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Uge 10 95. årgangTorsdag / Fredag den 7. / 8. marts 2019

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

Gudstjenester
Søndag d. 10. marts 2019

1. søndag i fasten
Aastrup .....................kl. 10.30
Aller ..........................kl. 10.15
Bjerning ....................kl. 09.00
Brødremenigheden ..kl. 10.30
Fjelstrup ....................kl. 09.00
Frørup ........................... ingen
Hejls ..........................kl. 10.30
Hjerndrup ..................... ingen
Moltrup ......................... ingen
Sommersted ..............kl. 10.30
Stepping ........................ ingen
Taps ...........................kl. 09.00
Tyrstrup .....................kl. 09.00 
Gospelgudstjeneste ...kl. 16.00
Vejstrup ......................... ingen
Vonsbæk ....................kl. 09.00

Hvad sker der i min kirke? 
Se side 2

Christiansfeld Avis
Jernbanegade 1

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

NY TV-PAKKE?
49 kr./md
Se www.moretv.dk
Tlf.: 77 34 45 30

Danmarks
billigste!

HUSK
ordinær  

general- 
forsamling

Torsdag den 14. 
marts 2019 kl. 19.00 

på Aller Friskole
I/S Aller Vandværk

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

Christiansfeld 
Fjernvarmeselskab 
A.m.b.A.  

afholder

Ordinær generalforsamling
tirsdag d. 9. april 2019 kl. 19.30  
på Brødremenighedens Hotel

med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Beretning for det forløbne regnskabsår.
3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til 
    godkendelse.
4. Budget for indeværende drifts år fremlægges til      
    orientering.
5. Investeringsplan for kommende år fremlægges til  
    orientering. I h. t. Selskabets renoveringsplan   
    fortsættes renoveringen af Frederiksdal- 
    parken etape 4, nr. 46 til nr. 60. – Samlet overslag  
    kr. 690.000, -
6. Forslag fra bestyrelsen.
7. Indkomne forslag fra andelshavere.                                                                                                               
    Bemærk at forslag i h. t. vedtægterne skal være       
    bestyrelsen i hænde senest 14 dage før general-  
    forsamlingen.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer – efter tur afgår:
    Jens Christian Olesen Modtager genvalg.
    Lars Lindholm. Modtager genvalg.
    Hans Christian Fischer. Modtager genvalg.
9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
    1. suppleant:
    2. suppleant:
10. Valg af revisor.
11. Eventuelt.

NB: I henhold til selskabets vedtægter § 7.5 er det 
kun andelshavere, der har stemmeret. 

Bestyrelsen.

Skøtt´s Place
Kongensgade 2,  
Christiansfeld 

Antik & Loppefund  
+ nye varer

Åbent: tors-fredag 
12-17:00, 

lørdag 10-14:00 
v/M.H.Skøtt 

tlf. +45 23 44 09 35

IMpuls-møde i Sognehuset 
Gl. Kongevej 9, Christiansfeld

Onsdag den 13. marts 19.00: 
»FILMAFTEN«

Alle er velkomne!

Indkaldelse til 
Generalforsamling

Sted: Hejlsminde forsamlingshus.
Dato: Tirsdag den 19 marts kl. 19.00

 
Ændringsforslag til vedtægterne §5:  

Der ønskes mulighed for at afholde generalforsam-
ling sammen med Hejls Hejlsminde lokalråd. I så fald 

afholdes generalforsamlingen i oktober måned.

Øvrige ændringsforslag skal være formanden i hænde 
senest 8 dage før generalforsamlingen.

Hejlsminde Strandpark

Generalforsamling
i Sjølund IF

Hovedbestyrelse
Fodbold - Gymnastik - Fitness

Sjølund Multiarena og
Kolding/Sjølund

Udvikling

afholdes onsdag den 27. marts kl. 19.00
i Vejstrup Foramlingshus
Dagsorden ifølge vedtægterne.

Med venlig hilsen
Bestyrelserne

SJ
ØL

UND D I RÆTS FORENING

”Kongernes Jelling”
Et fantastisk foredrag med den 

nyeste viden om stedet

Ved museumsinspektør  
Adam Bak fra  

”Kongernes Jelling”

Torsdag den 14. marts kl. 19.30  
i Hejls gl. Skole

Alle er velkomne
Entre, kaffe og kage 50 kr.

Lokalhistorisk Arkiv for Hejls-Hejlsminde

I/S Hejls Vindmøllelaug afholder 

Generalforsamling
Torsdag, den 21. marts 2019 kl. 19.00  

på Hejls Skole.

