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Gudstjenester
Søndag den 7. april 2019 
Mariæ Bebudelses Dag

Aastrup .....................kl. 09.00
Aller .............................. ingen
Bjerning ....................kl. 10.30
Brødremenigheden ..kl. 10.30
Fjelstrup ....................kl. 10.15
Frørup ........................... ingen
Hejls ..........................kl. 09.00
Hjerndrup .................kl. 09.00
Moltrup .....................kl. 09.00
Sommersted ..............kl. 09.00
Stepping ........................ ingen
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

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

Christiansfeld  
Avis

Kan også læses på
www. 

christiansfeld-avis.dk

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

HUSK
generalforsamling  

og fortælling  
på Lærkebo  

torsdag d. 4. april 
kl. 19.30.

Christiansfeld Pensionistforening
Torsdag den 11. april kl. 14.00 
i Seniorhuset afholder vi vort

Årlige Bankospil
Vi spiller om 21 gevinster.

Annonce- 
sponsor:

Flagstænger
Glasfiber

Tlf. 40 54 42 18 - kontakt@hix.dk
Henning Nordestgaard, Give

Inkl. knop, line, lineholder og levering  
i hele Jylland og på Fyn

F.eks. 8 m  
med vippebeslag

kr. 1.600,-

Så er det tid til det  
årlige bankospil!
Dato: Den 9. april 2019 
Tid: Kl. 19.00 
Sted: Fjelstrup Forsamlingshus
Der vil være amerikansklotteri i pausen,  
hvor det også vil være muligt at købe kaffe & kage. 

Der er bestilling af røgede ål 

til påske senest den 6. april!

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

ÅBNE KREATIVE
VÆRKSTEDER

13. OG 14. APRIL 2019 • KL. 10.30-16.00
CHRISTIANSFELD KREATIV FORENING & AFTENSKOLE

Gi’ et maleri i gave
Se malerier og kort i

»Karibu« eller

»Morgenstjernen«
af Birthe Engedal - Tlf. 40 81 81 28

Generalforsamling 
I CIF FODBOLD  

onsdag 10. april 2019 i Cuben
Onsdag den 10. april kl. 19 afholdes generalforsamling i fodboldafdelingen  

i Christiansfeld IF. 2018/19 har været en meget begivenhedsrig sæson i  
fodboldafdelingen, hvor det længe ventede klubhus endelig blev en realitet,  

og hvor Christiansfeld IF fortsatte deres optur gennem rækkerne i seniorafdelingen.

Fodboldafdelingen er således inde i en rigtig god udvikling, både på ungdoms- og  
senior-fronten, og der er i sæsonen gennemført en række spændende tiltag, ligesom 
der er planlagt nye i den kommende sæson. Fodboldafdelingens bestyrelse drives af 
frivilliges indsats. Uden denne indsats vil det ikke være muligt at opretholde den positive 
udvikling, som afdelingen er inde i. 

Der skal vælges minimum 2 nye medlemmer til bestyrelsen, idet Jørgen Hald ikke ønsk-
er genvalg. Jørgen fortsætter heldigvis med alle de øvrige poster han har i klubben, og 
vil derfor fortsat være en stor del af især ungdomsarbejdet i Christiansfeld IF. 

Der er i bestyrelsen et rigtig godt samarbejde, og man vil derfor som nyvalgt besty-
relsesmedlem indgå i et fællesskab der fungerer, med en sund økonomi, og mange 
spændende tiltag i støbeskeen. 

Bestyrelsen vil gerne opfordre alle med et hjerte for fodbolden i Christiansfeld til at delt-
age i generalforsamlingen, hvor der bydes på en forfriskning og lidt snacks.

Såfremt man ønsker at deltage i bestyrelsesarbejdet, 
er man velkommen til at kontakte formand Brian Ørnskov på mail: brian@allerbyg.dk

Dagsordenen er som følger:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning til godkendelse.

3. Fremlæggelse af regnskab (skal ikke godkendes).

4. Valg til bestyrelsen. På valg er: 
 Lasse Kirsch, (modtager genvalg) 
 Jesper Elbæk, (modtager genvalg) 
 Jørgen Hald, (modtager ikke genvalg)

5. Valg af ekstra Bestyrelses medlem.

6. Valg af suppleanter.

7. Evt.

VEL MØDT!

