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Gudstjenester
Søndag d. 3. marts 2019 

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

Christiansfeld Avis

Hvis du ikke har modtaget avisen...
Kan den hentes hos:

Christiansfeld Avis - Christiansfeld Centret 
Dagli’ Brugsen og Stalden i Hejls

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

Vi holder 

ferie
uge 27 og 28

Vi er tilbage igen  
mandag den 18. juli

JUel optik
Nørregade 10 - Chr.feld

tlf. 7456 1327
www.juelnielsens.dk

Ni
els

en

Så er vi  
tilbage efter 

ferien
ÅbNiNgStider:
Man.-fre. 9.30-17.30

Service nær dig

JUel optik
Nørregade 10 - Chr.feld

tlf. 7456 1327
www.juelnielsens.dk

Ni
els

en

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

ÅbNiNgStider:
Man.-fre. 9.30-17.30

Service nær dig

JUel optik
Nørregade 10 - Chr.feld

tlf. 7456 1327
www.juelnielsens.dk

Ni
els

en

Uge 26, 27 og 28 Uge 29 Uge 30

Vi pakker flotte  
gavekurve til  

enhver lejlighed...
 Vores åbningstider er:

MANDAG - FREDAG  
kl. 09.30 - 17.30

LØRDAGE:  
kl. 09.30 - 13.00

 Prætoriustorvet 1 B  
Chr.feld . Tlf. 7456 0300 

www.donslundvine.dk

Christiansfeld  
Avis

Kan også læses på
www. 

christiansfeld-avis.dk

Hejls Tennisklub 
afholder sin ordinære  

generalforsamling 
onsdag den 20. marts kl. 19.00 
i lille mødelokale i multihallen

Dagsorden ifølge vedtægterne. 

Banetider fås efter generalforsamlingen.

VH Bestyrelsen

I/S Aller Vandværk 
afholder ordinær  

generalforsamling 
Torsdag den 14. marts 2019 kl. 19.00 

på Aller Friskole 
Dagsorden i henhold til vedtægterne. 

HUSK, at du på www.allersogn.dk kan se hvad der  
sker i Aller Sogn. Under vandværket kan du finde kon- 
taktpersoner, vandanalyser, takstblad, vedtægter m.v.  
samt se den fulde dagsorden til generalforsamlingen.

HUSK 
generalforsamling
Onsdag den 6. marts 2019 kl. 19.00 

på Brødremenighedens Hotel

Efter generalforsamlingen vil arkivleder  
Jytte Ludvigsen, fortælle om arkivet igennem 60 år.

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

 

HISTORICUMs Kaffesalon
Foredrag 

Mandag den 4. marts kl. 19.
Historien om Danmark 

- om de historiske dragter og samarbejdet med DR 
Foredragsholdere: Annette Herbst, Kirsten Jensen  

og Dagfrid Astrup Lauridsen

Sted: HISTORICUM,  
 Kongensgade 7, 6070 Christiansfeld 

Entré: 110,- kr. pr. foredrag incl. adgang til  
 udstilling og butik. Kaffe og kage i pausen. 

Tilmelding: info@historicum.dk eller tlf. 7462 2911

Ældre Sagen 
Christiansfeld

Årsberetning
Seniorhuset  

torsdag den 7. marts kl. 19.30
Udvalget fortæller om årets forløb,  
og om forestående arrangementer.

Herefter underholdning med  
Bjarne Schalech, Kolding.

Der serveres kaffe og lagkage.

Gratis entré og kun for medlemmer.

Lørdag den 2. marts kan du finde 

os til Fjelstrup Marked fra kl. 10-15

Favstrup Fisk

Altid frisk
www.favstrupfisk.dk

Kig forbi 
på Stadion Allé 2 

i Fjelstrup

Tlf. 2283 1091

Stedmoder- 
blomster og  
Hornvioler, 

Hyasinter  &
Tete-a-Tete

500
FRIT 
VALG

Hjerndrupvej 10 . 7456 1511
www.blomstergaarden- 

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

HUSK Fastelavns- 
gudstjeneste

3. marts kl. 10.30 i Vejstrup Kirke
Dukketeatret Svantevit deltager.