Dagsorden i henhold til vedtægterne.

    På bestyrelsens vegne
       Mogens Westen

Loppemarked i Ødis Hallen
Lørdag d. 16. marts kl. 9.30-13.30

Auktion kl.10.30
Ødis IF

Ligustrum /  
Bøg m.m.

F.eks.  
Ligustrum 50/80

699
Pr. stk.

Hjerndrupvej 10 . 7456 1511
www.blomstergaarden- 

christiansfeld.dk

Nu er  
det tid til

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

VIVALDI  
- De fire Årstider

fredag d. 15.03. i Tyrstrup kirke kl.19.00
Spilles på originalinstrumenter.

Koncerten indledes med 
G. Ph. Telemann (1681-1767): Koncert i C for 

altblokfløjte og strygere og fremføres af

og der er gratis adgang.

Mad og Musik: 2 retters menu før koncerten, 
der afspejler de fire årstider finder sted kl. 17.30 

i sognehuset og koster kr. 100,-

Tilmelding på mail organist@tyrstrupkirke.dk 
eller seddel på opslagstavle i sognehuset  

eller i Tyrstrup kirke i våbenhuset  
senest tirsdag d. 12.03.

En rejse mod lyset
Af sognepræst Lone Kofod Jensen

Fornylig drog vi på familie-
tur til Fyn, vi havde besluttet os 
for at besøge H. C. Andersens 
hus i Odense. Børnene glæ-
dede sig, de havde hørt en hel 
del om ham i skolen. Selv den 
mindste var så optaget af pro-
jektet, at hun havde pakket sin 
lyserøde kuffert, fordi hun kun-
ne huske fra Tivoli i sommer, at 
H. C. Andersen var noget med 
en kuffert, som man fløj i.

Det er svært ikke at blive 
indfanget i H. C. Andersens 
univers, hvor en elendig han-

delsmand kan vise sig som 
en elsket ægtemand, en grim 
ælling som en smuk svane og 
en klodset lillebror kan blive til 
en regent med kone, krone og 
trone. Sådan kan det virkelig 
gå. Vi ved det fra hans ufor-
glemmelige historier, fortalt 
af en fattig knægt fra Odense 
som selv blev en verdensbe-
rømt digter. Livet ligger i for-
vandlingen fra død til liv. På 
trods af, at det går galt, kan det 
gå godt. Mod alle odds finder 
nyt liv sted. Livet bliver til, der 

hvor det sættes på spil. Fra 
dødningehjem til de levendes 
land.

Man skal ikke gå til H. C. An-
dersen efter moral, men efter 
livsmod og lade sig forføre, 
flytte, forvandle og bevæge i 
livgivende retning. Digteren 
rejste ud og fandt liv i rejsen. 
På samme måde kan vi finde 
liv og livsmod i evangeliet.

At gå til gudstjeneste er at 
rejse, rejse for at live op, finde 
trøst, håb og mod til den vi-
dere færd ved at sætte sig ind 
i kirkeskibet og sejle ud for at 
se mulige glimt af Guds rige. 
Riget, der ligger derude for 
enden af alting. Der hvor alt 
muligt efter sigende skal være 

og blive godt. Det er godt og 
livsnødvendigt at blive bevæ-
get. At blive rørt og bragt i be-
vægelse og blive mindet om, 
at der ligger et slot derude for 
enden af det hele, og at vi er på 
vej dertil.

Din tro - min tro
Vil du være med til seks aftner, hvor vi 
sammen undersøger den kristne tro?

14. marts  - Det handler om tro og tvivl
21. marts  - Der er mere mellem himmel og jord
4. april  - Jesus - sandhed eller Fake News
11. april  - Ondskab versus håb
2. maj  - Kristen i hverdagen
9. maj  - Fællesskab og følgeskab
Kursusprogram: kl. 18.00 fællesspisning, herefter oplæg 
til debat ved bordene. 
Torsdag den 14. marts holdes første kursusaften, hvor 
man kan komme uden at være tilmeldt, og hvor man 
også kan høre mere om kurset.
Pris: 250,- for alle 
seks aftener. 
Tilmelding: infor@
tyrstrupkirke.dk  
- SMS 6122 3560

Arr. Tyrstrup Kirke

Jubilæums-gospelgudstjeneste
Christiansfeld Gospelkor har 10 års jubilæum. 

