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Jernbanegade 1 • 6070 Christiansfeld • Tlf. 7456 1433 • Grundlagt 1924
mail@christiansfeld-avis.dk • www.christiansfeld-avis.dk
Torsdag / Fredag den 14. / 15. marts 2019

Knaldhamrende
Godt Tilbud
Vi har købt
Bæk Plantecenters
varelager!

Søndag d. 17. marts 2019
2. søndag i fasten
Aastrup......................kl. 10.30
Aller...........................kl. 09.00
Bjerning......................... ingen
Brødremenigheden...kl. 10.30
Fjelstrup.....................kl. 10.15
Frørup........................kl. 10.30
Hejls...........................kl. 09.00
Hjerndrup..................kl. 09.00
Moltrup......................kl. 09.00
Sommersted...............kl. 10.30
Stepping.....................kl. 19.00
Taps................................ ingen
Tyrstrup............kl. 10.30/16.00
Vejstrup......................kl. 10.30
Vonsbæk......................... ingen
Hvad sker der i min kirke?
Se side 2

Vi holder

ferie

Åbningstider:
uge 27 og 28
Tirsdag:
kl. igen
09 - 14
Vi er tilbage
Torsdag:
kl.
12juli
- 17
mandag den 18.
Nielsen

JUel
optik
Nørregade 10 - Chr.feld
tlf. 7456 1327

www.juelnielsens.dk

Uge 26, 27 og 28

÷50-70%
ALT SKAL VÆK!
- Kom og byd

Se annonce
side 3

Så er vi
Hjerndrupvej 10 . 7456 1511
tilbage
efter
www.blomstergaardenchristiansfeld.dk
ferien
ÅbNiNgStider:

NY TV-PAKKE?
Man.-fre. 9.30-17.30

49 kr./md

Service nærDadig
nmarks
billigste!

JUel
optik
Se
www.moretv.dk
Nørregade 10 - Chr.feld
Tlf.:tlf.777456
34 45
30
1327
Nielsen

Gudstjenester

- Potter - Skjulere
- Dekorationsmaterialer
- Kemikalier
- Gødning
+ 600 buske & træer

www.juelnielsens.dk

Uge 29

Christiansfeld Pensionistforening

Modeshow &
Tøjsalg

til Damer og Herrer
torsdag den 21. marts kl. 14.00
i Seniorhuset
Medl. 40,00 kr. og andre 60,00 kr.

elder Kegler
F
Æ AFHOLDER
Y

95. årgang

Loppemarked i Ødis Hallen
Lørdag d. 16. marts kl. 9.30-13.30
Auktion kl.10.30
Ødis IF

EKSTRAORDINÆR

generalforsamling
Fredag den 5/4-2019
på Den Gamle Grænsekro kl. 18
DAGSORDEN IFØLGE VEDTÆGTER.
Da klubben er vært ved et traktement,
er tilmelding nødvendig.

SENEST FREDAG DEN 22-3-2019
Tilmelding til Jytte Juhler
Træffes kun formiddag på tlf 40146419
- eller på mail: jyttejuh@hotmail.com

Solbriller
Se CIF Feldersport

enstyrke: kr. 1998,-

på side 4

flerstyrke: kr. 1998,ÅbNiNgStider:
Man.-fre. 9.30-17.30

Sjølund Vandværk
Service nær dig

JUel
optik ordinær
NørregadeAfholder
10 - Chr.feld
Nielsen

Uge 11

tlf. 7456 1327

generalforsamling
Uge 30
www.juelnielsens.dk

tirsdag d. 26/03 2019 kl. 19.00
i Vejstrup Forsamlingshus

IMpuls-møde i Sognehuset
Gl. Kongevej 9, Christiansfeld

Onsdag den 20. marts 19.30:
»Dåbens gave og betydning«
Tale ved Peter Nord Hansen,
vicegeneralsekretær i Indre Mission.
Alle er velkomne!

BOGAFTEN

Enkesædet i Aller
onsdag den 20. marts
fra kl. 19.00-21.00

Denne aften vil præstepraktikanten
Mathilde F. Svava fortælle om ungdomsbogen:
»Intet« af Janne Teller, og herefter introducerer
Mathilde og sognepræst Susanne Madsen bl.a.
fælleslæsning.
Så - vel mødt, alle bogelskere - til en fornøjelig aften.
Kaffen koster 20 kr.
Alle er velkomne.
Lise Gaarde

Dagsorden iflg. vedtægterne.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest
fredag den 22. marts 2019.
Af hensyn til det vandelige traktement, skal
tilmeldingen ske til nedstående senest 22/03 2019.
Lars Thomsen tlf. 2427 0494
Jakob Andresen tlf. 2112 0540
Jacob Westergaard tlf. 2810 7414

Annoncesponsor:

Vejstruprød Busimport ApS

Med Venlig Hilsen
Bestyrelsen for Sjølund Vandværk

GYMNASTIK
OPVISNING
LØRDAG D. 23. MARTS I CUBEN

Dørene åbnes kl. 13.00. Opvisningen starter kl. 13.30

Gå-Hjem-Ginsmagning

Torsdag den 11. april 2019 kl. 19.30

Fredag d. 22/3 kl. 17-19

generalforsamling

på Brødremenighedens Hotel
Læs mere og køb din billet
à 195,- på
www.donslundvine.dk

Ordinær

i skolekredsen.

Dagsorden ifølge vedtægter.
Prætoriustorvet 1 B
Chr.feld . Tlf. 7456 0300
www.donslundvine.dk

Design- & Idrætsefterskolen Skamling
Pbv. Christian Bramsen

Mix
ngegnens Mini
Haderslev/Røddi
bling, Niv. 3
OGF Power Tum
Entré: Voksen: 40 kr. / Barn 7-14 år: 10 kr.