Efter gudstjenesten, tøndeslagning i  
Lokal Brugsen, Vejstrup

Vejstrup, Hejls, Taps Pastorat

Sogneformiddag
Konfirmandstuen  
i Hejls præstegård 

Tirsdag d. 5. marts kl. 10.00-12. 00
Bertha Hansen (Taps) vil fortælle om  
mange spændende oplevelser i sit liv.

Herud over skal vi synge, drikke kaffe og have tid  
til gode samtaler.

Mød op til hyggelige formiddage. 
Har man brug for kørsel kontakt formand  

Jørgen Dahl mobil 24 42 64 88.

Pastoratrådet

Piet Hein: Lille kat, lille kat, lille kat på vejen! 
Hvis er du, hvis er du? - Jeg er sgu min egen.
Af Ann-Grete Edelberg, Stepping-Frørup menighedsråd

Familiens store røde hankat 
er væk. Normalt kommer den 
præcist på trappen hver mor-
gen, når lyset tændes. Mange 
bekymringer kom frem om, 
hvad der dog kunne være sket 
med den.  ”Katte har 9 liv” lyder 
en velkendt sætning, hvilket 
velsagtens skyldes at netop 
katten lever helt sit eget liv.  Jeg 
har begravet en GRÅ kat hele 3 
gange, så måske passer det  
med de ni liv.  Men hvorfor i al-
verden underholde om en kat, 
når der nu findes så uendeligt 
mange vigtigere emner i denne 
verden.  Jeg kom til at tænke på 

alle de valg, vi gør hver eneste 
dag. Langt de fleste foretager vi 
bare, uden så mange overvejel-
se. Velsagtens af vane, hvis det 
nu engang er noget vi tidligere 
har ”drøftet” med os selv og be-
sluttet os dette eller hint. Valg 
til Folketinget. Valg til bestyrel-
sen i alle de foreninger vi har 
her  landet. Valg af bank. Valg af 
fødevarer. Valg af ny cykel.

Alle disse valg er enten et 
personligt valg eller et fælles-
skabs valg.  Selvfølgelig kan der 
ikke laves en sammenligning 
mellem, hvor stemmen sættes 
til folketingsvalget og om cyk-

len skal være ny eller genbrugt.  
Men vi vælger eller beslutter 
hele tiden noget. Så dejligt om 
månederne indtil folketingsval-
get kunne bruges på at tænke, 
hvad det vigtige i livet i grun-
den er.  En sprit ny cykel er jo 
ikke nødvendigvis bedre end 
en cykel fra genbrugsbutikken.  
Og hvem siger at alle valgløfter-
ne bliver til noget?    I kirkelige 
sammenhænge tænker vi  altid 
på fællesskabet og hvad fælles-
skabet gør for den enkelte. Vi er 
i udgangspunktet ikke optaget 
af at skulle tjene penge eller få 
fordele for egen vinding skyld. 

Folkekirken og fællesskabet 
er altid hæftet sammen. Val-
gene vi gør i Folkekirken skulle 
gerne række længere end en 
”cykel-leve-tid” eller en ny fol-
ketingsperiode. Det kan være 
svært ikke at lade sig påvirke af 
sociale medier, som er overalt 
omkring os. Lad os måske gøre 
som Piet Heins kat på vejen, at 
været helt sig selv. I hvert fald 
når det gælder viljen og evnen 
til at tænke og handle med god 
gammeldags sund fornuft.  For 
fællesskabet.

PS Katten dukkede op efter 
10 dage.

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

Sogneeftermiddag
i Sognehuset - Onsdag d. 6. marts kl. 14.30 

»Syng dig ind i årstid og natur« 
Karin Mølbak, Tyrstrup Kirkes organist, vil denne 
eftermiddag sørge for at vi får sunget os ind på 

forårets og sommerens sange og salmer. Samtidig 
bliver vi også lidt klogere på det vi synger.  

Vel mødt til opløftende fællessang.

NOTITS
Den kendte Christiansfeld kunster, Peter Chris-
tensen udstiller i perioden 1. marts til 31. maj 

2019 sine malerier i Tyrstrup Sognehus.

Der er fernisering efter gudstjenesten d. 3. marts. 

Alle er velkommen.

Bekendtgørelser

Bekendtgørelser

Christiansfeld Avis

 Jernbanegade 1 (det gl. posthus) 
6070 Christiansfeld · Tlf. 74 56 14 33  

mail@christiansfeld-avis.dk . www.christiansfeld-avis.dk  
Ansvarshavende redaktør: Helle W. Ravn 

Sats og montage: Christiansfeld Avis 
Tryk: Jysk Fynske Medier

 
KONTORTID:

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

ANNONCE-INDLEVERING:
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.