Det fejres ved gospelgudstjenesten  
søndag 10. marts kl. 16.00 i Tyrstrup Kirke

Efter gudstjenesten er der jubilæumsreception  
i Sognegården.

Vejstrup, Hejls, Taps Pastorat

Præstegårdsmøde 
Konfirmandstuen Hejls Præstegård

Dato ændret til 28. marts kl. 19.00
Sognepræst Annette Wiuf Christensen 
fortæller om feltpræstens berettigelse  

hos soldaten og i samfundet.
Alle er velkommen.

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.

‘Ene og alene’      Oplevelsesklub for enlige

Torsdag den 14. marts 2019 kl. 14.00 
Vi mødes ved Sognehuset.  
Besøg hos  
»Christiansfelder Kakkelovne« 
ved Hans Dines Schmidt. Kaffe i Sognehuset 20,- kr.
Alle enlige er velkomne 
Kontaktperson Bodil Henriksen, tlf. 6011 8552 
Tyrstrup Kirke - Kolding Provstis Menighedspleje

DIT VALG - VORES HJERTESAG
Kolding - Haderslev - Vamdrup 

tlf.7552 6389
www.soegaards-begravelsesforretning.dk

SØGAARDS 
BEGRAVELSESFORRETNING

- en del af Begravelse Danmark

Bekendtgørelser

www.christiansfeld-avis.dk

Min kære hustru, mor, svigermor og farmor 

Elna Sehested Lyck
er stille sovet ind.

Christiansfeld den 25/2 2019.

På familiens vegne 
Jørgen

Tak for god pleje på Birkebo.

Bisættelsen har fundet sted.
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DIT LOKALE BILSYN
I CHRISTIANSFELD

Applus Bilsyn
Hjerndrupvej 5
6070 Christiansfeld

*) 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.

Tidsbestilling
70 13 12 12
www.bilsyn.dk

Få en kupon til en

gratis fransk
hotdog
ved bilsynved bilsynved bilsynved bilsyn

Vi syner bilen med et smil
Applus Bilsyn i Christiansfeld ligger sammen med Nextcar.dk, 
og syner du bilen hos os, modtager du en kupon til en gratis 
fransk hotdog, som kan indløses hos OK Plus i Christiansfeld.

Bestil tid eller kom i Drive-in
Du er altid velkommen i synshallen, uanset om du blot har lyst 
til at nyde en frisk kop kaffe, eller skal have bilen synet.

Bestiller du tid i forvejen og får synet bilen enten før kl. 10.00 
eller efter kl. 15.00, er prisen 459 kr.* (Normalpris 529 kr.)

Book tid på www.bilsyn.dk/christiansfeld

Hej! Vil du tjene en skilling 
til dig selv eller din forening på at 
være med til at pynte op i byen?

Du vil få en arbejdsseddel som skal følges. 
Og da I måske er flere, som overvejer denne 
annonce. så kan man fint dele opgaven. 
Opgaven er ikke med tunge løft eller umulige 
projekter.
 
Vi glæder os til at få dit tilsagn om at være 
med.
 
Billet mrk. 10/19

Christiansfeld Handelsstand

Favstrupvej 2 · Chr.feld · Tlf. 3034 9220

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

Hj. lavet spegepølse, 
flere slags 
stk.           8000 

Gullash, 
Stroganof eller 
benløse fugle

Pr. kg    9000

Hakket
oksekød

Pr. kg  6500

3 kg 17000

Pulled pork

Pr. kg  7000

Bekendtgørelser

I anledningen af min 

80 års fødselsdag
vil det glæde mig at se familie, venner  

og bekendte på

SEGGELUND - Dit spisested
Tirsdag d. 12. marts kl. 11.00 - 16.00

Med venlig hilsen
Erik Petersen, Seggelund

Frørup vandværk
Afholder ordinær  

generalforsamling
Torsdag d. 28. marts kl. 19.00 

på Skovrupvej 3  
(i jagtstuen hos Peter)

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Hejls Antenneforening
afholder 

generalforsamling
mandag den 25. marts 2019  
kl. 19.30 på Hejls Gl. Skole

Bestyrelsen

Årets Aller kan alt

Den 21. februar blev 
»Årets Aller« kåret af Aller 
Sogns ungdoms - og bolig-
forening. Arrangementet 
fandt sted på Aller Frisko-
le, hvor Mogens Schmidt 
til sin store overraskelse 
blev tildelt titlen. 

