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

Gudstjenester
Søndag d. 24. februar 2019 

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

Christiansfeld Avis

Se CIF  
Feldersport  

på side 5

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

Ældre 
Sagen 

HUSK
Sang- og hygge- 
eftermiddag på 

Kongebrocentret  
onsdag den 27.  

februar kl. 14.30

Bilsyn   fra 459,-
Prisen forudsætter tidsbestilling samt at synet gennemføres enten før kl. 10.00 eller efter kl. 15.00. Gælder periodisk syn af person-/varebil under 3.500 kg.

Applus Bilsyn Christianfeld
Hjerndrupvej 5
6070 Christiansfeld

Åbningstider
Mandag til torsdag: kl. 8.00 - 16.00
Fredag: kl. 8.00 - 14.15

Tidsbestilling
Telefon:  70 13 12 12
Web: www.bilsyn.dk

Få en kupon til en
gratis fransk

hotdog
ved bilsynved bilsyn

HUSK
BILLEDAFTEN

På LÆRKEBO
den 26. februar  

kl. 19.30

MADPAKKEHOLDET
Et hold for yngre mænd der er blevet ældre.

Du inviteres hermed til

MADPAKKEHOLDET
mandag den 25. februar 

kl. 11.00 til kl. 13.30 i 
Enkesædet, Kær Møllevej 15  

i Aller
Erik Christensen, Vojens.  

Tidligere administrerende direktør hos  
Brdr. Gram i Vojens kommer og fortæller om?

Medbring din madpakke og vi giver øl, vand, 
kaffe og småkager.

Pris 40 kr. pr. gang.

Du er så hjertelig velkommen.

Med venlig hilsen  
ALLER SOGNS MENIGHEDSRÅD

Hejls Vandværk
afholder ordinær 

generalforsamling
torsdag den 28. februar på  
Hejls Gl. Skole kl. 19.30

Dagsorden ifølge vedtægter.

Bestyrelsen

Fastelavn 
i Taps.dk  

by- og idrætsforening

Søndag den 3. marts kl. 15.00 
holder vi fastelavn på skolen
Vi kårer kattedronninger og konger 

samt bedste udklædninger.

Der servers kaffe/saft og fastelavns-
bolle samt uddeles slikposer.

Prisen er kr. 15,00 for børn  
og kr. 30,00 for voksne.

Fastelavnshilsner 
Jenny, Thilde og Winnie.

Sponseret af: 
Klints vinduespolering og rengøring

samt SuperBrugsen, Tøndervej

Kongensgade 5 . 6070 Christiansfeld . Tlf. 7456 7456

MODESHOW
   den 5. og 6. marts kl. 18.30 
    (dørene åbnes kl. 18.15)

   Gode præmier i løbet af aftenen. 

         Vi gi’r kaffe/te og kage.

Billet købes i butik 50 kr. 

Begrænset  plads!
- FØRST TIL MØLLE 

FORÅRET STARTER I 

BLOMSTER- 
GÅRDEN

Stedmoder- 
blomster og  
Hornvioler

500FRIT 
VALG

Hjerndrupvej 10 . 7456 1511
www.blomstergaarden- 

christiansfeld.dk

Mandag - fredag 9-17
Lørdag 9-15

Søndag 10-13



Christiansfeld Avis2 Torsdag den 21. februar 2019

Frørup · Hejls · Hjerndrup · Stepping · Taps · Tyrstrup · Vejstrup

Sorggruppe
- Et tilbud til dig, der har mistet en nærtstående 

- Et lyttende og samtalende fællesskab
Kontaktperson: Mette Skriver, tlf. 6086 2195.

Sorggruppen er et samarbejde mellem  
Tyrstrup Kirke og Kolding Provstis Menighedspleje.

Fastelavnsgudstjeneste for Vejstrup, Hejls og Taps
Søndag den 3. marts kl. 

10.30 er der Fastelavnsguds-
tjeneste for Vejstrup, Hejls og 
Taps.

Vi får besøg af det fantasti-
ske Dukketeater Svantevit, der 
kommer og opfører stykket 
PUST.

Om stykket skriver Duk-
keteater Svantevit på deres 
hjemmeside, at »Pust« er en 
åben dukketeaterforestilling, 
der inddrager kirkens rum 
og akustik som medspiller i 

en musikalsk og poetisk rejse 
gennem det gamle og det nye 
testamente. I forestillingen 
møder vi pigen Gerda, der stil-
ler nogle af de spørgsmål, som 
dukker op hos et moderne 
barn, der kommer ind i kirken. 
Gerda møder en underfundig 
herre, der bor i kirken. Han 
kender svarene og svarene bli-
ver til dramatik.