Mærkedage
Guldbryllup
kan Randi og Freddy Jo-
hansen, Nordskovvej 1, 
Fjelstrup, fejre fredag den 
8. marts. Ingen morgensang.

Fastelavnsgudstjeneste 
3. marts kl. 10.30 
Velkommen til familie- 
gudstjeneste om faste-
lavn og ”katte”-konger.

Efter gudstjenesten er 
der kirkekaffe med faste-
lavnsboller i Sognehuset. 

Børn må gerne komme 
udklædt! Tøndeslagning 
ved Brandstationen kl. 
13. 

Ved kirkekaffen er der fernisering af udstilling af 
Peter Christensen, Christiansfeld

Din lokalavis 
siden 1924

Christiansfeld Avis
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Bekendtgørelser
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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.

• 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...

Favstrupvej 2 · Chr.feld · Tlf. 3034 9220

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

Ringriderpølser 3500

Engelske  
bøffer

af tykstegsfilet

Pr. kg    12000
Så længe lager haves

Kalve ribeye

Pr. kg  20000

Kalvefilet
med fedtkant

Pr. kg  16000

5 stk.

IMpuls-møde i Sognehuset 
Gl. Kongevej 9, Christiansfeld

Onsdag den 6. marts 19.30: 
»Hvad har Pagtens ark at sige til 

os i dag?«
Tale ved Direktør Keld Kobborg, Christiansfeld. 

Alle er velkomne!

HUSK
KAFFE - KAGE – HYGGE

i Seniorhuset 
Søndag den 3. marts kl. 14.00

Seniorhusets Brugerråd

111 m2 4 værelses  
lejlighed, 

beliggende Boetoft i 
Christiansfeld,  

med have,  
udlejes ca. 1/5 2019.

Leje 6.800,- + forbrug.

4033 9570

SØNDAG 3. MARTS KL. 13.00
I FJELSTRUP HALLEN

Fjelstrup Lokalråd byder velkom-
men til den årlige tøndeslagning.
25 kr. pr. person – kaffe og kage 
og slikposer til børnene.
Alle er velkomne

Gymnastikopvisning
Lørdag d. 16. marts kl. 11 
i Fjelstrup Hallen

Kom og se foreningens hold 
og gæstehold. Det vil være 

muligt at købe mad og drikke i kiosken og 
efter opvisningen er der kagebord.

Fjelstrup Gymnastik

Hovedgeneralforsamling 
i Idrætsforeningen Samvirke, 

Stepping
og 

Ordinær Generalforsamling
i Trekløverhallen i Stepping  

Torsdag den 28. marts 2019  
kl. 19.00 og 20.00

Dagsorden ifølge vedtægterne. 

Afholdes i Forsamlingshuset. 
Forslag, der ønskes behandlet på  

generalforsamlingen, må være indgivet 
skriftligt til formanden 

senest 8 dage før afholdelse.

Gratis Fællesspisning kl. 18.30.
Kræver bindende tilmelding

senest søndag den 24. marts 2019
Brith: mobil 2330 3622

Bestyrelserne for 
  Trekløverhallen i Stepping
 Idrætsforeningen Samvirke, 

Stepping

Café. Kunst Helsebutik.
Åbent alle hverdage 11-16 

Jernbanegade 1, 
6070 Christiansfeld. Naturbolcher til din hals

 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

Bente Schultz Petersens 
bog om Christinero – giver 
læseren et levende indtryk af, 
hvordan kammerherreinde 
Christina Friederica von Hol-
steins romantiske haveanlæg 
har set ud. Læs bogen og lad 
fantasien foretage en lystvan-
dring i 1780’erne.
 198,- Nu kun 98,-

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

Romantiske 
Have

Om kammerherreinde 
Christina Friederica von Holsteins 
slægt og liv, og hendes haveanlæg 

”Christinero” fra 1780’erne 
i Christiansfeld

Bente Schultz-Petersen

Bente Schultz-Petersen formår at 
skabe billeder med sine ord og giver 
således læseren et særdeles levende 
indtryk af, hvordan kammerherrein-

de Christina Friederica von Holsteins 
romantiske haveanlæg har set ud. 