Hos denne person er der 
altid hjælp at hente. Hvad 
enten det gælder hjælp til cy-
kelløbet Sønderjylland Rundt 
- hjælp til oprydning, hæk-
klipning, inddragelse i større 
projekter - hjælpen bliver altid 
givet. Og altid med det stør-
ste smil på læben. Personen 
er også aktiv i bestyrelsen ved 
Aller Vandværk.

Også i nabobyen drager 
man stor nytte af årets Aller. 
Her kan man opleve personen 
som fodboldtræner - noget 
der også kommer mange Aller 
drenge til gode. Og selv med 
dette store engagement har 
personen stadig overskud til 
både familielivet, extreme løb 
og Sønderjyske Kampe... dog 
som tilskuer.

De senere år har årets Al-
ler dog ikke været til stede 
til generalforsamlingen. Ikke 
fordi han ikke havde lyst - 
men fordi hans bedre halvdel 
sad i bestyrelsen. I år er det 
ikke længere tilfældet - men 
for at være helt sikre på, at 
han kom og modtog hæderen, 
har vi brugt et lidt fejt trick. Vi 
spurgte om hjælp, til et punkt 
på generalforsamlingen. 

Så kære Mogens… und-
skyld vi snød dig og bad om 
din hjælp. Men når man be-
der om din hjælp går man 
aldrig forgæves. Så tak for al 
din hjælp. Tak for dit store en-
gagement i skolen, foreningen 
ja hele lokalområdet. Også tak 
for at du tager dig af vores Al-
ler fodboldspillere i CIF, ly-
der fra Malene S. Skøtt. 

Bestyrelsesmedlem Malene S. Skøtt bekendtgjorde på generalfor-
samlingen, at Mogens Schmidt var blevet Årets Aller. 

Årets Aller modtager præ-
mien af næstformand Anders 
Knude Nielsen.
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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

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.

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.

Frisør / Helse

Onsdag den 27. februar 
mødte 62 borgere op til 
generalforsamling i fæl-
lesvandværket i Maug-
strup. Den nye pumpe-
station i Hjerndrup har, 
trods den historisk tørre 
sommer, fungeret upåkla-
geligt og udpumpet 79.000 
m3 vand. 

I 2018 startede vandforsy-
ningen fra Maugstrup via et 
nyt ledningsnet. Hjerndrup 
vandværk blev i den forbin-
delse nedlagt, og på grunden 
blev der opsat en ny pumpe-
station. På trods af den tørre 
sommer har der ikke været 
problemer med levering af 
vand, og jævnlige kontrolana-
lyser viser, at der ikke er pe-
sticider i vandet. Vandværkets 

79.000 m3 vand fra ny pumpe 
i Hjerndrup

budget er godkendt af kom-
munen, så der sker ikke pris-
stigninger i 2019. Kommunen 
har varslet mindre prisstignin-
ger ved årsskiftet. Bestyrelsen 
arbejder med henvendelser fra 
folk, der ønsker at blive tilslut-
tet vandværket. 

Under generalforsamlin-
gen var der en god debat og 
generelt ros til bestyrelsen. 
Der var genvalg til Christian 

Greve Hansen, Klaus Meng, 
Niels Martin Aggesen samt 
nyvalg til Jens Hjorth, idet 
Lone Jørgensen ikke blev gen-
valgt.

En ny tilflytter udtalte, at 
han var meget glad for at være 
flyttet til et område, hvor der 
bare er styr på tingene, og han 
nød at deltage i sin første ge-
neralforsamling. 

Anne

Motor

Læs også ugeavisen på:

- eller få avisen tilsendt pr. mail  
hver torsdag morgen.

Tilmeld dig på: 
www.christiansfeld-avis.dk
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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

 
 
 
  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

Hent evt.  
Ugeavisen hos:

Christiansfeld Avis  
Christiansfeld Centret

Dagli’ Brugsen og  
Stalden i Hejls

Hvorfor taler vi så lidt om det, vi tror på?
Vi er ikke meget for det, os 
danskere - altså at tale om 
tro, det overnaturlige og 
om Gud. 

Det kan godt være, at den 
gennemsnitlige dansker ikke 
går i kirke ret tit og ikke nød-
vendigvis kender meget til 
Gud og kristendom. Men hvis 
man spørger, om vedkom-
mende er kristen, vil svaret 
med stor sandsynlighed være 
ja. Så det er altså ikke, fordi 
troen ikke betyder noget. Vi 
snakker bare ikke ret meget 
om det. Dermed kan vi let 
miste fortrolighed med troens 
verden og miste den tryghed 
og hvile, som tro giver.