Efter gudstjenesten er der 
tøndeslagning i Lokal Brugsen 
i Vejstrup. 

‘Ene og alene’      Oplevelsesklub for enlige

Torsdag den 28. februar kl. 14.00 
Besøg i gårdbutikken »Elmegården« 
Vi mødes ved Sognehuset.  
- Tilmelding senest mandag d. 25. februar. 
Pris 95,- kr. for kaffe og div. smagsprøver. Kørsel 20,- kr.
Alle enlige er velkomne 
Kontaktperson Bodil Henriksen, tlf. 6011 8552 
Tyrstrup Kirke - Kolding Provstis Menighedspleje

Vejstrup, Hejls, Taps Pastorat

Fastelavns- 
gudstjeneste

Søndag den 3. marts kl. 10.30 
i Vejstrup Kirke

Dukketeatret Svantevit  
opfører stykket PUST
Kirkekorene deltager.

Efter gudstjenesten er der tøndeslagning i 
Lokal Brugsen i Vejstrup

søndag den 3. marts kl. 14 
Efterfølgende er der tøndeslagning og  

fastelavnsboller hos Peter, Skovrupvej 2 
- alle er hjerteligt velkomne!

Frørup menighedsråd og  
Frørup Borgerforening

Fastelavn er  
mit navn…
Vi fejrer fastelavn  

i Frørup kirke, 

Hvad laver præsten?
Af sognepræst Annette Wiuf Christensen

Da jeg i min sidste klumme 
i efteråret 2018 skrev om min 
orlov, fandt jeg ud af, at klum-
men faktisk bliver læst. Det gav 
mange gode kommentarer. 
Tak for det! Nu er orloven slut, 
så nu er det måske på sin plads 
at fortælle, hvad jeg laver, når 
jeg ikke har orlov. Hermed er I 
inviteret ind i mit arbejdsvæ-
relse, hvor jeg vil bruge denne 
og kommende klummer på at 
fortælle om præstens arbejde 
og dermed også, hvad sognet 
kan forvente af præsten. I dag 
handler det om gudstjenesten 
og prædikenen. Næste gang 
om sjælesorg. Tredje gang om 
undervisning.

Nogle mener, at præsten 
kun arbejder om søndagen. 
Andre har opdaget, at der er 
mere i det - også en del usyn-
ligt arbejde. Min forberedelse 
af en gudstjeneste og prædi-
ken begynder således allerede 
den foregående søndag. Ofte 

endda endnu før, når det er 
gudstjenester med en sær-
lig karakter så som jul, påske, 
pinse, høst, Alle Helgen, bør-
negudstjenester o.s.v.

Når jeg kommer hjem fra 
dagens gudstjeneste, læser 
jeg teksterne til den følgende 
søndag, før jeg sætter bøgerne 
på hylden. Så kan de ligge og 
rumle i baghovedet i de kom-
mende dage. Tirsdag eller ons-
dag vælger jeg salmer til guds-
tjenesten - salmer som passer 
til teksterne, til årstiden, til 
særlige begivenheder så som 
dåb m.v.

Undervejs mod søndagens 
gudstjeneste læser jeg lidt hist 
og her, hvad kloge mennesker 
har sagt og skrevet om emnet. 
Jeg overvejer også, om der er 
nogle aktuelle begivenheder i 
lokalsamfundet, på lands- eller 
verdensplan, der kan inddra-
ges i tematikken. Der tænkes 
mange tanker, og nogle gange 

er der mange idéer, hvor jeg 
er nødt til at vælge fra. Efter 
min mening står en prædiken 
skarpest og huskes bedre, når 
der ikke er for mange »blom-
ster i buketten«. For at udfolde 
temaet er én rose nok, lærte 
jeg på Pastoralseminariet i sin 
tid.

Over de seneste år er det 
blevet vigtigt for mig at »male 
billeder« i prædikenen, så til-
høreren kan for sig selv sidde 
og »male videre« i forhold 
til sin egen situation. På den 
måde arbejder tilhøreren sam-
men med Gud på sin egen 
prædiken i stedet for at mod-
tage færdige konklusioner fra 
præsten.

Ved siden af mine overve-
jelser på vej mod søndagen, 
lytter jeg også til Gud. Jeg 
spørger ham om, hvor han vil 
have mig hen denne gang.  
Jeg har lært at bruge mit in-
stinkt til at mærke efter, hvad 
der er på færde i mig selv over 
for teksten. Når det brænder 
på hos præsten selv, bliver 
prædikenen også mere ved-

kommende for menigheden, 
er min erfaring.