Læs bogen og lad fantasien fore-
tage en lystvandring i 1700-tallets 

Christiansfeld. 
Derudover giver forfatteren et 

godt indtryk af datidens adel og dens 
aktiviteter, såsom jagt og livet ved 

hoffet, gennem beskrivelsen af fami-
lierne von Holstein og von Ahlefeldt.

Bogen appellerer bredt, både til 
haveinteresserede, lokalhistorisk 

interesserede - og til interesserede i 
dansk adels historie. 

De mange fine billeder er med til 
at gøre historien nærværende. 

Kunsthistoriker, mag.
art. Lisbet Bolander.

Bente  
Schultz- 

Petersen, 
cand.mag. i 

kunsthistorie 
og engelsk.

9 788792 459190
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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.

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

Foredrag om dragt-produktion
Historicum lavede tøj til 
DR serie: Nu inviterer de 
til et foredrag om hele det 
omfattende samarbejde. 

Mandag d. 4 marts kl. 
19.00 inviterer Historicum 
til et spændende foredrag om 
dragtproduktionen til DR-
serien ’Historien om Dan-
mark’. 

Her vil Annette Herbst, 
stifter og mangeårig leder af 
Historicum, give et sjældent 
indblik i virksomhedens om-
fattende samarbejde med 
Danmarks Radio. Hun vil 
også fortælle om udfordrin-
gerne ved at designe og pro-
ducere dragter og rekvisitter 
der skal stemme overens med 
virkeligheden. 

Kirsten Jensen, designer/
tekstilformgiver og Dagfrid 
Astrup Lauridsen, frivillig på 
Historicum, vil fortælle om 
hvilken sy teknik og stofkvali-
tet der skal til for at produce-
re dragter med så autentisk et 
udtryk, at de er brugbare i tv-
produktioner baseret på vir-
keligheden. Tøj og rekvisitter, 
blandt andet Egtvedpigens 
snoreskørt, kan opleves på 
nært hold i den efterfølgende 
udstilling, hvor der også ser-
veres kaffe og kage.

Foredraget finder sted i 
Historicums butik på Kon-
gensgade. Éntreprisen er 110 
kr. og kan bestilles via mail 
info@historicum.dk eller sms 
74 62 29 11. 

Annette Herbst

Mejeribolig forsvinder
Den gamle mejeristbolig ved Tyrstrup Mejeri - i dag Arla 

- er ved at blive revet ned. Her boede tidligere den ledende 
mejerist. De senere år fungerede huset som kontor for mejeriet.

Tyrstrup Mejeri havde i 1955 også brug for boliger til de 
andre ansatte. Det førte til oprettelsen af Tyrstrup Andelsbo-
ligforening.

De kommende år blev der bygget på Vestervang og Præste-
gårdsvej. Senere fulgte Skovparken og boliger i Hejls og Step-
ping m.m.

Resultat fra Haderslev 
skatklub

Her er resultaterne fra Haderslev Skatklub den 19-02-2019:
1. plads: Leif Aagaard:                          2285 point.
2. plads  Erik Bruhn Hansen: 2090 point.
3. plads  Jens Peter Hansen: 1874 point.
4. plads  Jørn Fogh: 1788 point.
Den der kom tættest på 888 point var  Bent Sørensen
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Kultur / Mad

www.christiansfeld-avis.dk

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

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

 
 
 
  Åbningstider: Køkken: Pub: Dagens middag: Kr.

Mandag 12.00 - 19.30 11.00 - 22.00 Biksemad ................................. 89,-
Tirsdag Lukket Lukket 
Onsdag 12.00 - 19.30 11.00 - 22.00 Karbonade m. stuvning .......... 89,-
Torsdag	 12.00	-	19.30	 11.00	-	22.00	 Stegt	flæsk	m.	persillesovs ...... 89,-
Fredag 12.00 - 20.00 11.00 - 02.00 Mørbradgryde ......................... 89,-
Lørdag 12.00 - 20.00 11.00 - 02.00 Herregårdsbøf  m. bearnaise .. 89,-
Søndag	 11.00	-	20.00	 11.00	-	21.00	 Flæskesteg	m.	rødkål .............109,-
Alle dage:	Steak,	stjerneskud,	dagens	suppe,	børneretter,	forretter	&	desserter
Mad ud af  huset: Dagens middag 89,00 - Stjerneskud 119,00 - Burger 109,00
Mandag,	onsdag,	torsdag	og	fredag		kl.	12-14:	Dagens	middag	til	kun	59.-

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

Gymnastikopvisning
i Trekløverhallen i 

Stepping
Fredag den 8. marts kl. 18.00

Kom og oplev de lokale gymnastikhold, 
taekwondoholdet og danseholdet som vil vise 

deres fl otte opvisning.