Kakao-Flis
Kvæler og forhindre ukrudt.

  1 sæk 99,95

Knald- 
hamrende 
Godt Tilbud

80000

Hjerndrupvej 10 . 7456 1511
www.blomstergaarden- 

christiansfeld.dk

Ta’ 10 stk.
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Tak til Ateistisk Selskab!
Af sognepræst Henrik Vesstergaard Jørgensen

For tiden vises der forskellige 
steder en kampagnefilm lavet 
af Ateistisk Selskab, der anbe-
faler folk at melde sig ud af Fol-
kekirken. Det er en fantastisk 
lille film, der er al mulig grund 
til at kippe med flaget for, for 
sjældent har man da set så 
stort et selvmål. Filmen er ba-
nal og henvendelsesformen er 
infantil og nedvurderer faktisk 
sin modtagergruppe. Så jeg 
kan kun opfordre Ateistisk Sel-
skab til at blive ved med at for-
følge dette kommunikations- 
spor, for det er særdeles un-
derholdende og udstiller både 
dem selv og deres budskab. 
Alligevel vil jeg benytte denne 
lille film som en anledning til 
en klummebemærkning. Ikke 
så meget en bemærkning til 
Ateistisk Selskab, for det kan 
man hurtigt blive færdig med, 
men derimod til selve den atei-
stiske position. 

Der findes mange forskellige 
argumenter for ateismen, og 
mange af dem har ikke ændret 
sig særlig meget fra tidligere 
tider. Den tydeligste forskel 
er, at argumenterne i dag - i 
modsætning til tidligere - i høj 
grad henter store dele af deres 
skyts fra evolutionsbiologien 
og moderne hjerneforskning, 
også selvom det er et filosofisk 
set meget tvivlsomt sted at be-
gynde, hvis man vil forsøge at 
begrunde sin egen ateisme på 
en seriøs måde.

Grundlæggende er mange 
af de ateistiske argumenter 
uholdbare. Men det betyder 
naturligvis ikke, at man skal 
afvise ateismen, for der findes 
heldigvis også den form for 
ateisme, der er drevet frem af 
saglighed og respekt for den 
religiøse livsanskuelse, uden 

dog selv at kunne tilslutte sig 
denne. Og den ateisme er både 
forståelig og faktisk også no-
get, som kirke og kristendom 
ofte har taget ved lære af. Men 
derudover findes der så altså 
også den fundamentalistiske 
og missionerende ateisme, 
som sjældent er båret af nogen 
særlig dyb indsigt, men som 
ikke desto mindre råber meget 
højt, helt ligesom vi altså i dag 
ser det i Ateistisk Selskab.

En af ateismens første på-
stande er, at Gud ikke findes, 
fordi vi ikke kan se Ham. Umid-
delbart lyder det jo meget lo-
gisk, og det er også tit en op-
fattelse, man kan høre sådan 
i al almindelighed. Men ikke 
desto mindre forholder det sig 
jo også sådan, at vi alle - også 
ateisten - i praksis lever vores 
liv på noget, som vi ikke kan se 
og måle og veje. Alle de ’store’ 
begreber i vores liv: frihed, for-
nuft, kærlighed, bevidsthed, 
ånd etc., lader sig ikke iagttage 
med vore sanser, men det er 
begreber, som findes, og som 
vi orienterer os ud fra, og som 
jo i den grad også er med til 
at definere hele vores livssyn 
og vore værdier. Problemet 
med dette første argument er 
altså, at det filosofisk set er alt 
for indskrænket og heller ikke 
konsekvent nok. Og når det 
kommer til stykket, vil sådan 
en måde at tænke på jo også 
betyde, at også ateismen i sig 
selv bliver ret tvivlsom, da den 
jo i lige så høj grad bygger på 
noget, der ikke er empirisk be-
læg for. Så grundlæggende kan 
man måske egentlig bare sige, 
at det ikke er videnskabeligt 
konsistent at ville afvise, at Gud 
findes.