Nogle gange skriver jeg stik-
ord hele ugen. Andre gange 
er prædikenen færdig i mit 
hoved, inden jeg sætter mig 
til tastaturet og lader fingrene 
gøre det sidste stykke arbejde. 
Nogle gange skrives den i god 
tid. Andre gange dagen før. 
Men den bliver altid læst igen-
nem en sidste gang søndag 
morgen, så den er »inde i mig« 
fra starten af gudstjenesten.

Har denne klumme sat gang 
i tanker hos den enkelte, så 
er jeg meget interesseret i at 
høre om dem.

DIT VALG - VORES HJERTESAG
Kolding - Haderslev - Vamdrup 

tlf.7552 6389
www.soegaards-begravelsesforretning.dk

SØGAARDS 
BEGRAVELSESFORRETNING

- en del af Begravelse Danmark

Bekendtgørelser

Vores højtelskede mor, svigermor, bedste og oldemor

Ruth Jensen
* 16. februar 1941

er stille sovet ind

Sjølund, den 17. februar 2019

På familiens vegne

Jan og Kjeld

Bisættelsen finder sted fra Tyrstrup Kirke
fredag den 22. februar kl. 13.00
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Det vil glæde mig at se venner, forretnings-
forbindelser og kunder til reception

FREDAG DEN 8. MARTS KL. 12-15
Brødremenighedens Hotel, Christiansfeld

Med venlig hilsen
Hans Erik Bylling, CEO

RECEPTION

Tilmelding senest den 1. marts:
Lone Brødbæk, tlf. 24 67 67 66

lhb@aller-aqua.dk

Aller Aqua støtter aktivt Bylling Foundation, som driver et børnehjem 
for gadebørn i Filippinerne. I stedet for gaver ønsker Hans Erik Bylling 
sig bidrag til Bylling Foundation. Donationer til organisationen kan 
indbetales på registreringsnr. 6845, kontonr. 000 1778 648, mrk. AA. 
Læs mere om organisationen på www.byllingfoundation.dk.

BDM GENBRUG

Prætoriustorv 1c, 6070 Christiansfeld 
Mandag - Fredag kl. 12.30-17.00

Lørdag kl. 10.00-12.30

Annoncesponsor:

KØB 

LOKALT
STØT 

GLOBALT

BRØDREMENIGHEDENS DANSKE MISSION

Favstrupvej 2 · Chr.feld · Tlf. 3034 9220

Åbningstider:  
Torsdag og fredag:   
kl. 10.00-18.00  
Lørdag:  kl. 9.00-13.00

  Skaft- 
koteletter

1 kg  5000

Højrebs- 
bøffer

1 kg       18000

Hakket Oksekød
8-10% fedt
1 kg 65,-

3 kg  17000

Hakket Flæskefars
1 kg 45,-

3 kg  13000

Blandet fars
1 kg 55,-

3 kg  15500

HUSK at vi har åbent i denne uge:  

FREDAG KL. 12-17 & LØRDAG KL. 10-14

Favstrup Fisk

Altid frisk

 Favstrupvej 43  
Tlf. 2283 1091 
Christiansfeld

www.favstrupfisk.dk

Frisør / Helse

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.

Taksigelser

En stor og hjertelig tak
for al deltagelse ved  

Ingelise Reeckmann’s 
sygdom, død og begravelse. 

Tak til familie, venner og naboer for blomster,  
opkald og besøg under Ingelise’s sygdomsforløb. 

En særlig tak til hjemmeplejen  
for kærlig pleje og omsorg. 

På familiens vegne  
Knud

Hjertelig tak
for al opmærksomhed ved  

Birthe Frandsen’s 
død og begravelse. 

Tak til hjemmeplejen i Taps,  
for de varme hænder I gav Birthe. 

Neffer og børn

MærkedageBeskæftigelse

Rengørings- 
hjælp søges
af privatperson i 
Christiansfeld.

Bente Kristensen 
Tlf: 3145 7674

80 år
fylder Gudrun Stuke, Chr. 
X’s Vej 17, Chr.feld, mandag 
den 25. februar 2019.

Hej Sebastian
Du ønskes et stort tillykke 
med de 10 år på søndag. Din 
første runde fødselsdag. Vi 
glæder os til at fejre dig. Vi 
elsker dig meget højt.

Mange knus fra  
farmor og farfar

Kære Sebastian 
Kæmpe stort tillykke med 
din 10 års fødselsdag søndag 
den 24/2.
Vi elsker dig.