Derudover får vi besøg af KIF Supermix fra 
Kolding - som bl.a. vil fylde hallen med 

fantastiske spring. Der kan købes kage og 
Gymnastik afdelingen giver kaffen.

Entré 50,- for voksne og 10,- for børn (aktive 
gymnaster/udøverer har gratis adgang). 

 
Hallen åbner kl. 16.45 for dem der har 

bestilt mad. Mad bestilles senest mandag den 
6. marts ved Martin, på SMS: 29 47 10 84. 
Menuen og en bestillingsseddel kan ses på 
stepping.dk eller Facebook.

Hilsen Samvirke Steppings 
Gymnastikafd.

Højskolesangbogen
- gennem ord, sang og billeder

Torsdag 7. marts kl. 18-21.30

PROGRAM:
- Velkomst og velkomstsang

- Servering af “sangplatte” med vin eller øl
- Oplæg og sang v/operasanger Jesper Buhl 

og billedkunstner Ken Denning
- Kaffe og kage

- Korsang v/KorNor og sognekoret fra  
Fjelstrup og Aller

- Fællessange
- Tak for i aften.

Sted: Restaurant Skamlingsbanken
Pris: 200 kr. pr. person

Tilmelding: Tlf. 7557 2003

Museum Sønderjyl-
lands arkæologiske en-
hed indleder nu en årlig 
foredragsrække med fire 
foredrag, der sætter fo-
kus på nogle af de seneste 
arkæologiske landvindin-
ger og store arkæologi-
ske udgravninger i Dan-
mark.  

Tirsdag d. 5. marts hol-
der – som den første i ræk-
ken - museumsinspektør ved 
Odense Bys Museer, ph.d. 
Mogens Bo Henriksen fore-
drag med titlen: ’Bålets be-
tydning – hvordan brændte 
man de døde i oldtiden?’ 

Foredragsholderen har 
igennem mange år arbejdet 
med de mange gravpladser 
fra jernalderen, hvor den 
døde er blevet brændt og ef-
terfølgende placeret i en urne. 
Det førte til et ph.d.-projekt 
om ligbrænding, der har givet 
os megen ny viden om den-

ne årtusindgamle tradition. 
Foredragsholderen skriver 
blandt andet: 

”I store dele af Danmarks 
oldtid har man brændt de 
døde, men hidtil har vi haft 
begrænset viden om, hvor 
og hvordan kremeringen er 
foregået – og hvem der har 
udført handlingen. Et stu-
dium med udgangspunkt i 

arkæologiske data fra brand-
grave og ligbrændingssteder 
har rejst en række spørgsmål 
om ligbrændingshandlingen. 
Spørgsmålene er forsøgt be-
svaret ved inddragelse af så 
forskelligartede kildegrupper 
som etnografiske optegnelser, 

skriftlige kilder og afbildnin-
ger fra Middelhavsområdet 
samt regnskaber fra hekse-
processer.”   

Foredraget den 5. marts 
foregår på museet, Dalgade 7 
i Haderslev. Det begynder kl. 
19.30.

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

Læs også ugeavisen på:

- eller få avisen tilsendt 
pr. mail  

hver torsdag morgen.

Tilmeld dig på: 
www.christians-

feld-avis.dk

Centralt beliggende lejlighed  
i Christiansfeld

2-værelses lejlighed, på 56 m2, med dejlig stor,  
lys stue, soveværelse, køkken og badeværelse,  

samt adgang til stor have og vaskekælder.

Udlejes fra 1. marts, eller efter aftale.

Husleje pr. måned 3.650,00  
incl. vand, excl. varmeforbrug.

Henvendelse 2162 6875 for aftale om besigtigelse

Sæt X i kalenderen
Sjov lørdag i Cuben 9. marts
KL. 14.30-17.00 for alle børn til 

og med 2. klasse
kl. 18.30-22.30 fra 3. klasse til og 

med 9. klasse
Med HI Fly Bungee, Kæmpe Hoppepude,

Klatrevæg med instruktører, lille 
hoppeborg, badminton, bordtennis, 
fodbold, ansigtsmaling og kreativ.
Om aftenen er der også kegling.