Derfor afholder Tyrstrup 
Kirke nu kurset »Din tro - 
min tro«, hvor det er muligt 

at tale om tro, og om tvivl og 
om ondskab og om håb og 

om alle de andre ting, som er 
forbundet med tro. 

»Det er vigtigt, at vi får 
mulighed for at få en samtale 

om tro og kristendom. Der 
er ikke mange steder i sam-
fundet en sådan samtale kan 
finde sted. Kirken må være et 
af de steder, hvor vi helt na-
turligt vil og kan tale om de 
store ting i livet, det som vi 
slås med af livsspørgsmål, og 
det vi tror på og sætter vores 
lid til,« siger Mogens Mogen-
sen, som er en af initiativta-
gerne bag kurset. 

Kurset strækker sig over 
seks torsdag aftener, hvor del-
tagerne sammen undersøger 
og taler om den kristne tro. 
Det kræver ingen særlige for-
udsætninger at deltage. Man 
er velkommen uanset, om 
man aldrig sætter sine ben i 
kirken, eller om man hører til 
dem, der virkelig får noget for 
kirkeskatten. Kurset holdes i 

Sognehuset, Gl. Kongevej 9 
i Christiansfeld. En kursus-
aften begynder med fælles-
spisning kl. 18.00. Herefter 
er der et oplæg, der lægger 
op til drøftelse i grupper. Alle 
spørgsmål er velkomne, og 
der tales åbent om emnerne. 

Torsdag den 14. marts 
holdes første kursusaften, 
hvor man kan komme uden 
at være tilmeldt, og hvor man 
ud over den første undervis-
ning også kan høre mere om 
kurset. 

Mere info, tilmelding og 
kursuspris, se www.tyrstrup-
kirke.dk

Anne Mie Skak Johanson 
Sognepræst i Tyrstrup og 

Hjerndrup Sogne

Christiansfeld Kreativ 
Forening & Aftenskole - 
Generalforsamling 2018
Tirsdag den 26. februar 
2019 havde Christiansfeld 
Kreativ Forening og Aften-
skole deres årlige General-
forsamling i Seniorhuset, 
hvor 17 personer mødte op 
og nød kaffe og kage sam-
tidig med, at der blev lyttet 
til beretningerne. 

»I årsberetningerne kom 
man bl.a. ind på deltagelsen i 
Håndværkets dag 2018, som 
efterhånden har udviklet sig 
til en hyggelig tradition og 
vi ser selvfølgelig også me-
get frem til Håndværkets dag 
2019 den 31. august, hvor vi 
håber på, igen at kunne hilse 
på en masse lokale og turi-
ster. Vores trykte program 
med bl.a. opstartsdatoerne 
for aftenskolehold i knipling 
og vævning vil være klar til 
denne dag,« siger Katharina 
fra Christiansfeld Kreativ 
Forening & Aftenskole. 

Hun fortsætter: »2018 var 
desværre også året, hvor vi, 
på grund af manglende til-
slutning, blev nødt til at ned-
lægge vores håndarbejds-cafe 
i Seniorhuset, tirsdag aften. 
Skulle der være interesse for 
det, så starter vi selvfølgelig 
hellere end gerne op igen i 
Christiansfeld. Det kræver 
blot opbakning og lidt prak-
tisk hjælp.  

Her i 2019 har vi valgt at 
prøve kræfter med en Krea-
tiv Cafe i Sjølund hver 3.-4. 
uge og i Hejls hver uge, hvor 

folk medbringer forskellige 
projekter, som de sidder og 
arbejder med. Der er også 
hjælp at hente, hvis man er 
kørt fast.

I weekenden den 13. og 14. 
april holder vi åbent hus som 
et led i Kolding Kommunes 
»Åbne Atelier«-arrangement 
på Hejls Gl. Skole, hvor der 

vil være gang i de gamle væve, 
udstilling og salg af forskelligt 
håndarbejde, malerie, arbej-
dende værksteder og selvføl-
gelig vil der være lidt godt til 
ganen.«
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Bolig / Ejendomme m.m.

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

111 m2 4 værelses  
lejlighed, 

beliggende Boetoft i 
Christiansfeld,  

med have,  
udlejes ca. 1/5 2019.

Leje 6.800,- + forbrug.