Knus  
Jonas og Lærke,  
Mor og Far

Tillykke

Så kan det ikke blive bedre?
Du har næsten styr på hele flokken og nyder det.
Et stort tillykke Eske Schultz, Aller, med de 12 år den 24. 
februar. Glæder mig til at fejre dig.

Mormor



Christiansfeld Avis4 Torsdag den 21. februar 2019

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.

Bekendtgørelser

I anledning af at Mona Stenger 
har været ansat ved Stepping Ingeniør-  

og Byggeforretning A/S i 25 år, 

inviteres til åbent hus 
fredag d. 1. marts 2019 fra kl. 14.00-17.00

Adresse: Nørre Alle 30A, Stepping, 
6070 Christiansfeld

25 års jubilæum
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

Kvindernes internationale 
Bededag
Fredag d. 1. marts 
i Søstrehuset 
Nørregade 14,  
Christiansfeld
Kl. 14.30: Kaffebord i Multisalen

Kl. 16.00: Gudstjeneste i Korsalen

Prædikant Helle Christiansen,  
tidligere sognepræst ved Tyrstrup og Hjerndrup kirker.

Gratis adgang. Alle kvinder er velkomne.

Annoncen er sponsoreret af 

Forlaget Intercultural.dk

HUSK
KAFFE - KAGE – HYGGE

i Seniorhuset 
Søndag den 3. marts kl. 14.00

Seniorhusets Brugerråd

Vær  
opmærksom 
på tidligere 
aflevering  

af annoncer 
 og tekst

Christiansfeld Avis de-
les torsdag-fredag ud af 
bude fra ForbrugerKon-
takt. 

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 
tidligere fra trykkeriet. Der-
for må trykkeriet i Kolding 
fremover trykke avisen alle-
rede 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 
torsdag 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

Udfordringen torsdag den 27. august 2015    ARTIKEL . 17

Helse-givende produkter 
fra Det Døde Hav

Shampo
780 ml. Aragan

Olivenolie/honning
Obliphica, Granatæble

Balsam
780 ml. 

Obliphica, 
Aloe Vera

Mud-Shampo
400 ml. Aragan

Behandlende shampo med 
Dødehavs-afl ejringer

Hår-creme
350 ml.

Tilfører håret næring 
fra rod til spids

Jernbanegade 1, 6070 Christiansfeld. Tlf. 3096 5314. mette@morgenstjernen.com

Ny butik i 
Christiansfeld

Åben dagligt
fra kl. 10-17

Jernbanegade 1, 6070 Christiansfeld. 
Tlf. 3096 5314 *  mette@morgenstjernen.com

Café. Kunst.
Helsebutik. 

Hjemmebagt.

Jernbanegade 1, 6070 Christiansfeld. 
Tlf. 3096 5314 *  mette@morgenstjernen.com

Café. Kunst.
Helsebutik. 

Hjemmebagt.

Velkommen!Velkommen!

Nu åbent alle hverdage
mandag – fredag kl. 11-16

Jernbanegade 1, 6070 Christiansfeld. 
Tlf. 3096 5314 *  mette@morgenstjernen.com

Café. Kunst.
Helsebutik. 

Hjemmebagt.

Hvem kender 
motivet?

Via Hedensted og Skagen 
er dette maleri endt hos os 
i Hejlsminde, indtil videre 
til låns.

Billedet er malet af Johan 
Madsen, der var maler og 
borgmester i Christiansfeld. 
Han levede 1885 til 1962. 
Billedet måler 60 x 50 cm.

Mon der er nogen af læ-
serne, der ved noget om dette 
billede?

Hvor kan motivet være 
fra?

Vi vil være glade for oplys-
ninger om billedet.

Birthe og Sven Borregaard 
Brombærvænget 28 
6094 Hejls 
mail:   
svenborregaard@gmail.com 
mobil nr. 6130 5827 og  
2481 4729
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CIF Feldersporten CIF

CIF Senior Idræt
Vigtige datoer i 
Senior Idræt:

Tirsdag 26. marts kl. 11.30 
generalforsamling i Cuben 
- nærmere følger i Felder Sporten 14. marts.

Onsdag 3. april om eftermiddagen 
- gratis prøvetur på elcykel i samarbejde med  
Christiansfeld Maskinservice Aps  
- nærmere følger i Felder Sporten 14. marts.