FJELSTRUP IF
indkalder til

Generalforsamling
Onsdag 20. marts kl. 19.30 i klublokalet 

i Fjelstrup Hallen
Dagsorden ifl g. vedtægter

Mvh bestyrelsen

Onsdag d. 6. marts kl. 
19.30 spiller Rørbladstri-
oen i Søstrehusets Korsal. 

Trioen Kirstein/Lonquich/
Petkov er en klassisk trio 
d'anche, bestående af obo, 
klarinet og fagot. Et format 
som har været udbredt siden 
Mozarts tid, men som fik sit 
navn i 1920'ernes Paris. 

Navnet betyder rørblad-
strio, og det er det, de tre 
instrumenter har til fælles: 
Rørbladet, som giver en fæl-
les, unik klang til trioen. Mu-
sikken deler sig også ofte i 2 
perioder, musik fra wiener-
klassikken samt fra år 1900 
og fremefter, hvilket vores 
program også afspejler. 

Kirstein, Lonquich og 
Petkov har mødt hinanden 
og spillet sammen i Ensemble 
MidtVest siden 2012, hvilket 
har ført til en særlig musikalsk 
forståelse og samklang gen-
nem hundredevis af koncer-
ter - som trio eller sammen 
med resten af ensemblet. 

De tres baggrund er som 
følger:

Peter spillede i Tivoli
Peter Kirstein begyndte 

sin musikalske karriere i den 
kendte Tivoli-Garde i Kø-
benhavn. Derefter blev han i 
1994 optaget på Det Konge-
lige Danske Musikkonserva-
torium i København hos doc. 
Bjørn Carl Nielsen og prof. 
Ole-Henrik Dahl, afsluttende 
med en vellykket debut fra so-
listklassen. Derudover har han 
studeret hos prof. Jean-Louis 
Capezzali på Conservatoire 
de Musique de Lyon og del-
taget i masterclasses med prof. 
François Leleux, prof. Thomas 
Indermühle, prof. Erik Niord-

Larsen og prof.  Alf Nilsson.
Peter Kirstein er modtager 

af bl.a. ”Jacob Gades Musik-
pris”, ”Anne-Marie Morten-
sens Legat”, ”Lyngby-Taar-
bæk Kommunes Musikpris” 
samt ”I.K. Gottfrieds Jubilæ-
ums-pris”.

Ved siden af hans virke som 
kammermusiker har han også 
stor orkestererfaring. Han har 
spillet med alle store orkestre 
i Danmark som DR Symfo-
niOrkestret, Det Kongelige 
Kapel, Sjællands Symfonior-
kester, Odense Symfoniorke-
ster, samt orkestre i Tyskland, 
England og Sverige.

Siden september 2004 har 
Peter Kirstein været oboist i 
Ensemble MidtVest. Derud-
over er han en aktiv barokobo-
ist og kammermusiker i mange 
andre sammenhænge.

Tommasos ”overdå-
dige tone”

Anmelderrost som en “for-
midabel klarinettist” (Mundo 
Clásico) og rost for sin “over-
dådige tone” og en “mesterlig 
beherskelse og passion i sit 
spil” (Oberon´s Grove), har 
Tommaso Lonquich en man-
gesidig og fornem karriere.

Ud over at være klarinettist 

i Ensemble MidtVest (siden 
2011), er Tommaso medlem 
af Chamber Music Society of 
Lincoln Center i New York, 
som han jævnligt optræder 
med i USA og tager på turné 
med.

Han har optrådt på fire 
kontinenter og på verdens 
mest prestigefulde scener 
(Carnegie Hall, Alice Tully 
Hall, Suntory Hall, Salle 
Pleyel) og bliver jævnligt 
inviteret af store festivaler 
(Lockenhaus, Pacific, Corti-
na, Portogruaro). Han har en 
travl kammermusik-kalender 
og optræder med Umberto 
Clerici, Alexander Lonquich, 
Claudio Martinez Mehner, 
Jeffrey Swann, Ani Kavafian, 
Gil Kalish og strygekvar-
tetterne Nous, Allegri og 
Amphion.