Spring køen over – køb billetter online
på www.christiansfeldif.dk/Gymnastik

Betal med

Året
gæst s 2
ehold

ved indgangen

christiansfeldif.dk/GYMNASTIK

CIF Gymnastik
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Bekendtgørelser

Bruger- og pårørenderåd

Hejlsminde Borgerforening
og
Hejlsminde
Selskabelige Forening
Afholder fælles

afholder

Generalforsamling
torsdag den 28. marts 2019
kl. 16.00 på Kongebrocentret
Bestyrelsen

generalforsamling
Tirsdag den 26. marts kl. 19.00
i Hejlsminde Forsamlingshus

Badmintonafdelingen

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Fjelstrup Idrætsforening
afholder

Efter generalforsamlingen vil »Bo Trygt«
komme og fortælle om tyverisikring af dit hus,
samt om »Nabohjælp«.

generalforsamling

Foreningerne er vært ved kaffe og kage.

Med venlig hilsen
Bestyrelserne for
Hejlsminde Borgerforening og
Hejlsminde Selskablige Forening

Onsdag den 27.3 2019
kl. 19.00 i Fjelstruphallen

Gymnastikopvisning 2019
Sjølund multiarena
Lørdag den 16. marts 10.00
HIF og SIF vil gerne fremvise
hvad de har puslet med i 18/19 sæsonen.

U

IDRÆTS FOR

SJØL

ND

G

Nordfyns
Efterskole

IN
EN

Frørup · Hejls
Hjerndrup · Stepping
Taps · Tyrstrup · Vejstrup

Gæsteoptræden ved

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

Indtryk fra Kirkegårdskonferencen 2019
Af Jørgen Dahl, Formand for Vejstrup-Hejls-Taps Pastoratsråd
Traditionen tro deltog et
par menighedsrådsmedlemmer samt de ansatte ved
kirkegårdene i Vejstrup-HejlsTaps Pastorat i den årlige kirkegårdskonference på Nyborg
Strand, en konference, som er
arrangeret af bl.a. Landsforeningen af Menighedsråd og
Institut for Geovidenskab og
Naturforvaltning under Københavns Universitet.
På konferencen var der en
lang række foredragsholdere,
som havde noget på hjerte
omkring temaer som at holde
kirkegården attraktiv, bl.a.
med stort fokus på planter og
varieret udbud af gravanlæg,
udviklingsplaner, samt efteruddannelse og faguddannelse af ansatte på kirkegårdene.
I det følgende vil jeg omtale
to af indlæggene, som efter
mit skøn må have almen interesse.
Leif Arffmann, tidligere
provst i Vejle Provsti holdt et

foredrag med overskriften
Konkurrerende tilbud: Hvordan forholder vi os til askespredning?
Han gjorde rede for, hvordan reglerne omkring askespredning er, bl.a. at der i
hvert enkelt tilfælde skal ansøges om tilladelse dertil af de
efterladte, og at spredningen
skal ske på åbent hav.
Statistikken viser, at der er
en markant stigning af antallet af askespredninger, muligvis fordi kendskabet dertil er
blevet øget i forbindelse med
Prins Henriks død, muligvis
spiller udgiften til erhvervelse
af og vedligehold af en urneeller gravplads også ind. I
2018 er 4.402 afdødes aske
blevet udleveret, hvilket svarer til 9,5% af alle brændinger
- næsten en fordobling i forhold til 2017.
Leif Arffmann var vidende
om, at efterladte til personer,
hvis aske var blevet spredt

på åbent hav, efterfølgende
havde følt et savn ved, at der
ikke var et konkret sted, man
kunne gå hen for at mindes
afdøde. Derfor stillede han det
spørgsmål, om man på kirkegården skulle sætte et minde
over dem, som havde valgt
askespredningen, eventuelt
i form af et monument, en
skulptur eller et træ?
Anne Kjærsgård, teolog og
forsker, Aarhus Universitet/
Folkekirkens Uddannelses- og
Videnscenter holdt foredrag
under titlen: Hvor sorgens ensomhed brydes.
Indledningsvis gjorde hun
rede for og skelnede mellem
den fysiske og den sociale
død. Den fysiske død kan defineres ud fra fysiologiske
kendsgerninger: hjerte- eller
hjernedød, og den kan tidsfæstes med nøjagtighed. Anderledes forholder det sig med
den sociale død, som kan indtræde før den fysiske død, hvis

man lever et liv i ensomhed
og uden kontakt med andre,
men man kan også være socialt levende efter den fysiske
død er indtrådt, f. eks. i forhold
til sorg-arbejdet hos de efterladte, som kan manifestere
sig ved besøg ved gravstedet,
hvor de døde i de efterladtes
bevidsthed behandles som
stadigvæk værende levende.
Eksempler herpå kan være
placering af breve på gravstedet, på børnegrave kan der
blive sat legetøj og forskellige
figurer. Nogle efterladte markerer også vigtige begivenheder i deres eget liv ved at gå
på kirkegården og dvæle ved
en nærtståendes grav for på
den måde at dele begivenheden med afdøde.
Anne Kjærsgaards ærinde
var, at både internt og eksternt
fortjener de efterladte, at der
skænkes mere opmærksomhed på kirkegårdens rolle i
sorgindsatsen.