Torsdag 20. juni heldages tur  
til Mariehaven i Ansager  
- og koncerten ’Lille Marie’ med bl.a. Birthe Kjær 
og Kandis - pris 400 kr. samt gratis buskørsel for 
medlemmer og ægtefæller - ikke medlemmer er 
velkommen til en pris af 440,- kr. + bus 160,- kr.  
- vores hjemmeside  
www.christiansfeldif.dk/senioridræt  
er åben for tilmelding - betaling sker først senere.

Venlig hilsen Senior Idræt

Generalforsamlinger 
i CIF Christiansfeld 
Idrætsforening

Badminton afdelingen: 16. marts kl. 9.30 i Cuben

Senior Idræt: 26. marts kl. 11.30 i Cuben

Håndbold afdelingen: 28. marts kl. 19.00 I Cuben

Gymnastik afdelingen: 9. april kl. 19.30  
 i Seniorhuset

Fodbold afdelingen: 10. april kl. 19.00 i Klubhu-
set ved Cuben

Fitness afdelingen: 10 april kl. 19.30 i Cuben

Bue klubben: 11. april kl. 18.30 i Cuben

Løbe klubben: 11. april kl. 19.15  
 på Grænsekroen

Vollyeball afdelingen: 17. april kl. 18.30 i Cuben

Hoved generalforsaming i CIF 28. maj  
kl. 20.00 i Cuben

Tank OK og støt ungdomsarbejdet i  
Christiansfeld Idrætsforening Elitespillehallen 

v. Erling Sønnichsenstøtter ungdomsarbejdet  
i Christiansfeld Idrætsforening. 

www.christiansfeldif.dk

Tidl. Tyrstrup-præst
taler til kvinder

Kvindernes internationale 
Bededag afholdes i Søstre-
huset i Christiansfeld fre-
dag den 1. marts.

Den første fredag i marts 
er Kvindernes internatio-
nale Bededag. Den afholdes 

over hele verden, også lokalt 
i Christiansfeld, der i sit dna 
selv er international.

Arrangementet finder sted 
i Søstrehuset, Nørregade 14, 
og er åbent for alle kvinder. 
Kl. 14.30 startes der med et 
stort kaffebord i Multisalen. 

Og kl. 16 er der gudstjeneste 
i Korsalen, hvor korshærschef 
Helle Christiansen taler. Hel-
le Christiansen har tidligere 
virket som sognepræst i Tyr-
strup og Hjerndrup sogne og 
vi glæder os til gensynet.

Et verdensomspændende 
fællesskab

Kvindernes internationale 
Bededag forener kvinder i 
mere end 170 lande i et ver-
densomspændende fælles-
skab omkring bøn og hand-
ling til gavn for kvinder og 
børn. I Danmark afholdes 
bededagen cirka 40 steder. I 
år er det tiende gang, at bede-
dagen løber af stablen i Chri-
stiansfeld.

Bag det lokale arrange-
ment står kvinder fra Brødre-
menigheden og Folkekirken, 
som indbyder alle til at del-
tage.

Fokus på Slovenien
I år er det kvinder fra 

Slovenien, der har udarbej-
det oplægget for dagen un-
der overskriften »Kom, alt er 
forberedt!«. De har skrevet 
tekster og bønner til gudstje-
nesten, der afholdes denne 
første fredag i marts på alle 
kontinenter. Under kaffen gi-
ver Sissel Madsen, medlem af 
Danmarks økumeniske kvin-
dekomite, en orientering om 
Slovenien, som hun besøgte 
sidste år.

Søstersolidaritet
Hvert år samles der penge 

ind til sundheds- og under-
visningsprojekter for kvinder 
og børn. I Danmark fordeles 
indsamlingsbeløbet i år mel-
lem et katolsk Indsamlings 
projekt til fattige børn i Tan-
zania og Dukore projektet i 
Rwanda under baptistkirkens 

Kvindenetværk. Der vil under 
kaffen blive givet orientering 
om et børnehjemsprojekt i 
Tanzania.

Sidste år blev der i Dan-
mark indsamlet næsten 

100.000 kr. til projekter i 
Grønland og Indien.

Det er gratis at deltage i 
Kvindernes internationale 
Bededag, og alle kvinder er 
hjerteligt velkomne.