4033 9570

25 år i rockmusikkens tegn
Som teenager blev Finn 
P. Madsen i Christians-
feld sat i lære som frisør, 
men interessen trak i en 
helt anden retning. Takket 
være stædighed, talent og 
gå-på-mod kan han i dag 
notere sig for utallige ar-
tikler og anmeldelser i det 
anerkendte musikmagasin 
GAFFA, interviews med 
kendte stjerner som Patti 
Smith og Elvis Costello, 
radioudsendelser samt en 
række vellykkede foredrag 
med vennen, den dansk-
amerikanske rockstjerne 
Mike Tramp.

Allerede inde i den smalle 
entre i huset i Tyrstrup fan-
ges øjet af mange indram-
mede fotos af fremtrædende 
rockstjerner som Patti Smith, 
C.V. Jørgensen og bandet The 
Flaming Lips, før vi bænker 
os inde i stuen til en snak 
om Finns kvarte århundrede 
lange karriere som musikskri-
bent.

I lære som frisør  
mod sin vilje

Finn kom til verden i Chri-
stiansfeld og voksede op hos 
sine forældre Christa og Kri-
stian Madsen. Hans far drev 
cykelhandel i byen, før han 
solgte forretningen til Mini 
Motor og senere arbejdede 
på Martensens Bogtrykkeri i 
Kongensgade. 

Efter skolen kom Finn me-
get mod sin vilje i lære som 
frisør, selvom han hellere ville 
være kok. Derefter arbejdede 
han halvandet år som frisør 
i Göteborg, hvor han mødte 
flere musikere. Tilbage i Dan-
mark tog Finn HF-eksamen 
i 1993 på VUC i Haderslev, 
hvor han blev opfordret til at 
skrive musik- og koncertan-
meldelser i elevbladet, Aula-
en. Det gav blod på tanden, 
og derfor søgte han ind på 
Journalisthøjskolen og kom 
ind ved anden optagelses-
prøve. Udover sin skribent-
virksomhed har Finn i 12 år 
arbejdet i radiobranchen som 

reklamekonsulent og tekstfor-
fatter, heraf de seneste fem år 
hos Radio Globus i Vojens.

25 år hos GAFFA
I 1994 prøvede Finn at 

indsende en anmeldelse af en 
koncert med Allman Brothers 
Band til filmmagasinet Le-
vende Billeder, der dog afslog. 
Men kort tid efter overtalte 
han det anerkendte danske 
musikmagasin GAFFA i År-
hus til at måtte lave et inter-
view med det kendte ameri-
kanske rockband, Red Cross. 
Bagefter fik han også optaget 
en artikel om Marc Bolan, 
der var død 20 år forinden 
- og siden blev det til hund-
redvis af interviews og artik-
ler med blandt andre kendte 
navne som engelske Suede, 
Radiohead, Nancy Sinatra og 
Level 42. Efter nogen tid fik 
Finn lov til at skrive sin første 
pladeanmeldelse med bandet 
Mazzy Star. Herefter tog det 
fart i 1997. »De næste fem år 
sendte redaktøren mig 10-12 
album til anmeldelse hver 
måned af store kendte navne 
som Metallica, Nick Cave 
og Smashing Pumpkins. Det 
er vel blevet til tusindvis af 
anmeldelser siden!« fortæller 
Finn.

Patti Smith  
og Elvis Costello

Mødet med legenden Patti 
Smith står stadig som en sær-
lig oplevelse for Finn, som fik 
bevilliget et eksklusivt inter-
view før hendes koncert på 
Roskilde Festivalen i 1996. 
Patti Smith tog imod omgivet 
af levende lys og røgelsespin-
de. Hun var utrolig venlig og 
velformuleret og gik med til, 
at blive fotograferet sammen 
med Finn.

Dette interview var det 
helt store gennembrud, hvor-
efter Finn blev fløjet på busi-

nessclass til Irland for at lave 
et interview med Elvis Co-
stello, der ellers var berygtet 
for at hade journalister - men 
mødet gik fint, og Costello 
var storsnakkende under hele 
interviewet.

David Bowie 
Finn og hans kæreste Liz 

Pedersen er begge vilde med 
David Bowie. Finn nåede al-
drig at møde stjernen, men 
har overværet tre af hans kon-
certer i Danmark. Da Bowie 
udsendte sin sidste plade, 
Black Star, havde Finn og Liz 
dækket fint op til fejring for at 
markere udgivelsen sammen 
med datteren Cecilie, som 
havde en veninde på besøg. 
Da Bowie få dage efter døde, 
havde veninden spurgt Ceci-
lie, hvordan hendes forældre 
havde reageret og fik at vide 
- at der havde været meget, 
meget stille derhjemme.