En anden ateistisk på-

stand er begrundet i tanken 
om evolution, og den hævder, 
at mennesket ikke er ’skabt’, 
men derimod har udviklet sig 
fra dyreriget. Og ud fra det på-
står man så, at religiøsitet er 
noget, der kan forklares som 
et resultat af sådan en udvik-
ling, men at religiøsitet er et 
stadium, der hører hjemme 
på et tidligere udviklingstrin. 
Som en del af denne påstand 
møder man også det syns-
punkt, at menneskelig moral 
ikke bør tolkes religiøst, men 
derimod bør ses som et na-
turligt resultat af evolutionen. 
Den engelske ny-ateist Richard 
Dawkins peger f.eks. på, at man 
selv blandt dyr kan iagttage en 
form for omsorgsfuld adfærd, 
og at også den menneskelige 
hjælpsomhed overfor egne 
altså er et resultat af sådan en 
udvikling. Megen gensidig 
omsorg er dermed et resultat 
af en genetisk udvikling, men 
i de tilfælde, hvor denne om-
sorg rettes mod andre menne-
sker i fattigere dele af verden, 
som jo befinder sig langt væk 
fra os, er der mest tale om en 
’fejlfunktion’ - om end en kost-
bar fejlfunktion - i evolutionær 
forstand. Religiøsitet, tro, moral 
etc. bliver altså forklaret evolu-
tionært og genetisk.

På sin vis giver det vel egent-
lig god mening, at mange atei-
ster forsøger at hente deres kri-
tik af religion og deres forsvar 
for en ateisme fra disse områ-
der. Det er populært at tale om 
og høre om evolution og hjer-
ne og gener som forklarings-
modeller for alt menneskeligt, 
og det er jo også ret åbenlyst, 
at meget i vores adfærd og 
natur er afhængigt heraf. Men 
vender vi blikket mod religio-

nen selv - mod teologien og 
mod kirken - så vil man her 
anse disse forklaringsmodeller 
som noget, der kun besidder 
en gyldighed for den overfla-
diske tanke. Evolutionsteori 
anses i dag ikke for at være en 
trussel mod skabelsestanken - 
kun blandt visse troende - og 
hvis vi påstår, at evolutionste-
ori ophæver skabelsestanken, 
vidner det måske i virkelighe-
den mere om, at vi tænker for 
begrænset om Gud, og om, at 
vi har mistet sansen for det bi-
belske og religiøse sprogs sym-
bol-poetiske karakter. På den 
måde kan man måske endda 
sige, at denne manglende sans 
for det bibelske og religiøse 
sprogs karakter er noget, som 
ateisterne dermed deler med 
visse kristne.

Men derudover må det na-
turligvis også gælde, at enhver 
evolutionsteoretisk eller biolo-
gisk forklaringsmodel nødven-
digvis også må rette sig mod 
ateismen selv. Man kan f.eks. 
ikke sige, at der er noget i vore 
tanker, der er et resultat af pro-
cesser i hjernen, mens andet i 
vore tanker ikke er. Dvs. hvis 
deres påstand er korrekt, må 
ateismen også - ligesom alt an-
det - ses som et resultat af pro-
cesser i hjernen, af menneskets 
genetiske udvikling og af en 
evolutionær udvikling. Over-
bevisninger og opfattelser og 
måder at tænke på må alle 
sammen forklares herudfra, 
også ateismen. Og i virkelighe-
den ligger der faktisk også en 
forudbestemthed gemt i disse 
forklaringsmodeller, som de 
fleste ateister heller ikke selv 
ønsker at se som en forklaring 
af deres egne synspunkter.

Blandt de lidt mere simple 
ateistiske argumenter, hører 
man nogle gange, at religio-
nerne kun fører vold og ensret-
ning med sig, eller at forestil-
lingen om en hinsides verden 

- som man jo ofte møder inden-
for religionerne i en eller anden 
forstand - lammer mennesket 
og er med til at nedskrive be-
tydningen af livet her og nu. 
Dette var bl.a. et af Nietzsches 
og Marx’ kritikpunkter. Men 
begge synspunkter kan ikke 
stå for en nærmere undersø-
gelse. Vold og aggression og 
intolerance kan vi mennesker 
skam sagtens skabe selv uden 
religionens hjælp, og historisk 
set er de i lige så høj grad ble-
vet skabt ud af ideologier og 
totalitære styreformer. Og hvis 
vi f.eks. ser på kristendommen, 
ja så møder man her både en 
agtelse af livet her i verden 
og en protest mod vold og 
ødelæggelse, som bør føre til 
et engagement i verden. Men-
neskers forvaltning af troen på 
Gud kan aldrig være et bevis 
for eller imod, at Gud skulle fin-
des. Og troen på Gud fører ikke 
ud af verden, men derimod ind 
i verden.