Tommaso Lonquich op-
træder jævnligt som solo-kla-
rinettist med the Orchestra 
Leonore (Pistoia/Italien) og 
Kammerorkestret i Mantua 
og har samarbejdet med diri-
genter så som Zubin Mehta, 
Vladimir Ashkenazy, Fabio 
Luisi og Leonard Slatkin.

Han er medlem af den 
kunstneriske ledelse af Kan-
torAtelier, et pulserende kul-
tursted i Firenze (Italien), de-
dikeret til at udforske musik, 
teater, kunst og psykoanalyse. 
Tommaso har også været med 
til at grundlægge samt leder 
pladeselskabet KantorAtelier 
Music. Tommaso Lonquich 
har studeret på University of 
Maryland (USA) og på Escue-
la Superior de Musica Reina 

Sofía (Madrid/Spanien).
Sidstnævnte belønnede ham 

med den prestigefulde årlige 
pris, overrakt af Dronningen 
af Spanien. Hans hovedlærere 
har været Michel Arrignon, 
Loren Kitt, Alessandro Car-
bonare og François Benda.

Han kan høres på en række 
CD-indspilninger med En-
semble MidtVest og Plural 
Ensemble (på Dacapo, cpo og 
Col Legno) såvel som på live-
indspilninger på BBC og an-
dre statslige radiofonier rundt 
omkring i verden.

Bulgarske Yavor:
Yavor Petkov er født i 1980 

i Sofia, Bulgarien. Han fik sin 
første fagotundervisning i So-
fia, da han var 12 år gammel. I 
1993 blev han optaget på mu-
sikskolen ”Lubomir Pipkov” i 
Sofia hos Peter Kotzev. I 1998 
påbegyndte Yavor sin uddan-
nelse på Hochschule für Mu-
sik und Theater i Hannover 
hos professor Dag Jensen.

Under sine studier deltog 
Yavor regelmæssigt i kam-
mermusikkurserne på Villa 
Musica i Frenswegen. I 2004 
fik Yavor sin første årskon-
trakt hos Freiburg Symfoni-
orkester. Samtidig har han 
regelmæssigt spillet med Ra-
diofilharmonien i Hannover, 
Statsoperaen i Hannover, 
Konzerthausorchester Berlin, 
Malaysias Filharmoniske Or-
kester og New Zealand Sym-
foniorkester. Yavor har været 
ansat i Ensemble MidtVest 
siden 2012.

”Rørbladstrio” spiller i Søstrehuset

Det er tre dygtige musikere, som giver koncert.
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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

Hver mandag mødes 
de og synger af karsken 
bælg, og de siger selv, at 
de altid går glade hjem. 
Det har de nu gjort i 10 
år. 

Christiansfeld Gospel-
kor har i år 10 års jubilæum. 
Koret havde stiftende gene-
ralforsamling 3. marts 2009, 
og siden har koret altså øvet, 
holdt koncerter og været 
hovedmedvirkende ved de 

mange gospelgudstjenester i 
Tyrstrup Kirke. En vigtig del 
af korets fokus og identitet er 
glæde. De oplever, at gospel 
giver glæde. ”Vi er en glad 
forening, der gennem 10 år 
har haft konstant bemanding 
på mellem 20-25 medlem-
mer,” siger korets formand 
Henning Madsen. ”Der er 
en glæde ved at synge. Folk 
kommer glad og gerne og de 
går glade hjem.” Men der skal 

også ihærdighed til. Koret 
øver mandag aftener og de-
res repertoire består både af 
de gamle traditionelle Negro 
sprirituals men også af nyere 
gospelsange, hvoraf enkelte er 
på dansk. Christiansfeld Go-
spelkor synger under ledelse 
af den engagerede og sprud-
lende korleder Anne-Marie 
Rasmussen. 

Jubilæet fejres ved en go-
spelgudstjeneste søndag 10. 

marts kl. 16.00 i Tyrstrup 
Kirke. Alle er velkomne til 
gudstjeneste og fejring af 
gospelkoret. ”Kom og oplev 
glæden og en lidt anderle-
des gudstjeneste,” opfordrer 
formanden og tilføjer: ”vores 
største jubilæumsønske er et 
par mandlige gospelsangere. 
Dem kunne vi nemlig godt 
bruge lidt flere af.” Efter ju-
bilæumsgudstjenesten holdes 
der reception i Sognehuset.

Glædespreder gennem 10 år