Helle Christiansen

Kunst fra Slovenien med inspiration fra temaet »Kom, alt er 
forberedt!«

Haderslev Skatklub
Resultaterne fra Haderslev 
Skatklub tirsdag 12-2-2019:
1. plads: Hans Peter Bos-
sen, 1839 point. 2. plads: 
John Mikkelsen, 1672 point. 
3. plads: Keld Jessen, 1655 

point. plads: Erik Bruhn 
Hansen, 1635 point. 5. plads: 
Ernst Justus Jessen, 1588 
point. Den der kom tættest på 
888 point var Gudrun Chri-
stensen.
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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 folk i Hejlsminde arrangerer:

Kieran 
Goss

Mandag den  
4. marts 
kl. 20: 

Spisning kl. 18.30 er der velsmagende mad  
fra Ellegaards Landkøkken  

- Kylling i karry med ris 
(kr. 100,- kr. pr. person, dog kun mod forudbestilling  

- gerne samtidig med billetterne)

Hans musik lyder, som noget der vil falde  
i god smag hos os alle, og vi glæder os  

til at præsentere ham, som et af de første  
steder han spiller i Danmark.

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

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

Take Away 
Brødremenighedens Hotel 

Vi bestræber os fortsat på at lave god mad fra bunden.  
Nu gør vi det lettere for jer at sætte mad på bordet,  

på de travle dage.

Bestilles på  
telefon 7456 1710 
 Mandag til søndag  

17.30 - 20.00 
(Der kan forekomme dage,  
hvor køkkenet må siger nej,  

til Take Away)

Gammeldags kyllingesteg kr. 128,-  
med hj. agurkesalat, kartofler, sovs

Stort stjerneskud - Ristet toast, stegt  kr. 148,-  
og dampet rødspættefilet, rejer, røget laks og asparges 

Mørbradschnitzel   kr. 128,- 
m. stegte kartofler, ærter, smør sauce og citron

Kultur / Mad

OBS

  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: Tirsdag d. 5. marts

Tilmelding: Senest 1. marts til:
   Käett Nielsen pr. SMS på 2361 0527 eller  
   Lis Jørgensen pr. SMS på 2169 3363

Eller på mail: spishygsmut@gmail.com 

OBS

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

Christiansfeld Avis
Tyrstrup Herreds 

Tidende
Jernbanegade 1 

6070 Christiansfeld

Nye fortov er snart klar til brug i Kongensgade
Allerede om en god uges 
tid regner kommunen med 
at de nye fortov i Kongens-
gade er klar til brug.

 Arbejdet begyndte før jul 
og har været til en del gene for 
trafikken og borgerne langs 
Kongensgade.

Men nu er arbejdet endelig 
ved at være færdig, fortæller 
kommunens folk. Efter at have 
lagt et nyt 3-fliser-bredt fortov 

på den østlige side af Kon-
gensgade, har vejarbejderne 
nu også færdiggjort fortovet på 
den vestlige side.

Der manglede ved redak-
tionens slutning kun et lille 
stykke af Kongensgade på den 
anden side af Allervej. Herefter 

går vejarbejderne i gang med 
at lægge nyt fortov fra Hon-
ningkagehuset til OK-tanken i 
den anden ende af byen.

Anne

Maskinerne har til tider fyldt den ene vejbane. Beboerne har måttet springe for ikke at træde på sandbelægningen.
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Motor

Kontakt jeres lokale
 GF-assurandør

Nels Thorsgaard, Christiansfeld

Telefon 24 80 99 40
nels@gfforsikring.dk

www.gf-sønderjylland.dk

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

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

• Aut. varmepumpeforhandler
• Danmarkspumpen
• Panasonic
• Mitsubishi
• LG
• Få tilskud fra 500-6.000 kr.

Salg • RepaRation

Butik: Punkt1 Haderslev-Kolding

Tågerupvej 41 • 6560 Sommersted  
Tlf. 7450 4050 • 2486 3909  
www.punkt1haderslev.dk

Hennings Hvidevareservice

Over 
25 års 

erfaring

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

 4-værelses  
lejlighed i  

Christiansfeld
Lejlighed på 90 m2 inde- 
holder: Pænt bad med  
plads til vaskemaskine,  

spisekøkken med  
opvaskemaskine,  

stor stue og 3 soverum  
med faste skabe. 

Alle opholdsrum  
er med trægulve.

Leje kr. 5.900,- + forbrug.

Henvendelse til Chris 
på tlf. 2616 7707

Kommunens folk
orienterer om 
ny affaldsplan
Vil du vide noget om en ny 
affaldsplan, som Kolding 
Kommune netop har skudt 
til høring, så er det måske 
en god ide at møde op på 
genbrugspladsen i Chri-
stiansfeld søndag den 24. 
februar kl. 10-11.30.

Her vil folk fra kommu-
nens renovation fortælle og 
svare på spørgsmål.

Kommunen vil gerne i dia-
log med borgerne om den nye 
affaldsplan. Se i øvrigt uddy-
bende artikel i Lunderskov 
Folkeblad.