Det sidste ateistiske syns-
punkt, som jeg vil fremføre 
her, er - for mig at se - også det 
mest anfægtende synspunkt, 
men det er et synspunkt, 
som er lige så fremherskende 
blandt troende mennesker 
som blandt ateister. Synspunk-
tet består i, at det må være 
umuligt at forestille sig, at der 
skulle være nogen Gud, når 
man ser på al den lidelse, der 
er i verden. Sådan set kan man 
sagtens forestille sig, at der er 
en Gud, selvom der er lidelse i 
verden, men det kan vel dårligt 
være en Gud, der besidder den 
magt og indeholder den kær-
lighed, som vi hører om i evan-
gelierne. De kristelige (teolo-
giske) svar på dette spørgsmål 
er mange. Bl.a. har man peget 
på, at Guds magt altid er be-
grænset af menneskets frihed. 
Gud vil ikke sætte sin magt 
igennem, hvis det begrænser 
vores frihed. Det var det, der er 

en kerne i den såkaldte synde-
faldsberetning, og det er også 
det, der er en kerne i flere af de 
beretninger, vi hører i det Ny 
Testamente. Som mennesker 
har vi altid friheden,… frihe-
den til at vende Gud ryggen, 
friheden til at gå egne veje, 
friheden til at gøre andre ondt. 
Og så længe vi har den frihed, 
sætter det - eller sætter vi - en 
grænse for Guds magt. Et an-
det svar består i at pege på, at 
lidelsen i verden åbenbart er 
et gådefuldt vilkår, men at op-
standelsen er Guds svar på den 
lidelse, vi møder her.

Begge svar giver sådan set 
god mening, men de er måske 
alligevel ikke tilfredsstillende. 
Der er mange flere svarforsøg, 
men heller ikke de svar er - for 
mig at se - særligt tilfredsstil-
lende. Lidelsen er og bliver gå-
defuld og anfægtende, og det 
bliver den også - og måske især 
- for det troende menneske. 
Og det endegyldige svar på, 
hvordan lidelsen kan forenes 
med Guds magt og kærlighed, 
har vi - tror jeg - stadig til gode. 
Men for det troende menne-
ske vil det næppe være noget, 
der kan anfægte hans tro fuld-
stændig, og for ateisten er det 
ofte noget, der bare fremføres 
som et argument imod Gud, 
og som så bagefter ikke læn-
gere spiller nogen særlig rolle 
i vedkommendes overvejelser.

Den form for ateisme, der 
kan tages alvorligt, er den form 
for ateisme, der også tager det 
religiøse perspektiv - troens 
perspektiv - alvorligt. Derfor er 
det også den form for ateisme, 
det giver mening at forholde 
sig til hele tiden. Den skingre 
og barnagtige ateisme, således 
som den tilsyneladende trives 
hos Ateistisk Selskab, fylder 
meget, men som vi jo ved: små 
skikkelser fylder ofte mest.

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

Gudstjenester  
Stepping og Frørup kirker

14. april: Stepping kl. 9, Frørup 10.30, Palmesøndag 

18 april: Stepping kl. 17, Skærtorsdag 

19. april: Frørup kl. 10.30, Langfredag 

21. april: Frørup kl. 9, Stepping kl. 10.30 

5. maj: Stepping kl. 10, konfirmation

19. maj: Frørup kl. 10.30, Stepping kl. 19

26. maj: Frørup kl. 11, Dåbsgudstjeneste

2. juni: Frørup kl. 9, Stepping 10.30 (besøg fra USA)

9. juni: Frørup kl. 10.30, Pinsedag

10. juni: Stepping kl. 10, Vandring

23. juni: Frørup kl. 9, Stepping kl. 10.30

30. juni: Frørup kl. 10.30

28. juli: Stepping kl. 10.30

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.
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Aller Friskole 
 

indkalder hermed til 
 

Ordinære generalforsamlinger 
 

i skolekredsen, forældrekredsen og 
støtteforeningen. 