INVITERER TIL ORDINÆR

GENERALFORSAMLING
TORSDAG 4. APRIL
SLUKEFTER KRO
TØNDERVEJ 6, VEDSTED, 6500 VOJENS

Kl. 19:00 Hør om projekter, der har opnået støtte igennem
LAG Haderslev-Tønder og hvad LAG midlerne
har af betydning for deres projekt.
Kl. 19.30 Generalforsamling
dagsorden ifølge vedtægterne.
Find den på: lag-haderslev-toender.dk
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen,
skal være formanden i hænde senest 8 dage før
generalforsamlingen på: lagformand@trisect.dk
Er du ildsjælen, og ønsker at gøre en forskel for dit
landdistrikt eller din virksomhed - så mød op

ALLE ER VELKOMNE
LAG HADERSLEV-TØNDER
Koordinator Solveig Kappel
7320 2600 · koordinator@lag-haderslev-toender.dk

www.christiansfeld-avis.dk
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Fuld fart på Blomstergården
John
Asger
Clausens
blomstergård med rødder
tilbage til 1976 er under
udvikling.
På Blomstergården i Christiansfeld er der fart over
feltet. Travlheden skyldes, at
John, 74 år, har købt det nærliggende Bæk Plantecenter og
han holder i den anledning
et kæmpe udsalg. John, der
altid har haft grønne fingre,
kunne ikke dy sig, da han ved
et tilfælde blev tilbudt at købe
Bæk Plantecenter.
- Indtil videre har vi kørt
40 containere hjem med keramik, pynt, potter, krukker,
gødning, sprøjtevæske, deko-

rationsmateriale og meget andet. Derudover har vi hentet
ca. 700 buske og træer som
alt sammen vil blive solgt til
rigtig fine udsalgspriser.
Tal fra planteskolernes
brancheorganisation tegner
generelt et dystert billede
for planteskolernes fremtid.
Cirka hvert andet gartneri er
forsvundet i løbet af de seneste 10 - 15 år men tendensen
bekymrer ikke John.
- Vi handler om prisen og
vores udvalg er så stort, at folk
sjældent går forgæves, uanset
hvad de er på udkig efter. Vi
er helt nede på jorden og til
at tale med. Folk kan ringe kl.
22 og spørge »Hvordan i al-

verden beskærer jeg mit frugttræ«? eller skulle man udenfor
åbningstiden akut mangle en
buket blomster, så er jeg hellere end gerne behjælpelig,
hvis jeg er hjemme.
Selvom John er en arbejdshest udover det sædvanlige,
vil han ikke være foruden
gartneren Per og de to blomsterdekoratører Diana og datteren Majbritt. John er selv
udlært
blomsterdekoratør
og har også været indehaver
af Egå Bro Blomster i Århus

ligesom hans far i mange år
drev Clausen Bellis i Haderslev.
Man kunne derfor fristes
til at tro, at Johns datter Majbritt en skønne dag skal overtage Blomstergården, men
spørger du Majbritt, er arbejdsræset som indehaver
slet ikke noget for hende. Det
bekymrer dog ikke John, som
regner med at fortsætte længe
endnu.
Anne

Hakket Pålægspølser
oksekød flere slags
00
Pr. kg

Taksigelser
Hjertelig tak
for deltagelsen ved

Elna Sehested Lyck’s
bisættelse.
På familiens vegne
Jørgen

TAPS.DK

VEL MØDT

Bestyrelsen

7000

Favstrupvej 2 · Chr.feld · Tlf. 3034 9220

Hornum
1000 Nasturgødning

N
NU KU

Organisk
15 kg

Kære mor, svigermor,
farmor og Gitte

Du ønskes tillykke med fødselsdagen den 20. marts.
Hilsen børn, svigerbørn,
børnebørn og René

Horti Gødning
1 liter 5995
ER
TA’ 2 LIT
N
U
FOR K

60

00

14995

TA’ 2
FOR
SÆKKE

150

00

Vækst-Ler
10 liter / Ca. 5 kg

4995

TA’ 2
FOR
SÆKKE

generalforsamling
Ingen indkomne forslag.

Pr. kg

Snegle-Buster

Ordinær

Dagsorden: Ifølge vedtægter.

Porchetta

6000

Pr. sæk

Onsdag den 27. marts 2019
kl. 19.00 på skolen

50

Knaldhamrende Gode Tilbud

Tirsdag d. 26. marts 2019

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Pr. kg

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

Åbningstider: Mandag - fredag 10.00-17.30 • Lørdag 10.00-13.00

Taps Vandværk

Efter maden afholdes
generalforsamlingen.

170

Pr. kg

30

00 Koteletter 00

Oksesteg

Kirkegårds Allé 4, 6070 Christiansfeld • Tlf.: +45 74568000
www.szocska-living.dk

Bekendtgørelser

Pr. stk.

Gammeldaws

Tæpper • Vinyl
• TrægulVe • Vådrum
•

Tillykke

Kl. 18.00
serveres der stegt flæsk
på Den Gamle Grænsekro

3 kg

-Kig ind og se
mulighederne
opstillet i hele
huset...

6500

50

00

ÅBNINGSTIDER:

Du ønskes
hjertelig tillykke

med fødselsdagen den 20/3.
Sneolj

Blomsterbutik med alt i årstidens afskne blomster
Mandag-fredag kl. 9.00 - 17.00
· Ideer til Vand I Haven / Haveplanter
Blomster Gården
Lørdag-søndag kl. 9.00 - 15.00
· Gaveafdeling
med alt til hus og have
v/ John Clausen
Hjerndrupvej 10
Hjerndrupvej
10 · Christiansfeld
Hjerndrupvej
10 · 6070 Christiansfeld · Tlf.: 7456 1511
Christiansfeld
www.blomstergaarden-christiansfeld.dk
Tlf. 74 56 15 11

· Tlf.: 7456 1511

www.blomstergaarden-christiansfeld.dk
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CIF Feldersporten CIF
Gymnastikopvisning 2019
Lørdag d. 23. marts
afholder CIF Gymnastik
årets gymnastikopvisning.
Det foregår i CUBEN fra kl. 13.30
(dørene åbnes kl.13.00).
Her vil alle vores børnehold vise,
hvad de har arbejdet med hele sæsonen.
I år er vi så heldige at få besøg af to dygtige
gæstehold - Haderslev/Røddingegnens
Mini Mix og OGF Power Tumbling Niv. 3.
Entré:
Voksne: Kr. 40,Børn (7-14 år): Kr. 10,Kontant eller MobilePay.
Køb billet på forhånd!
Det er igen i år muligt at købe entrébilletter via
vores hjemmeside. Gå ind på:
http://www.christiansfeldif.dk/Gymnastik
Billetter skal fremvises ved indgangen.
Med venlig hilsen
C.I.F. Gymnastikafdeling

Sommer Gymnastikskole

Vi gentager succesen fra sidste år, og
afholder gymnastikskole for piger og
drenge årgang 2007-2012.