Fjelstrup Skatklub
Mandag den 18 februar mød-
tes 15 personer til skat.

Nr. 1: Gudrun Christensen 
med 1688 point. Nr. 2: Hel-
ge Petz med 1639 point. Nr. 

3: Vagn Clausen med 1596 
point. Nr. 4: Thomas Elle-
gaard med 1575 point. Vin 
fik Jens P Hansen med 1029 
point. Støt de lokale butikker 

og håndværkere

Hvis du ikke har 
modtaget avisen...

Kan den 
hentes hos:
Christiansfeld Avis  

Christiansfeld Centret

Dagli’ Brugsen og  
Stalden  
i Hejls

Støt de lokale butikker  
og håndværkere
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Populære stjerner og genbrug  
gør verden til et bedre sted
Brødremenighedens Dan-
ske Missions handel og gen-
brug indbragte mere end 
2,2 millioner kroner i 2018. 
Hjælpekroner som bruges 
til missionsarbejdet i bl.a. 
Tanzania, DR Congo og Al-
banien.

Det store overskud, som 
kommer takket være mere end 
70 frivillige medarbejdere i 
butikker og webshop, glæder 
generalsekretær Jens Peter 
Rejkjær: 

- At drive handel og gen-
brug, i det omfang vi gør det 
i BDM, er ind i mellem det 
lange seje træk. Derfor er vi 
meget taknemmelige for hver 
eneste medarbejder, som gør 
en indsats, stor såvel som lille. 
Det tæller alt sammen, siger 
han. 

Adventsstjerner spreder 
lys hele året

En overraskende stor vækst 
i salget af de populære advents-
stjerner har påvirket positivt, 
fortæller Jens Peter Rejkjær.  

- Stjernesalget går forrygende. 
Overskuddet gør, at vi kan 
give forældreløse og handicap-
pede børn en lysere fremtid i 
DR Congo og Tanzania, hvor 
BDM bl.a. arbejder, siger han 
og smiler: - Stjernerne spreder 
lys hele året. Det nytter vir-
kelig noget at hjælpe til, eller 
bare handle lokalt. 

Pengene gør stor gavn, der 
hvor hjælpen kommer frem. 
Og i BDM er man opmærk-
som på, at hver krone, der 
kommer i genbrugskassen, 
skal blive ’hjælpekroner’:

- Vi er inde i en positiv ud-
vikling. Vi har nogle spænden-
de udviklings- og sundheds-
projekter, ivrige volontører 
som gerne vil rejse ud, og et 
nyt ungt missionærpar, Janice 

og Mads. R. Jakobsen, som er 
kommet godt i gang med at 
hjælpe kirkerne i Tanzania. Så 
pengene skal ud at arbejde, der 
hvor de spreder lys for Afrikas 
fattige.

Glæden ved genbrug
- Med fire lokale forret-

ninger i Christiansfeld er nye 
kræfter altid velkomme, un-
derstreger Jens Peter Rejkjær. 
Han efterlyser flere, som vil 
give 3-4 timer om ugen i en 
af BDMs forretninger i byen. 
Der er brug for alle, også dem 
med flair og interesse for lidt af 
hvert. Nogle som kan sortere, 
indrette og sælge, eller nogle 
stærke mænd, der kan samle 
møbler ind.

- Vi kan tilbyde glæden ved 

gøre noget godt for andre. 
Sammen med andre. Genbrug 
er genialt for miljøet, godt for 
de fattige og gavnligt for fæl-
lesskabet lokalt. Det nytter no-
get at sælge en stjerne eller en 
skjorte.

BDM vil længere ud
At formålet står klart, gør 

generalsekretæren målrettet og 
begejstret: 

- Vi vil forkynde den kristne 
tro og gøre fattige menneskers 
tilværelse bedre, fastslår Jens 
Peter Rejkjær. Det er det, som 
vi ønsker, BDM skal stå for:

- Det gør også samværet 
meningsfyldt i genbrugsarbej-
det. Man bliver en del af no-
get større, hvor man hygger sig 
med de opgaver, der er, men 

også yder en indsats og får nye 
perspektiver på livet. 

Derfor tøver han heller ikke 
med en opfordring til at være 
med: 

- Interesserede kan be-
søge os i vores butikker for en 
snak, eller kontakte os på tlf. 
35294820, så vil vi gerne for-
midle kontakt til én af butik-
kerne, slutter han.

Af Martin Højgaard Jensen, 
indsamlings- og informations-

medarbejder hos BDM

Kieran Goss med »special guest«  
Annie Kinsella, kommer til »folk i Hejlsminde«
Et tidsskrift - Time Out 
Magazine - har skrevet: 
»Én mand, én guitar og en 
stemme sendt ekspres fra 
himlen…«, med henvisning 
til netop Kieran Goss.