 

Torsdag d. 25/04 2019, kl. 18.30 
på Aller Friskole, Kær Møllevej 19,  

6070 Christiansfeld. 
Program: 

• 17.00 Fællesspisning 
• 18.00  Elevkoncert  
• 18.30  Generalforsamling Friskolen 
• Ca.19.30  Generalforsamling Støtteforeningen  
• Ca.20.00  Valg af tilsynsførende 

 
Dagsorden ifølge vedtægterne. 

 
Forslag til dagsordenen og kandidater sendes til 

kontoret@aller‐frsk.dk senest d. 19/04 2019 
 

Hilsen 
Skolens- og Støtteforeningens bestyrelse FRØSØ KØKKENFORNYELSE · TLF. 4917 7728 · WWW.FRØSØ.DK

Kontakt din lokale konsulent 
OLE JEPPESEN 
TLF. 5157 1537

MØD OS VED

MENY  
CHRISTIANSFELD
LINDEGADE 33, 6070 CHRISTIANSFELD

TORSDAG 4. APRIL KL. 13-16
FREDAG 5. APRIL KL. 10-12 OG 13-16

KØKKENFORNYELSE
FRØSØ

WWW.FRØSØ.DK

FØR EFTER

FRØSØ FORNYER DIT KØKKEN PÅ ÉN DAG
RING ALLEREDE NU PÅ 5157 1537

OG AFTAL ET GRATIS BESØG

GRATIS  
KONSULENTBESØG
• NYE LÅGER OG SKUFFER  

TIL ALLE KØKKENER
• BORDPLADER, VASKE OG TILBEHØR
• SKYDELÅGER TIL GARDEROBE
• UFORPLIGTENDE TILBUD SAMME DAG
• FINASIERING TILBYDES

Favstrupvej 2 · Chr.feld · Tlf. 3034 9220

Åbningstider i uge 14 og 15:  
FREDAG:  kl. 10.00-18.00  
LØRDAG:  kl. 9.00-13.00

Friskhakket
Oksekød

Pr. kg  6500

3 kg 16500

Gullasch, 
Stroganoff  

eller  
Benløse fugle 

Pr. kg  8500

Ringridder
5 stk. 3500

Lørdag den 13. april 2019 
er sidste åbningsdag!

Gavekort skal indløses inden
lørdag den 13. april 2019

Så længe lager haves SUPER PRIS

DIT VALG - VORES HJERTESAG
Kolding - Haderslev - Vamdrup 

tlf.7552 6389
www.soegaards-begravelsesforretning.dk

SØGAARDS 
BEGRAVELSESFORRETNING

- en del af Begravelse Danmark

Bekendtgørelser

Indleveringsfrister til Påsken:
Se side 7 i Lunderskov-delen side 7

Min elskede mand 
vores kære far, svigerfar, bedstefar og oldefar

Poul-Jørn Bertelsen
(Jørn)

er stille sovet ind i en alder af 85 år

På familiens vegne

Karen
Per, Bente og Jette

Bisættelsen  finder sted fredag den 5. april 
kl. 11.00 fra Tyrstrup Kirke

Få 10% 
rabat på 
helse- og 
plejeprodukter
med nyt gratis medlemskort! 

Jernbanegade 1, 6070 Christiansfeld. 
Tlf. 2197 1111 *  info@morgenstjernen.dk

Hent det selv i butikken.
Åbent mandag – fredag kl. 13.30-16.30

Fjelstrup Skatklub
Mandag den 11. marts  
mødtes 15 personer til skat 
Nr. 1: Erik Hansen m/2208 p. 
Nr. 2: Bent Sørensen m/1968 
p. Nr. 3: Ernst Jessen m/1749 
p. Nr. 4: Hans Jørgen Ber-
telsen m/1711 point. Vin fik 
Bruno Schmidt m/10 point.
Mandag den 18. marts  
mødtes 15 personer til skat 
Nr. 1: Ernst Jessen m/1807 
point. Nr. 2: Bent Sørensen 
m/1750 point. Nr. 3: Jens 

P.Hansen m/1718 point. Nr. 
4: Thomas Ellegaard m/1683 
point. Vin fik Johan From 
m/823 point.
Mandag den 25. marts  
mødtes 15 personer til skat 
Nr. 1: Keld Petersen m/1957 
p. Nr. 2: Arne Juhl m/1664 p. 
Nr. 3: Vagn Clausen m/1636 
p. Nr. 4: Hans Jørgen Bertel-
sen m/1594 p. Vin fik Johan 
From m/888 point.
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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 nov. 2018. Alle 7 er testet 

for styrken på wi-fi-signalets udstråling, 
samt for wi-fi-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.