I år er det mandag-onsdag i uge 27
(1.- 3. juli)
Vi åbner op for tilmeldinger medio april.
Har du lyst til at være sponsor for Gymnastikskolen,
og få dit firmanavn/logo på den t-shirt alle gymnasterne får, så kontakt Kasper Esager på tlf. 2274 3898
eller mail: kasperesager@hotmail.com og hør om
mulighederne.
Øvrige spørgsmål vedr. Gymnastikskolen kontakt
Christina Paaske på tlf. 6178 3967 eller mail:
cp@christiansfeld.tv
Med venlig hilsen
C.I.F. Gymnastikafdeling

Tank OK og støt ungdomsarbejdet i
Christiansfeld
Idrætsforening
Elitespillehallen
v. Erling Sønnichsen
støtter ungdomsarbejdet
i Christiansfeld Idrætsforening.

CIF Senior Idræt
Indbydelse til
generalforsamling
i Senioridræt
Der afholdes generalforsamling i Senioridræt

den 26.3.2019 kl. 11.30 i Cuben.
Efter generalforsamlingen vil der blive serveret
3 snitter, kaffe og lidt kage for 50 kr.
Drikkevarer skal købes i Cubens cafeteria.
Mød op og gi’ din mening til kende.
Tilmelding til traktement og betaling senest
tirsdag d. 19. marts i Cuben eller på holdene.
Evt. til Kirsten Josephsen, tlf. 28979398 (mobilpay)
Bestyrelsen byder velkommen og håber at se rigtig
mange medlemmer.

Kom og prøv en el-cykel
Onsdag den 3. april arrangerer Senior Idræt
i fællesskab med Christiansfeld Maskinservice Aps
en tema eftermiddag med fokus på el-cykler.

Kl. 14 er der et oplæg om el-cykler af en konsulent,
hvorefter der er mulighed for en lille prøvetur.
Medbring gerne egen cykelhjelm.
Christiansfeld Maskinservice Aps
er vært ved en kop kaffe/the og en småkage.
Arrangementet finder sted Lindegade 57
- oplæg og kaffe drikning sker indendørs.

www.christiansfeldif.dk

Af hensyn til planlægning og afvikling af arrangementet er tilmelding nødvendig uanset om du
vil cykle eller ej - kontakt venligst Birgit Schrøder
mobil 6151 7813 senest 27. marts.
Venlig hilsen
Senior Idræt

Nu starter Krolfsæsonen
for sommeren 2019

Sommergymnastik
Gymnastiksæsonen 2018/2019 er ved at være slut.
Men har du ikke fået nok, kan vi i år tilbyde 3 sommerhold til de voksne.
OUTDOOR Fitness - Max. 20 pers.
Her er en super mulighed for at træne under åben
himmel i frisk luft. Vi træner forskellige steder i Christiansfeld og omegn, hvilket bliver planlagt fra gang
til gang og i forhold til vejret. I træningen indgår
øvelser med egen kropsvægt, naturen og byens redskaber samt enkelte træningsredskaber. Træningen
består af gang, løb, styrketræning og masser af sjove
udfordringer. Så du skal være vant til at løbe, træne
og bevæge dig.
Tid: Mandag kl. 18.30-19.45
Træningssted:
Første gang mødes vi udenfor indgangen til Cuben.
Instruktør: Anja Mølgaard - Tlf. 2173 7933.
Kontingent: Kr. 200,Start: 1. april 2019
Sidste træning: 27. maj 2019 (8 træninger)

Flad mave - Stærk ryg

Bliv »sommerklar« med en »Quick« og effektiv
træning af mave, ryg og muskelkorsettet.
På 45 min. Vil du blive præsenteret for en masse
forskellige mave-, lænde- og rygøvelser til behagelig
musik. Holdet er for dig, der ønsker en flot holdning,
fladere mave og en stærkere ryg. Alle kan deltage
- ingen hop eller svære trin. Husk - det vigtigste middel til en sund krop er at få den brugt.
Tid: Onsdag kl. 19.00-19.45
Træningssted: Cuben - Springsalen
Instruktør: Anja Mølgaard - Tlf. 2173 7933.
Kontingent: Kr. 200,Start: 3. april 2019

Sidste træning: 22. maj 2019 (8 træninger)

Sommer Body Fit

Kom og få et sommerboost til årets Sommer Body Fit.
Træningen vil komme til at foregå udendørs - alt
efter vejret. Træningen består af effektive puls- og
styrkeøvelser, hvor hele kroppen bliver trænet.
Træningen varierer fra gang til gang, hvor du bl.a.
kommer til at arbejde med egen kropsvægt,
Kettle Bells, TRX m.m. Du vil med garanti få sved på
panden og ømme muskler.
Tid: Torsdag kl. 19.00-20.00
Træningssted: Cuben - Springsalen
Instruktør: Mette Poulsen - Tlf.: 6170 0911.
Kontingent: Kr. 200,Start: 28. marts 2019
Sidste træning: 23. maj 2019 (8 træninger)

Sommer-Flex

Hvis du gerne vil gå på flere af vores sommerhold,
kan vi tilbyde »Flex«.
Ved at tilmelde dig Flex-holdet, får du mulighed for
at træne på alle 3 sommerhold for kun 350 kr. for
hele sæsonen.
Kontingent: 350 kr. for hele sommersæsonen.
Tilmelding og betaling sker via hjemmesiden
www.christiansfeldif.dk/gymnastik
Med venlig hilsen
C.I.F. Gymnastikafdeling

