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mail@christiansfeld-avis.dk • www.christiansfeld-avis.dk

Langfredag d. 19. april 2019
Aastrup......................kl. 10.30
Aller...........................kl. 10.15
Bjerning......................... ingen
Brødremenigheden...kl. 10.30
Brødremenigheden...kl. 14.30
Fjelstrup......................... ingen

Frørup........................kl. 10.30
Hejls............................... ingen
Hjerndrup..................kl. 09.00
Moltrup......................kl. 10.30
Sommersted...............kl. 10.30
Stepping......................... ingen
Taps................................ ingen
Tyrstrup......................kl. 10.30
Vejstrup......................kl. 10.30
Vonsbæk.....................kl. 09.00

Vi holder

Hvad sker der i min kirke?
Se side 2

ferie

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

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

www.juelnielsens.dk

Uge 26, 27 og 28

95. årgang

Skøtt´s Place
Kongensgade 2,
Christiansfeld

Antik & Loppefund.
Nu med Grønlandsk
husflid.
Åbent: tors-fredag
12-17:00,
lørdag 10-14:00

Så er vi
tilbage efter
v/M.H.Skøtt
ferien
tlf. +45 2344 0935

enstyrke: kr. 1998,-

Man.-fre. 9.30-17.30

Man.-fre. 9.30-17.30

ViService
pakker
flotte
nær
dig
gavekurve til
JUel
optik
enhver lejlighed...

Service nær dig

ÅbNiNgStider:

Nørregade 10 - Chr.feld

Vores
åbningstider
tlf. 7456
1327er:
MANDAG - FREDAG
www.juelnielsens.dk
kl. 09.30 - 17.30
Uge 29 LØRDAGE:
kl. 09.30 - 13.00

Solbriller
flerstyrke: kr. 1998,ÅbNiNgStider:

JUel
optik
Nørregade 10 - Chr.feld
Nielsen

Søndag den 14. april 2019
Palmesøndag
Aastrup......................kl. 10.30
Aller............................... ingen
Bjerning.....................kl. 09.00
Brødremenigheden...kl. 10.30
Brødremenigheden...kl. 17.00
Fjelstrup.....................kl. 10.15
Frørup........................kl. 10.30
Hejls...........................kl. 10.30
Hjerndrup..................kl. 09.00
Moltrup.......................... ingen
Sommersted...............kl. 10.30
Stepping.....................kl. 09.00
Taps................................ ingen
Tyrstrup............kl. 10.30/16.00
Vejstrup......................kl. 09.00
Vonsbæk......................... ingen

Skærtorsdag d. 18. april 2019
Aastrup.......................... ingen
Aller...........................kl. 15.30
Bjerning.....................kl. 18.00
Brødremenigheden...kl. 10.30
Brødremenigheden...kl. 19.00
Fjelstrup.....................kl. 17.00
Frørup............................ ingen
Hejls...........................kl. 10.30
Hjerndrup...................... ingen
Moltrup.......................... ingen
Sommersted...............kl. 17.00
Stepping.....................kl. 17.00
Taps................................ ingen
Tyrstrup......................kl. 17.00
Vejstrup.......................... ingen
Vonsbæk.....................kl. 19.00

Nielsen

Gudstjenester

Torsdag / Fredag den 11. / 12. april 2019

Nielsen

Uge 15

tlf. 7456 1327

www.juelnielsens.dk

Uge 30

LANGFREDAG i ALLER KIRKE

Åben hele
PÅSKEN
kl. 9-15

Fredag d. 19. april kl. 10.15
Gudstjenesten vil foregå som en
vekslen mellem sang og læsninger.
Kirkesangerkoret "EKKO" medvirker.
Arr: Aller-Fjelstrup Aktivitetsudvalg

ÅBNE KREATIVE
VÆRKSTEDER

13. OG 14. APRIL 2019 • KL. 10.30-16.00
CHRISTIANSFELD KREATIV FORENING & AFTENSKOLE
HEJLS GAMMEL SKOLE. HEJLS LANDEVEJ 20
- 1. SAL INDGANG A. 6094 HEJLS

Det store
havekatalog
kommer med
Posten eller hent
det i butikken

Påsken i Brødremenigheden
13. april lørdag
14. april søndag
14. april søndag
15. april mandag
16. april tirsdag
17. april onsdag
18. april Skærtorsdag
18. april Skærtorsdag
19. april Langfredag
19. april Langfredag
21. april Påskedag
21. april Påskedag

- eller på
www.blomstergaarden-christiansfeld.
dk
Se annonce
side 3

Hjerndrupvej 10 . 7456 1511
www.blomstergaardenchristiansfeld.dk

Bilsyn

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

fra

459,-

Betaniatime
Konfirmation
Hosianna
Læseforsamling
Læseforsamling
Nadverforberedelse
Gudstjeneste
Nadver
Gudstjeneste
Kristi dødstime
Påskemorgenliturgi
Gudstjeneste