Indendørs  
krolf i  
Fjelstrup  
Hallen
Frede Jørgensen og hans hold, der hver torsdag formiddag har 2 
timers idræt i Fjelstrup Hallen, sluttede sæsonen af med premi-
ere på indendørs krolf i Fjelstrup Hallen. Planen er, at der næste 
år startes et hold op med indendørs krolf.

Ivrige krolf-spillere
Der blev konkurreret på livet løs og der blev holdt skarpt øje 
med score-sedlen. Mange deltagere havde ikke prøvet at spille 
krolf før, men det tog ikke lang tid, før alle ivrigt kastede sig ud 
i spillet.

Design af krolf-banen
Den indendørs krolfbane i Fjelstrup Hallen er designet af 
hal-medarbejder, Mike Kjær, der også har fremstillet mange 
spændende og sjove forhindringer til banen.
Stor tak til Mike for hans indsats.
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Nyt fra 

Klumme 

Kære Læser

I løbet af det næste års tid vil vi på denne plads fortælle 
om, hvad der rører sig i Christiansfeld Centret og hvil-
ke idéer, vi har i støbeskeen.

Foråret spirer frem, det kildrer i maven, og her i Chris-
tiansfeld 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. 

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 fan-
tastiske by, og gæsterne må meget gerne også spise, 
shoppe og overnatte ved samme lejlighed. Det vil vi 
gøre vores for.

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 sam- arbejde 
som vejen frem til at sikre en god og bæredygtig turis-
meudvikling.

Mange forårshilsener
Birgitte Lamp

 
Kontakt 

Christiansfeld Centret 
Nørregade 14 
6070 Christiansfeld

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

www.christiansfeldcentret.dk 

Åbningstider

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

1. maj - 31. august
Mandag - søndag 10-17

1. september - 23. december 
Mandag - søndag 10-16

24. december - 1. januar 2020
Lukket

Birgitte Lamp, UNESCO site Manager 
og leder af Christiansfeld Centret

Det sker!

Tirsdag d. 2. april kl. 16.30

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

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

FOREDRAG FOR BØRN

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

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

Alle dage kl. 10-16
Aktiviteten er gratis. 

Særudstilling

Christiansfeld

- med fotografier af Eva Kristensen 
  November 2018 - juni 2019

i billeder

RELIGION, MODERNITET & 
KULTURARV

PÅSKESJOV
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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 Achtermann HHH   
Her bor I på hyggeligt hotel i cen-
trum af kurområdet Braunlage - i 
hjertet af Tysklands meget popu-
lære feriedestination, Harzen. 
Kurområdets idylliske beliggenhed 
ved foden af bjerget Wurmberg 
(970 m.o.h.) giver jer fine mulig-
heder for rekreation og byder 
samtidig på et stort aktivitetsud-
bud. Tæt på hotellet ligger også 
tre af Harzens store attraktioner: 
Wernigerode (25 km) med det 
pompøse slot og byerne fra ver-
denskulturarvslistede Goslar (39 
km) og Quedlinburg (48 km). 

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

I hjertet af Harzen
4 dage på hyggeligt 3-stjernet hotel i Tyskland

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.

Pr. person i dobbeltværelse

1.249,-
Pris uden rejsekode 1.399,-

2 børn med rabat

Også mulighed for 2, 4, 5 og 7 nætter!

 Kurafgift maks. EUR 2,50 pr. døgn. 

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

Ikke dyrere, 
men smukkere!
Selskabslokaler op til  

180 personer.
Rekvirer venligst vore  

menuforslag.
Vi har 27 dejlige 

HHHHværelser
Venlig hilsen 
og på gensyn 

Torben Schulz 
Tyrstrup Kro  

Tlf. 7456 1242

Design og Innovationsdag 
på Christiansfeld Skole
Onsdag den 27. marts var 
forældrene inviteret til at 
overvære elevernes arbej-
de om og med bæredygtig-
hed og design. 