OGSÅ FOR NYE SPILLERE.
Krolfhytten ligger ved Lindegade bag fakta og
Christiansfeld Maskin Servise hvor vi har 5 baner
med 12 huller på hver.
Hvad er KROLF???
HALVT golf og HALVT kroket men HELT sjovt.
(Og ikke nær så dyrt.) 200,00 kr.
og så må man spille både tirsdag og torsdag
Man spiller holdvis mod hinanden (helst 4) og med
hver sin Krolfkølle og krolfkugle efter tur og kuglen
skal i hul på færrest mulige slag.
Vi fordeler os ved at trække numre.
Så er det afvekslende at spille hver gang.
Frivilligt hvis man gerne selv vil danne hold.
KROLF ER IKKE KUN FOR PENSIONISTER!!
der helst spiller om tirsdagen kl.9.00 til 11.00
Men også for dem på arbejdsmarkedet, hvor
børnene kan klare at være alene hjemme et par
timer, hvor der spilles:
TORSDAG AFTEN FRA KL.18.30 TIL 20.00.
ALLE KAN VÆRE MED.
Kom og prøv !!!! De første 3 gange er gratis.
Start: tirsdag 2. april kl. 9.00 til kl.11.00 og
torsdag 4. april kl. 18.30 til kl. 20.00
Venlig hilsen: Krolfudvalget og alle hjælperne.

GÅ-holdene
Stavgang starter torsdag 25. april kl. 10 på arealerne ved Cuben – tilmelding på www.christiansfeldif.dk/senioridræt
’Gå dig glad’ - starttidspunkt ændres til kl. 9.30 fra
onsdag den 3. april - mødested rutebilstationen
- tilmelding/årskontingent 150 kr. bedes betalt på
www.christiansfeldif.dk/senioridræt.

Christiansfeld Avis
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Nyt fra
Klumme

Det sker!
Marts/april 2019

Birgitte Lamp, UNESCO site Manager
og leder af Christiansfeld Centret

FOREDRAG

FOR BØRN

Kære Læser
I løbet af det næste års tid vil vi på denne plads
fortælle om, hvad der rører sig i Christiansfeld
Centret og hvilke idéer, vi har i støbeskeen.
Foråret spirer frem, det kildrer i maven, og her
i Christiansfeld Centret er vi i fuld gang med
at gøre klar til en ny, spændende sæson. Fra 1.
april er der guidede ture hver lørdag og søndag
kl. 13.00, og påsken byder på aktiviteter for børn
og barnlige sjæle.

RELIGION, MODERNITET &
KULTURARV

PÅSKESJOV

Onsdag d. 2. april kl. 16.30

Lørdag d. 13. april - mandag d. 22. april

Hvad kan Københavns Universitets internationale forskningsnetværk om Christiansfeld bruges
til?
Få svaret af lektor og dr. theol. Tine Reeh.

Ta’ hele familien med - kom og oplev Christiansfeld og lav sjove opgaver rundt i UNESCO-byen.
Hent et opgaveark i Christiansfeld Centret.

Sted: Søstrehuset, Nørregade 14
Entré 50,- Book din billet allerede nu.

Alle dage kl. 10-16
Aktiviteten er gratis.

Særudstilling

Christiansfeld
i billeder

Mange forårshilsener
Birgitte Lamp

November 2018 - juni 2019

Kontakt

Åbningstider

Christiansfeld Centret
Nørregade 14
6070 Christiansfeld

2. januar - 30. april
Mandag - søndag 10-16

www.christiansfeldcentret.dk

Bæredygtig turisme er turisme, der viser respekt
for lokalbefolkningen, gæsterne, miljøet og kulturarven. Vi har igennem længere tid arbejdet
med at lave en strategi for bæredygtig turisme
sammen med lokale ildsjæle. I Venedig indfører
de en særlig turistskat for endagsturister. På
Færøerne lukker man ned for besøg af turister
en weekend i maj, med mindre man altså gerne
vil komme og hjælpe med at rydde op og holde
naturen ren. I så fald vanker der gratis mad og
logi i løbet af weekenden.
I Christiansfeld tror vi på fortsat dialog og samarbejde som vejen frem til at sikre en god og
bæredygtig turismeudvikling.

- med fotografier af Eva Kristensen

Tlf.: 7979 1773
Mail: centret@christiansfeld.dk

Med mere end 41.000 gæster i Søstrehuset var
2018 vores hidtil bedste år. Vi glæder os til at
byde endnu flere gæster velkommen i vores fantastiske by, og gæsterne må meget gerne også
spise, shoppe og overnatte ved samme lejlighed.
Det vil vi gøre vores for.

1. maj - 31. august
Mandag - søndag 10-17
1. september - 23. december
Mandag - søndag 10-16
24. december - 1. januar 2020
Lukket

Christiansfeld Avis
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Læs også ugeavisen på:

Christiansfeld Avis

Kristian Lilholt Koncert
PÅ TØRNING MØLLE 25. APRIL KL. 19:30

Billetter købes på PRIS:220 KR
tlf. 7450 7450 eller
www.toerning-moelle.dk
Tørningvej 6, 6500 Vojens

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

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.

Hold din fest i Fjelstrup

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.

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

Christiansfeld Avis/Tyrstrup Herreds Tidende påtager sig
intet erstatningsansvar som følge af evt. trykfejl i annoncer og tekst. Bladet kan heller ikke påtage sig at dække
udgifter som følge af forsinkelser i bladleverancen.

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.

