
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Landbrug / Have / Fritid

Bolig / Ejendomme m.m.

111 m2 4 værelses  
lejlighed, 

beliggende Boetoft i 
Christiansfeld,  

med have,  
udlejes ca. 1/5 2019.

Leje 6.800,- + forbrug.

4033 9570

51 m2 2 værelses  
lejlighed, 

beliggende Boetoft i 
Christiansfeld,  

med have,  
udlejes ca. 1/5 2019.

Leje 4.200,- + forbrug.

4033 9570

Christiansfeld Årskalender 2019
Igen i år udkommer der korte uddrag af årets kalender. Igen i år omhandler kalenderen gårde  
- Denne gang om fremtidens landbrugsbyggeri. 

Fremtidens  
landbrugsbyggeri

For at optimere fremtidens 
landbrugsfunktioner kræves 
det, at der bliver sat fokus på 
at højne kvaliteten i fremti-
dens landbrugsbygninger, så 
de både kan være effektive, 
fleksible og miljørigtige pro-
duktionsapparater, der tager 
hensyn til dyrevelfærd og bæ-
redygtighed, samtidig med at 
de bruger det åbne land både 
professionelt og rekreativt.

Der skal derfor udvikles 
nye normer for godt land-

brugsbyggeri, som tager hen-
syn til helheder - herunder 
placering i landskabet samt 
arkitekturen. Ved at tænke 
nyt kan byggerierne skabe 
langsigtede værdier til glæde 
for alle brugere og gæster i 
det åbne land og tillige gavne 
landbrugets image.

Fremtidens landbrug 
I fremtiden bliver jorden 

dyrket af mere eller mindre 
intelligente maskiner, der 
kommer til at pløje jorden, 
plante afgrøderne samt sprøj-

te og høste dem. Den helt sto-
re fordel er, at robotterne kan 
fungere døgnet rundt og både 
gøde, sprøjte og høste på den 
mest optimale måde.

En robot-traktor styres fra 
sofaen. Den amerikanske pro-
ducent af landbrugsmaskiner 
Cace IH har præsenteret et 
robot traktor koncept, som 
kaldes Autonomous Concept 
Vehicle. Den har i modsæt-
ning til andre automatiserede 
traktorer på markedet slet 
ikke noget førerhus. Den kla-
rer sig med GPS, kameraer 

og radar samt styres af gård-
ejeren via en computer eller 
tablet. Den kan køre døgnet 
rundt og finder selv vej til 
marken ved tryk på en knap. 
Der vil dog nok gå nogen tid, 
før vi ser den på markerne, 
da det juridiske slagsmål om 
en 100 procent selvkørende 
traktor endnu ikke er faldet 
på plads.

Gødningen leveres
til de rigtige planter

Robotten med det perfekte 
navn, Rowbot, kører ubesvæ-

ret og sikkert autonomt mel-
lem rækkerne af store majs-
planter. Her kan den levere 
gødning - specielt kvælstof, 
som de ekstremt hurtigvok-
sende planter har svært ved at 
få nok af. Rowbot er lav nok 
til, at den let kan køre mellem 
planterækkerne uden at be-
skadige afgrøderne. Den kan 
tillige levere gødningen til de 
rette planter på det rigtige 
tidspunkt.

Robotsyn spotter ukrudtet
Flere firmaer har udviklet 

robotter, der kan optimere sa-
lathøsten. Robotterne analy-
serer hvilke salathoveder, der 
skal beholdes og hvilke, der 
skal kasseres. De uønskede 
får et skud gift. De kan også 
sprøjte med gift så nøjagtigt, 
at kun enkelte ukrudtsplanter 
rammes. Den mest avance-
rede på markedet bruges til 
at fjerne ukrudtsplanter med.

Kilde: Nels Thorsgaard

Januar måned fortæller om Anton Johansen Jørgensen fra Vojumvej 45.

Anton Johansen Jørgensen
Anton er søn af Marie og 

Martin Jørgensen, der købte 
gården på Vojumvej 45 i 1947 
med 7 ha jord samt 5 køer og 
en hest. Martin havde også 
en mælketur, hvor han hen-
tede mælk i spande hos andre 

landmænd og kørte dem til 
mejeriet. Han fik forskellige 
mejeriprodukter med retur 
til landmændene. Dette var 
landturen. Senere fik han 
også en bytur. Både by- og 
landtur foregik med heste-
trukken vogn.

Anton overtog gården i 
1977, hvor der nu var 9 ha 
jord. Hans far og mor flyttede 
ned på Tågerupvej 25 i 1984, 
hvor Antons far døde i 1988 
og moderen i 2005.

I dag er der 150 køer og 
opdræt. Avlsbygningerne be-
står af kvægstald fra 1954 og 
udvidet i 1975, foderlade og 
lade fra 1975 samt maskinhus 
fra 1986. Der er udendørs kø-
resilo. I mælkestalden kan der 
malkes to gange otte køer af 
gangen. Gården har nu 100 
ha agerjord. Derudover er 

der en del forpagtet jord. I ti-
dens løb er der blevet opkøbt 
6 gårde, hvor bygningerne er 
solgt fra og jorden lagt ind 
under Vojumvej 45.

Anton er født i 1947 og 
har været på Gråsten Land-
brugsskole. Han har været i 
bestyrelsen for kvægbrugsud-
valget under Sønderjyllands 
Husmandsforening samt i 
bestyrelsen for vikarudval-
get for Haderslev Øster Amt. 
Han har tillige været frivillig 
brandmand i Stepping frivil-
lige Brandværn i 38 år samt i 
bestyrelsen en del år. Han er 
stadig aktiv brandmand.

I de tre år, hvor bedriften 
foreløbig har været til salg, har 
han ikke brugt mange tanker 
på at overveje en afhændelse 
ved at stoppe mælkeproduk-
tionen og sælge bedriften som 
planteavlsbrug. 

Driftsbygningerne med 
stalden fra år 2000 som om-
drejningspunkt er holdt ved-
lige og besætningen passet til 
punkt og prikke med hjælp fra 
en fodermester og en med-
hjælper.

Anton og Birgit Jørgensen 
håber at det lykkes at få solgt. 
Desværre er der forlydender 
om, at der kan komme en ny 
motorvej i vejen. 

Kilde:  
Birgit og Anton Jørgensen 

samt Nels Thorsgaard
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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.

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

• LOFTISOLERING • HULMURSISOLERING
• FJERNELSE AF GAMMEL ISOLERING

Læs også ugeavisen på:

Støt de  
lokale butikker og håndværkere