Eleverne gik op i projektet 
med stor entusiasme og var 
tydelig stolte og glade for at 
vise deres projekter frem for 
forældre og bedsteforældre. 
Børnene havde blandt andet 
fremstillet nøgleringe, dra-
ger, decoupage, håndmalede 
sten, armbånd og andet gen-
brugsguld. Desuden kunne 
man besøge spilleværkstedet 
med brætspil eller se eleverne 
eksperimentere med robot-
ter i opfinderværkstedet samt 
overvære spændende klima-
forsøg og høre om verdensmål 
hos Hr. Skæg i Indonesien. 
Og endelig optrådte 2 børne-
kor med sang og trommespil 
på plastbaljer og plastflasker. 
Der var faktisk så meget at se, 
at de afsatte halvanden time 
var alt for kort tid.

Skoleleder Poul Frem-
melev fortalte, at målet med 
temadagen er at fortælle ele-
verne om FN’s 17 verdens-
mål for bæredygtig udvikling. 
Formålet er at gøre en ende 
på ekstrem fattigdom og sult 
i verden, mindske ulighed og 
bekæmpe klimaforandringer - 
så alle kan leve et godt liv og 
give verden videre i ordent-
lig stand til de børn, der skal 
vokse op i den.

Ud af de 17 mål havde 
skolen udvalgt nogle delmål 
eller temaer, hvor vor bør-
nene skulle fremstille forskel-
lige ting af genbrugsting. På 
denne måde lærer de, at det 
ikke altid blot gælder om at 
købe og købe. Den helt unge 

generation er faktisk meget 
bevidst om genbrug og bære-
dygtighed, fortalte skolelede-
ren. Således havde elevrådet 
foreslået, at man anskaffede 
en koldtvandsbeholder, så 
eleverne kunne fylde koldt 
frisk vand i medbragte flasker 
hjemmefra for at undgå køb 
af de mange plastflasker!

Affaldsindsamling  
dagen før

Dagen forinden havde ele-
verne været ude i det fri på af-
faldsindsamling og kom tilba-
ge med ikke færre end 1957 
cigaretskod, 109 dåser og 115 
kilo affald. De havde været 
meget overraskede over, at 
det tager naturen op til 500 år 
at nedbryde en dåse, 500 år 
at nedbryde en plastpose og 5 
år at nedbryde et cigaretskod.

Lars Østergaard Jensen   

To elever med robotkøretøj styret over bærbar computer.

Sang og rytmisk trommemusik spillet på plastflasker, træstokke 
og plastbaljer.Sjippetove lavet af plastaffald var et hit.

Dygtige korpiger gav den fuld skrue.

Skøtt´s Place
Kongensgade 2,  
Christiansfeld 

Antik & Loppefund.
Nu med Grønlandsk 

husflid.
Åbent: tors-fredag 

12-17:00, 
lørdag 10-14:00 
v/M.H.Skøtt 

tlf. +45 2344 0935
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www.kolding.dk

Danmark spiser sammen
Kolding Kommune støtter op omkring den landsdækkende  
begivenhed ”Danmark spiser sammen”, som foregår i uge 17.
De Brugerstyrede aktivitetshuse under Seniorforvaltningen afholder forskellige spisearrangementer, 
hvor du kan mødes med andre omkring et fælles måltid.

Gennem fælles måltider hjælper husene til i kampen mod ensomhed. Du kan bakke op om dette 
ved at deltage, tage naboen eller andre i hånden og derved bidrage til nye fællesskaber. 
                    
Seniorudvalgsformand Søren Rasmussen vil på en af ugens første arrangementer under 
”Danmark spiser sammen”, deltage i fællesspisningen i Alminde forsamlingshus 
Vestergade 20, 6051 Almind den 24. april kl. 12.00.

Følgende Brugerstyrede aktivitetshuse støtter op omkring arrangementet ”Danmark spiser sammen”:

DANMARK SPISER SAMMEN 2019 – UGE 17
 

23. april kl. 14.00 Paletten - Kagebord
Norgesvej 6, 6000 Kolding. Tilmelding til formanden på tlf. 40 75 56 64, eller på Paletten. 