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

Kultur / Mad

KØR SELV-FERIE MED

Christiansfeld Avis

Jernbanegade 1 • 6070 Christiansfeld • Tlf. 7456 1433 • Grundlagt 1924
Som læser af Tyrstrup
Herreds
Tidende/Christiansfeld
Avis får du dette
info@tht-ugeavis.dk
• www.christiansfeld-avis.dk
specielle læsertilbud. Oplys rejsekoden ”THT” ved bestilling
– så får du automatisk rabatprisen.

I hjertet af Harzen

4 dage på hyggeligt 3-stjernet hotel i Tyskland

Også mulig
2, 4, 5 og 7 hed for
nætter!

2 børn med

rabat

Hotel Achtermann HHH

Her bor I på hyggeligt hotel i centrum af kurområdet Braunlage - i
hjertet af Tysklands meget populære feriedestination, Harzen.
Kurområdets idylliske beliggenhed
ved foden af bjerget Wurmberg
(970 m.o.h.) giver jer fine muligheder for rekreation og byder
samtidig på et stort aktivitetsudbud. Tæt på hotellet ligger også
tre af Harzens store attraktioner:
Wernigerode (25 km) med det
pompøse slot og byerne fra verdenskulturarvslistede Goslar (39
km) og Quedlinburg (48 km).
Kurafgift maks. EUR 2,50 pr. døgn.

Pr. person i dobbeltværelse

1.249,-

Pris uden rejsekode 1.399,-

• 3 overnatninger
• 3 x morgenbuffet
• 3 x 3-retters middag med
valgfri hovedret
• 10 % rabat på billet til
Harzer Schmalspurbahnen
(det historiske damplokomotiv)

Ankomst: Valgfri i perioderne
15.4.-8.5., 9.-13.6., 28.6.-5.7.,
18.7.-16.8. og 13.9.-11.10.2019.

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:

Åbningstider: Pubben:

Køkken:

Dagens middag:

Kr.

Mandag
11.00 - 22.00 12.00 - 19.30 Biksemad.................................. 89,Tirsdag
11.00 - 22.00 12.00 - 19.30 Boller i karry............................ 89,Onsdag
11.00 - 22.00 12.00 - 19.30 Skinkeschnitzel......................... 89,Torsdag
11.00 - 22.00 12.00 - 19.30 Stegt flæsk m. persillesovs....... 89,Fredag
11.00 - 02.00 12.00 - 20.00 Mørbradgryde.......................... 89,Lørdag
11.00 - 02.00 12.00 - 20.00 Herregårdsbøf m. bearnaise... 89,Søndag
11.00 - 21.00 12.00 - 20.00 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, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag kl. 12-14: Dagens middag til kun 59.-

Barley & Grapes Gastropub

Kirkegårdsallé 1 • 6070 Christiansfeld • Tlf. 6128 5847

Hvis du ikke har
modtaget avisen...
Kan den
hentes hos:
Christiansfeld Avis
Christiansfeld Centret
Dagli’ Brugsen og
Stalden
i Hejls

Christiansfeld Avis

Torsdag den 14. marts 2019
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Skal vi sælge din
bolig i påsken?
Bestil et gratis Salgstjek inden den 7. april 2019,
og vær salgsklar til åbent hus i påsken.

Vind PH Bordlampe
Bestil et uforpligtende Salgstjek inden den 7. april 2019, og deltag i konkurrencen
om en PH 3½-2½ Bordlampe i krom til en værdi af 8.195 kr. Bestil på edc.dk/deltag
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Y’s Men gør BDM-skolebyggeri
til indsamlingsprojekt
Først i februar præsenterede pendlermissionær Knud
Elmo Knudsen BDMs nye
skolebyggeri-projekt i DR
Congo for 150 delegerede
fra landets Y’s Men klubber. Skoleprojektet, som
Knud Elmo forventer vil
gøre en stor forskel, bliver
årets indsamlingsprojekt
i Y’s Men klubber landet
over.

Knud Elmo Knudsen

Et BDM-skoleprojekt i en
stor flygtningelejr udenfor
byen Goma bliver et af Y’s
Men regionsprojekter i 20192020. Målet er at indsamle
300.000 kroner. Derfor var
BDM inviteret til stormøde
på Lunderskov Efterskole for
at introducere projektet for

klubberne. Det betyder, at
landets Y’s Men klubber fra
efteråret 2019 vil samle ind til
byggeriet, som ventes at gøre
en stor forskel for 300 børn i
flygtningelejren. Der har de,
sammen med deres familier,
søgt tilflugt for borgerkrigen i
det uroplagede land.
Kummerlige forhold
Området huser op mod
25.000 flygtninge på grænsen til Rwanda og Uganda.
BDMs udsendte Knud Elmo
Knudsen har besøgt lejren
ad flere omgange. Han beskriver forholdene som kummerlige: - Vi befinder os i en
flygtningelejr ca. 10 km vest
for Goma i provinsen Kivu
Nord, DR-Congo. Mange

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

Til leje
Ledige lejemål
og garage i
Christiansfeld
midtby.
Henvendelse
Knud Schmidt
Brødremenigheden

Tlf. 4031 7080

!!!!!!!!
Afhentningsplads til trailerfolket
Muld - Sand - Støbemix
Forskellige slags
sten/grus/granitskærver m.m.
Kan også leveres.