Han er for længst udråbt til 
at være en af Irlands dygtigste 
sangskrivere og optrædende og 

Kirena Goss’s musik har skaf-
fet ham fans over det meste af 
jorden. Hvis hans musik har 
givet ham stjernestatus, er han 
som scenekunstner nærmest 
en legende. Når han går på 
scenen, viser han sit stjerne-
potentiale, bl.a. derfor er det 
blevet tid til at præsentere ham 

i »folk i Hejlsminde«, som et af 
de første steder i Danmark.

Den første halvdel af kon-
certen den 4. marts i Hejls-
minde Forsamlingshus op-
træder Kieran solo, i anden 
del kommer hans kone, Annie 
Kinsella, som også er sanger, 
med på scenen. Førnævnte - 

Time Out Magazine - skrev 
om det: »De er begge meget 
dygtige sangere, men når de 
synger sammen, sker der noget 
magisk - harmonierne, kemien 
- dét er bare sublimt«.

Om det, han har fundet til 
»folk i Hejlsminde«, har han 
fortalt, at han fra Eleanor 

Shanley og Allan Taylor havde 
hørt, at der lige netop dér, er et 
fantastisk publikum.

Koncerten er i Hejlsminde 
Forsamlingshus mandag den 
4. marts 2019 kl. 20, og hvis 
man forudbestiller i god tid, 
kan man deltage i fællesspis-
ning kl. 18.30.

SHOP Karibu sælger adventstjerner året rundt. Afrikansk kvinde og børn (fra BDMs arbejde i Tanzania).

Jens Peter Rejkjær, generalse-
kretær i BDM
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Håndværkere m.m.

Mindehøjtidelighed 
ved Avnevig 
I år var det 75 år siden 
at Lancaster R5702 blev 
skudt ned ved Avnevig

Hvert år den 15. februar, 
kl. 20.00, uanset vejrforholde-
ne, afholdes der ved Avnevig, 
nær Fjelstrup, en mindehøj-
tidelighed for de 6 engelske 
RAF-besætningsmedlemmer 
fra Lancaster R5702, der her 
mistede livet denne februar 
aften. De blev skudt ned den 
15. februar kl. 20.00 i 1944, - 
for 75 år siden.

Mindehøjtideligheden  
gennemføres hvert år  
- uanset vejret 

Mindehøjtideligheden har 
været afholdt i 35 år, siden 
1984, hvor Leif Gr. Thomsen 
tog initiativ til denne årlige 
højtidelighed. Der har i tidens 
løb været al slags vejr - også 
snestorm, men ceremonien 
gennemføres uanset vejret. 
Flyverhjemmeværnet fra 
Skrydstrup er ligeledes et tro-
fast indslag i højtideligheden, 
hvor de udgør fanevagten. En 
hilsen fra Skotland fra Annie 
Campbell, der er niece af en 
af de omkomne, var samme 
dag tilgået Avenvig-gruppen, 
der tager vare på den lille 
mindelund ved Avnevig. 

Leif Gr. Thomsen holdt 
mindetalen 

I år var det Leif Thom-
sen selv, der holdt talen, og 
han ved, om nogen, hvad der 
skete den aften, og har faktisk 
skrevet et hæfte om tragedien 
- et hæfte som der nu arbej-
des på at udgive i bogform. 
Leif fortalte levende om flyets 
færden fra det lettede i Eng-
land, til det blev skudt ned 
ved Avnevig. I de forgange 35 
år har Leif oparbejdet kon-
takt med efterkommere af 
flyets besætning, og mange af 
dem har besøgt mindestenene 
og været med til 15. februar 
højtideligheden. Kun ét be-
sætningsmedlem overlevede 
den 15. februar 1944, og hans 
fortælling indgår også i Leifs 
beretning.

Avnevig-gruppen 
Avnevig-gruppen hører 

gerne fra dig, hvis du har ef-
fekter liggende fra nedfaldne 
fly, eller har beretninger rela-
teret til nedskudte fly under 
2. verdenskrig.

Kontakt venligst Leif Gr. 
Thomsen 74566 593 el-
ler Svend Christensen 2148 
2889.

Den 15. februar 2019  
var en usædvanlig særdeles 

smuk aften - næsten  
forårsagtig, med klart vejr.  

Et halvt hundrede  
deltagere var mødt frem  
for at mindes de faldne. 

Hjemmeværnets fanevagt.