24. april kl. 12.00 Basagerhus - Frokost
Nr. Bjertvej 89, 6000 Kolding. Tilmelding til Basagerhus, basagerhus@gmail.com eller
tlf. 42 33 60 08.

24. april kl. 12.00 Bjert - Frokost 
Vesterløkke 10, 6091 Sdr. Bjert. Tilmelding til Brugerrådet på tlf. 22 80 40 90 eller 21 62 16 88. 

24. april kl. 12.00 Alminde Forsamlingshus - Middag med 2 retter mad og kaffe med kage 
Vestergade 20, 6051 Almind. Fællesarrangement: Centrum, Oasen,  Svinget, Toften og Paletten. 
Underholdning ved Vadehavsorkesteret. Tilmelding i Aktivitetshusene eller til mail:  
engedahl2@stofanet.dk, eller  tlf. 50 95 19 77, senest 7. april.

24. april kl. 13.30 Huset - Kaffe og kage og foredrag 
Storegade 3, 6640 Lunderskov. Ingen tilmelding.

25. april kl. 11.30 Olivenhaven - Spis sammen i cafeteriet
Munkevænget 10, 6000 Kolding. Ingen tilmelding.

25. april kl. 12.00 Lindely - Fællesspisning  og underholdning 
Lindegade 2, 6580 Vamdrup. Tilmelding på Lindely senest den 17. april.

26. april kl. 12.00 Midtgården - Frokost, påskemenu og underholdning 
Nicolaiplads 10, 6000 Kolding. Tilmelding til grøn afdeling på Midtgården eller til formanden 
på tlf. 20 66 90 46.

26. april kl. 12.00 Catolhavegyden - Fællesspisning 
Catolhavegyden 19, 6000 Kolding. Tilmelding til formanden på 20 86 35 79 senest 16. april.

28. april kl. 12.00 Oasen - Frokost
Bavnehøj 117, Vester Nebel, 6040 Egtved. Tilmelding til  formanden på tlf. 23 88 60 39.

1. maj kl.12.00 Seniorhuset - Fællesspisning og underholdning
Skolevej 10, 6070 Christiansfeld.  Billetsalg d. 26 april i Seniorhuset kl. 10.00-11.00. 

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.

Tillykke

Kære dejlige Johan
Stort tillykke med din første 
runde fødselsdag.
Vi ønsker dig en rigtig dejlig 
dag og god sejlads fremover. 

Kærlig hilsen fra  
Mormor og Morfar

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 - torsdag fra kl. 08.30-16.00  
og fredag 08.30-14.30.
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Læs også ugeavisen på:

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

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

Motor

Bolig / Ejendomme m.m.

4-værelses i 
Christiansfeld

I midtbyen udlejes 
4-værelses lejlighed 

på 106 m2, med 
stor spisekøkken, 

badeværelse med plads 
til vaskemaskine, stort 
soveværelse med skabe 

og 2 gode værelser.
Adgang til tagterrasse og 

fri parkering i gården.
Mdl. husleje kr. 5.900,-  

+ forbrug.

Henvendelse til Chris 
på tlf. 2616 7707

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

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.

PÅ GRUND AF DEN FORESTÅENDE  
PÅSKE, HAR KONTORET ÆNDREDE  

ÅBNINGSTIDER I UGE 15:
Mandag den 8. april ...................kl. 09.00-13.00 
Tirsdag den 9. april ....................kl. 09.00-13.00 
Onsdag den 10. april ..................kl. 09.00-13.00 
Torsdag den 11. april .................kl. 09.00-16.00 
Fredag den 12. april ...................kl. 09.00-13.00

DEADLINE FOR ANNONCER TIL UGE 16 
ER MANDAG D. 15/4 KL. 9.00!

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
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Landbrug / Have / Fritid / Håndværkere m.m.

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

Salg • RepaRation

Butik: Punkt1 Haderslev-Kolding

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

Hennings Hvidevareservice

Over 
25 års 

erfaring

Afhentningsplads til trailerfolket

Muld - Sand - Støbemix
Forskellige slags  
sten/grus/granitskærver m.m.
Kan også leveres.

########

!!!!!!!!

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

Hent evt.  
Ugeavisen hos:

Christiansfeld Avis  
Christiansfeld Centret

Dagli’ Brugsen og  
Stalden i Hejls