Sune W. Andresen . 2023 1393
Skovrup Nørrevej 9 . 6070 Christiansfeld

########

Kopi-priser:
A4 sort/hvid
A4 farve
A3 sort/hvid
A3 farve

kr. 1,kr. 3,kr. 2,kr. 6,-

Christiansfeld Avis
Tyrstrup Herreds
Tidende
Jernbanegade 1
6070 Christiansfeld
Tlf. 7456 1433

congolesere fra grænseområderne til Rwanda og Uganda
har søgt tilflugt her i frygt for
de guerillatropper, som stadig
efter borgerkrigen hærger i de
utilgængelige områder. Pga.
de omskiftelige politiske forhold har det været vanskeligt
for hjælpeorganisationer at
færdes i området. Flygtningene har derfor ikke adgang til
hverken medicinsk behandling eller uddannelse.
Hjælp til de allersvageste
Målet med skolebyggeriet
er at hjælpe de svageste grupper, fortæller Knud Elmo
Knudsen.
- En særligt udsat gruppe

er et par tusinde pygmæer,
som traditionelt står uden
for de rettigheder, som andre
har. Det er denne gruppe, vi
har mest fokus på og gerne vil
hjælpe frem, så de opnår en
ligestilling med andre, siger
han. BDMs plan er i høj grad
at involvere de mange flygtninge i byggeriet, både i den
praktiske forberedelse, materialevalg og i selve byggeriet.
Det skal foregå i samarbejde
med den lokale Brødrekirke,
som er på stedet. Brødrekirken driver i dag en skole for
150 børn og en menighed i en
meget interimistisk blikpladebygning.
Martin Højgaard Jensen

Torsdag den 14. marts 2019
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Sjov lørdag i Cuben
Mange var MEGET højt
oppe i Cuben.
Det store trækplaster til
lørdagens Sjov lørdag i Cuben var, Hi Fly Bungee. Det
var et kæmpe hit, med en mega-lang kø af forventningsfulde børn og unge hele dagen
og aftenen, der ville højt til
vejrs på trampolinerne godt
spændt fast i elastikkerne.
Her blev der hoppet og lavet
kunster i en uendelighed.
Klatrevæggen var også
åben, her stod et helt hold af
dygtige instruktører klar til at
hjælpe børnene højt til vejrs

og udfordre dem til at tage
de sidste »skridt« helt op. På
den lejede KÆMPE hoppepude var der også trængsel,
her var der fri leg og sjov med
kammeraterne. Badminton
afdeling var igen på plads
med boldkanonen og der
blev spillet fodbold og stikbold hele dagen, om aftenen
var også keglebanerne i gang.
Til de helt små var der opsat
en lille hoppeborg, motorik
og balance bane, bold bassin
og kæmpe byggeklodser. Alle
havde mulighed for at lave
kreative sysler, hvor der blev
malet og dekoreret æsker.

Over 500 børn hyggede
sig i Cuben denne dag, hvor
næsten 50 frivillige hjælpere
brugte dagen og aftenen på
at stille op, rydde op, hjælpe
børnene ved de forskellige
aktiviteter, passe indgangskassen, cafeen og slikboden,
ansigtsmale og endelig til
sidst få hele Cuben ryddet
op igen. En fantastisk sjov
lørdag, som vi håber kommer
igen til efteråret, fortæller Birgitte Hansen.
Se flere fotos på Christiansfeld Avis Facebook.

Borgermøder om
seniorbofællesskaber
- Invitation

Kom og del dine overvejelser og
forestillinger omkring din fremtidige bolig.
I januar 2019 udsendte vi et spørgeskema til
alle borgere fra 55-80 år, fordi efterspørgslen
på seniorbofællesskaber er stigende i og
omkring Kolding.
Interessen for undersøgelsen har været stor,
og vi vil gerne dele resultatet med jer.
Derfor inviterer vi alle borgere til at deltage i
et af vores tre borgermøder i Kolding,
Vamdrup eller Christiansfeld. Vi byder på en
kop kaffe og en sandwich.
På vegne af Seniorudvalget

Kolding:
Den 28. marts 2019
Fra kl. 16.30 – 19.30

Formand Søren Rasmussen

Sydbank Arena
Ambolten 2-6
6000 Kolding

Christiansfeld:
Den 2. april 2019
Fra kl. 16.30 – 19.30

Vamdrup:
Den 4. april 2019
Fra kl. 16.30 – 19.30

Seniorhuset
Skolevej 10
6070 Christiansfeld

Vamdrup skole vest
Herredsvej 45
6580 Vamdrup

Tilmelding til borgermøderne:
Lena Johansen

lejo@kolding.dk
Tlf: 79797233

Tilmelding senest mandag
den 25. marts 2019

Christiansfeld Avis
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Armene værker lidt efter 8 timer
Bjarne Kragh fra anlægsgartnerfirmaet Kjeld
Larsen og Søn i Kolding
behøver ikke gå til styrketræning på fitnesscenter
efter arbejdet med at klippe 272 lindetræer på Brødremenighedens kirkegård,
Gudsageren.
Vi mødte ham få dage
før, han blev færdig med at
`frisere` de sidste træer ned
i 5,40 meters højde. Bjarne,
som bor i Fredsted mellem
Kolding og Vejle, fortæller, at
de mange træer senere hvert
år skal klippes ned i 6 meter
- og det kan da godt mærkes i
armene efter 8 timer.

Også byens lindetræer
beskæres
Landskabsarkitekt Thomas Thinghuus ved Kolding
Kommune fortæller, at man
fremover også vil knudebeskære alle lindetræer på Nørregade, Lindegade og Museumsgade en gang om året
efter en metode, der historisk
har været anvendt ikke blot i
Christiansfeld, men også på
brødremenighedens
kirkegård nede i Herrnhut. Træerne vil blive klippet i kegleform - spidse foroven, så de
ikke fylder så meget i gadebilledet og giver bedre udsyn ud
af byen.
Af Lars Østergaard Jensen

Generalforsamling i Lokalhistorisk Arkiv og Forening
Formanden Leif Jacobsen fortalte onsdag den 6.
marts på generalforsamlingen på Brødremenighedens Hotel, om stort og
småt fra det forgange år.
Det har været et travlt år
for foreningen og ikke mindst

arkivet blandt andet på grund
af deltagelse i fejringen af
Koldinghus’ 750 år jubilæum.
Et projekt lavet sammen med
de andre arkiver i Kolding
Kommune. Udstillingen var
opstillet i Søstrehuset i juli i
samarbejde med Christiansfeld Centeret.