Samarbejdet og venskabet 
med Mike Tramp

På vej til en koncert med 
Alice Cooper for tre år siden 
i Horsens mødte Finn Mike 
Tramp, der slog igennem som 
teenager i den danske pop-
gruppe Mabel. Hans store 
gennembrud på verdensplan 

kom med det amerikanske 
letmetal-band White Lion, 
hvis andet album Pride solg-
te 4 millioner eksemplarer i 
USA alene. I starten af halv-
femserne gik han solovejen 
og har nu i mange år haft en 
succesfuld karriere i USA og 
andre lande. 

Mike og Finn kom fra 
starten fint ud af det med 
hinanden. Finn lavede siden 
flere interviews med Mike og 
begyndte også at arrangere 
foredrag med Mike, hvor de 
i 2017 optrådte på bibliote-
ker i Kolding, Haderslev og 
Aabenraa. I efteråret 2018 
optrådte de for udsolgte huse 
i Kolding, Vejle samt Silke-
borg biblioteker. 

Undervejs udviklede Finn 
og Mike et solidt venskab. 
Stjernen kan dog være en 
hård arbejdsgiver, hvis noget 
ikke klapper perfekt, røber 
Finn. Men når Mike Tramp 
er på besøg hos Finn - skal 
han altid stikke næsen inden-
for hos Tyrstrup Bageri for at 
købe berlinere og honningka-
ger. Til sommer er Mike og 
Finn hyret med deres talk på 
Kløften Festival i juni om lør-
dagen. 

Af Lars Østergaard Jensen

Finn Madsen i sin »Hall of Fame« med fotos af sig selv og Patti Smith.

Mike Tramp og Finn.

Finn med Mike Tramps sprit-
nye album.
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Vi vil langsomt internet til livs. Et godt 
trådløst internet, også kaldet wi-fi, kræver 
en router med et stærkt modem. 
Modemmet i vores router er kåret som 
bedst i test af Force Technology*
 
Når du bestiller dit fibernet, kan du tilkøbe 
vores stærke router. 

Ring og hør mere på 70 55 55 57 
eller læs mere på EWII.com

HVEM KAN 
SIGE NEJ TIL
TRÅDLØST INTERNET 
DER VIRKER?

Test af 7 modemmer hos Force 
Technology november 2018. Alle er 
testet for styrken på wi-fi-signalet 
samt for hastigheden på upload 
og download. Alle tests er udført 
på samme måde, med samme 
afstand mellem klient og modem. 
Vores modem performer samlet 
set bedst i sammenligningen. 
Læs rapporten på EWII.com/router

Prøv fibernet
Er du blandt de 4 ud af 5 i 
Trekantområdet, der kan få 
fibernet fra EWII, vælger du 
som ny kunde den hastig-
hed, der passer dig bedst.

i 6 måneder
De første 6 måneder er 
gratis og helt uforpligtende. 
Vil du ikke fortsætte efter 
de 6 måneder, kan du nemt 
opsige abonnementet.
 

til 0 kroner 
Når de 6 måneder er gået, 
kan du fortsætte med priser 
fra kun 199 kr./mdr. Prisen 
garanterer vi dig helt frem 
til og med 2021.

Usædvanligt syn på 
Kongensgade
Mange christiansfeldere 
gnubbede sikkert øjnene 
forleden ved synet af John 
Rasmussen fra Christi-
ansfeld, da han i overlegen 
stil, luftede sin ethjulede 
cykel i det fine solskins-
vejr. 

Jeg skyndte mig at stoppe 
ham for at høre lidt nærmere 
om hans usædvanlige køretøj, 

som jeg ellers kun har set i 
cirkus. John fortæller, at han 
anskaffede sig sin cykel med 
36 tommer høje hjul for 2 år 
siden. Forinden havde han 
kørt på et par mindre model-
ler.

Ikke overraskende tager 
det længere tid at lære at be-
herske en sådan såkaldt uni-
cykel. John brugte således 
mellem et kvart og et halvt 

år, fortæller han og tilføjer, 
at han sammen med 12-14 
andre unicyklister er medlem 
af en lille klub oppe i Skande-
rup-Hjarup Idrætsforening.  

Unicykling var før tradi-
tionelt forbundet med cirkus, 
men dyrkes i dag også som 
en sportsgren under forskel-
lige former som atletik, skate-
boarding, mountainbike samt 
landevejs- og trialcykling. 