Liberale Erhverv m.m.

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

Praktiserende landinspektør
Peder Boesen
Stubbum Landevej 50 · 6070 Christiansfeld
Tlf. 7456 2673 · E-mail: pboesen@mail.tele.dk

Motor

Fik reddet
originale tegninger
Stadsarkivet og kommunen digitaliserer alle tegninger over bygninger i kommunen og det var planen senere
at destruere alle fysiske tegninger. Men takket være Peter
Riewe fik man bevaret tegningerne, der ligger til grund for
Christiansfeld som by. Der er
nu afsat to til tre års arbejde
til at finde en endelig løsning
på at opbevare materialet.
Besøg i Viborg og Aabenraa
Arkivets frivillige besøgte
i løbet af året både Rigsarkivet i Viborg, hvor den del af
arkivsamvirket nord for den
gamle grænse findes, og Rigsarkivet i Aabenraa, der dækker det sønderjyske område.
Håndværkets Dag
Som sædvanlig deltog man
også i 2018 i dette arrangement, hvor vi udgav årets historiske kalender, og det første eksemplar blev overdraget
til kulturvalgets formand, Jesper Elkjær. Kalenderens tema
var gårde og landbrug i området. Kalenderen er redigeret
og skrevet af Nels Thorsgaard
med assistance af Jytte Ludvigsen og Bente Madsen samt

bidrag fra alle dem, som har
leveret materiale.
Spændende foredrag om
»Den Store Krig«
Man har også været en
del af Kulturarvsmåneden
og havde i denne forbindelse
i november besøg af museumsinspektør René Rasmussen, ophavsmand og ansvarlig
for Museum Sønderjyllands
hjemmeside, Den Store Krig.
Et projekt, der har haft en
fantastisk stor opbakning
med mange daglige besøgende. Arrangementet blev afholdt på hotellet med mange
fremmødte.
Planer for rundt
Genforeningsjubilæum
Leif Jacobsen orienterede
om planerne for 100 år jubilæet i 2020, hvor man vil være
del af et projekt sammen med
Hejls, Vejstrup og Vamdrup.
Man vil forsøge at etablere en
historisk tur langs den gamle
1864-grænse fra Hejls i øst og
forhåbentlig helt over til Ribe.
Sammen med Nels Thorsgaard har Leif Jacobsen deltaget i flere møder for at søge
midler fra Regionen og Kommunen til projektet.

Frivillige medarbejdere
Hver onsdag og nogle uger
også fredage udfører frivillige
medarbejdere under ledelse
af Jytte Ludvigsen et kolossalt stort stykke arbejde, slog
Leif Jacobsen fast. Nogle af
medarbejderne har været på
skanningskursus i Vejle. Arkivet udfører i disse år en større
gaderegistrering, fotograferer
huse og pladser samt gravsten. I år har man således registreret 833 billeder. Og lige
nu skulle samlingen omfatte
15.842 billeder, hvoraf de
8000 kan ses på arkiv.dk.
Desværre mistede man i
det forgangne år en trofast
frivillig, Svens Erik Jensen,
som har deltaget i arkivets
store udvikling. Hans kendskab til IT har været en stor
glæde for arkivet, fortalte Leif
Jacobsen.
Persondatalovgivning
giver hovedbrud
Som forening har man
beskæftiget sig en del med
denne nye lovgivning, der har
givet mange foreninger problemer, men formanden mener, at Lokalhistorisk Arkiv
og Forening har løst opgaven.

Afsluttende orientering
Leif Jacobsen kunne endelig runde sin beretning af
med at fortælle, at man nu
tæller 56 enkeltmedlemmer,
51 hustandsmedlemmer og
13 firma- og foreningsmedlemmer.
Siden sidste forsamling
har man fået indleveret en
del materiale blandt andet fra
foreninger, som har ønsket at
deres materiale bliver arkiveret for eftertiden. Formanden
takkede til sidst alle frivillige
og specielt Jytte Ludvigsen
for god ledelse af arkivet. Der
var også tak til samarbejdspartnerne:
Christiansfeld
Centret, Brødremenigheden,
forretninger der sælger kalendere, annoncesponsorer samt
bestyrelsen for positivt og
konstruktivt arbejde.
Ny bestyrelsesmedlem
Finn Johannsen ønskede
ikke genvalg og blev erstatning af Nis Refshauge. Til
ny suppleant valgtes Ejnar
Schmidt. Til posten som kasserer konstituerede bestyrelsen Jens Kr. Ravn.
Af Lars Østergaard Jensen

Torsdag den 14. marts 2019

Fjelstrup Skatklub
Mandag den 4. marts
mødtes 19 personer til skat.
Nr. 1: Helge Petz med
2014 point. Nr. 2: S.Å.Petz
med 1811 point. Nr. 3: Tho-

mas Ellegaard med 1626
point. Nr. 4: Hans Jørgen
Bertelsen med 1558 point.
Vin fik Erik Hansen med
740 point.

Christiansfeld Avis

Haderslev Skatklub
Her er resultaterne fra Haderslev Skatklub d. 5-3-2019
1. plads: Viggo Hermansen, 1946 point. 2. plads:
Arne Juhl, 1898 point. 3.

plads: Erik Bruhn Hansen,
1660 point. 4. plads: Svend
Åge Petz, 1644 point. Den
der kom tættest på 888 point
var Hans Peter Bossen.

Håndværkere m.m.

www.christiansfeld-avis.dk
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Tlf. 7456 1779 • Bil 2142 2779
ﬁnnkragelund@mail-online.dk
www.ﬁnn-kragelund.dk

11

Godt resultat i
CIF Bueskydning
Jacob Juhl fra Christiansfeld IF Bueskytter opnåede i
weekenden en 3. plads i klas-

sen Mini Barbue ved DM for
ungdom.
DM blev afholdt i Tåstrup.