Her anvendes dog hjul med 
en mindre diameter. Et hur-
tigt tjek på internettet viser, at 
man kan købe ethjulede cyk-
ler fra cirka 500,- og opefter, 
hvis nogle af læserne får lyst 
til at prøve kræfter med et så-
dant transportmiddel.

Af Lars Østergaard Jensen

Fjelstrup Skatklub

Haderslev Skatklub

Mandag den 25. februar 
mødtes 16 personer til skat.
Nr. 1: Bent Sørensen med 
1870 point. Nr. 2: Jørn B. 
Nielsen med 1776 point. 

Nr. 3: Leif Ågård med 1756 
point. Nr. 4: Erik Hansen 
med 1571 point. 
Vin fik Keld Petersen med 
772 point.

Resultater fra Haderslev Skat- 
klub den 26-2-2019:
1. plads: Leif Pedersen, 2260 
point. 2. plads: John Mikkel-
sen, 1793 point. 3. plads: Jørn 

Bork Nielsen, 1670 point. 4. 
plads: Jørn Fogh, 1626 point.
Den, der kom tættest på 888 
point, var Vagn Clausen.



Christiansfeld Avis8 Torsdag den 7. marts 2019

Landbrug / Have / Fritid

• 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

Ny fredning af Skamlingsbanken 
åbner for 
ambitiøse planer
Fredningsnævnet har en-
stemmigt besluttet at op-
hæve den eksisterende 
fredning af Skamlingsban-
ken og at gennemføre en 
ny og udvidet fredning af 
det historiske område syd 
for Kolding. 

Fredningen vil sikre områ-
dets unikke landskaber, natur 
og kulturhistoriske værdier. 

Herefter kan Kolding Kom-
mune, Skamlingsbankesel-
skabet og Klokkestabelfon-
den komme videre med det 
ambitiøse projekt, som med 
støtte fra A.P. Møller Fon-
den, m.fl. skal fremtidssikre 
Skamlingsbanken som na-
tionalt samlingssted med bl.a. 
besøgscenter og ny folkemø-
deplads.

Fredningssagen blev rejst 

i fællesskab af Danmarks Na-
turfredningsforening (DN) og 
Kolding Kommune i foråret 
2018. Det skete, efter Fred-
ningsnævnet havde afgjort, at 
de daværende planer om at 
fremtidssikre Skamlingsban-
ken ikke kunne gennemføres 
under den gamle fredning fra 
1936.

Læs mere på Kolding.dk’s 
hjemmeside.

Skamlingsbanken - besøgscenter. Illustration CEBRA.

Skamlingsbanken med en storslået udsigt fra besøgscenteret. Illustration CEBRA.Kort over Skamlingsbanken, med ny og gammel fredning.
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Håndværkere m.m.

Læs også ugeavisen på:

- eller få avisen tilsendt 
pr. mail  

hver torsdag morgen.

Tilmeld dig på: 
www.christians-

feld-avis.dk

Fantastisk spændende foredrag 
om Kongernes Jelling
Torsdag den 14. marts får 
Lokalhistorisk Arkiv for 
Hejls-Hejlsminde besøg af 
museumsinspektør Adam 
Bak fra Kongernes Jelling. 

Han vil på Hejls gl. skole 
holde foredrag om Jelling-
monumenterne og deres pla-
cering i Danmarks historie i 
vikingetiden. 

I Jelling findes et omfat-

tende monumentkompleks 
hvis hovedattraktion er de 
velkendte runesten lavet 
af henholdsvis Gorm den 
Gamle og Harald Blåtand. 
Haralds store sten beskriver 
i korte vendinger skabelsen 
af et samlet Danmark og det 
officielle skifte fra asatro til 
kristendom.

Udgravninger i monu-
mentområdet, som blev på-

begyndt i 2007, har kraftigt 
forøget vores viden om stedet 
og har resulteret i, at museet 
Kongernes Jellings udstilling 
ikke længere var relevant. 
Som konsekvens heraf blev 
den gamle udstilling nedlagt 
og der blev brugt to år på at 
opbygge et oplevelsescenter 
med moderne fortælleteknik-
ker og med den nyeste viden.

Foredraget vil gennemgå 

monumentområdet i Jelling 
i lyset af den nyeste viden og 
forklare, hvad der er sket med 
Kongernes Jelling i forlæn-
gelse heraf.

Gunnar M. Krag