Få en kupon til en

gratis fransk
hotdog
ved bilsyn

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

Applus Bilsyn Christianfeld
Hjerndrupvej 5
6070 Christiansfeld

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

kl. 19.00 Jørgen Bøytler
kl. 10.30 Jørgen Bøytler
kl. 17.00 Jørgen Bøytler
kl. 19.00 Jørgen Bøytler
kl. 19.00 Jørgen Bøytler
kl. 19.00 Jørgen Bøytler
kl. 10.30 Jørgen Bøytler
kl. 19.00 Jørgen Bøytler
kl. 10.30 Jørgen Bøytler
kl. 14.30 Jørgen Bøytler
kl. 05.45 Jørgen Bøytler
kl. 10.30 Jørgen Bøytler

Åbningstider
Mandag til torsdag: kl. 8.00 - 16.00
Fredag:
kl. 8.00 - 14.15
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Generalforsamling
2019

Torsdag den 11. april 2019

Bekendtgørelser

Hus i landsby
ved Simmersted sælges
Eurodanhus på 123 m2 fra 1998.

Tirsdag den 30.04.19 kl. 19.00,
på »Den Gamle Grænsekro«

Åbent hus fredag den 19. april
fra kl. 10-12.

1. Valg af dirigent.

Nærmere info på tlf. 3035 6982

2. Formandens beretning.
3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede
årsregnskab.
4. Indkommende forslag!
(skal være formanden i hænde, senest 14 dage før)

Der indbydes til

Påske-

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
6. Valg af 2 suppleanter for et år ad gangen.

gudstjeneste

7. Valg af 2 revisorer.

Hvis du ikke har modtaget avisen...

8. Bordet rundt.
9. Evt.
Efter GF, vil der være et par franskbrøds madder og
kaffe til at slutte af på.

På bestyrelsens vegne
Stig - snetaps@post.tele.dk

Kan den hentes hos:

i Over Lerte kirke
onsdag den 24. april 2019 kl. 19.30

Christiansfeld Avis
Christiansfeld Centret
Dagli’ Brugsen og Stalden i Hejls

Prædikant er domprovst Torben Hjul Andersen.
Efter gudstjenesten er der kirkekaffe.
Alle er velkomne.

Skovparken 55 . 6070 Chr.feld
Tlf. 7456 0114
mail: post@tab1955.dk

Frørup · Hejls
Hjerndrup · Stepping
Taps · Tyrstrup · Vejstrup

»Gå med «
Af Ann-Grete Edelberg, Stepping-Frørup menighedsråd
I hverdagen er folkekirken
mange ting lige der, hvor vi
bor. Der er korsang, højskoleaftener, musikgudstjenester,
prædiken af biskoppen, gospel, koncert med fangekoret,
foredrag om tro, kirkekaffe.
Og alt det andet som giver ansigt enten for os selv eller for
kirken helt lokalt.

Jeg sidder med en avis som
også er en reklame. »Gå med«
er titlen på Himmelske Dage
på Heden, som er foregår i /
omkring Herning 30. maj - 2.
juni. Det er det kirkelige liv i
Danmark koncentreret ned til
4 dage, hvor der ud over det
førnævnte er 300 andre mulige stunder i godt selskab.

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

Påske i
Stepping og Frørup

Palmesøndag kl. 9 Stepping, kl. 10.30 Frørup.
Skærtorsdag kl. 17 i Stepping.
Langfredag kl. 10.30 Frørup.
Påskedag kl. 9 Frørup og 10.30 Stepping.
Skærtorsdag: Fællesspisning i Præstegården.
Påskedag Stepping:
Indvielse af den nye alterdug.

Jytte Abildstrøm og Kirsten
Kjærulf siger med musik og
ord noget om Hildegard af
Bingen, Gamle salmer i ny
indpakning, Diskussion om
socialt udstødte er blot 3 udvalgte fra midtersiden. Resten
er at finde hjemmesiden: himmelskedage.dk
Jeg har for år tilbage haft
stor glæde af disse kirkemøder. Der er masser af plads til
både at yde og at nyde. Fællesskabet er lige foran, hvis

ellers interesse samt øjne og
ører er vidt åbne. Det er svært
ikke at blive indfanget af en
klog præst, en stille stund eller en dejlig samtale med en
fremmed. Nogle gange giver
det god mening for en stund
at blive inspireret eller klogere
på alverdens ting langt borte
fra sin egen »hønsegård«. Så
»gå med« enten til Herning
eller f.eks. til et udfordrende
foredrag eller en sangaften i
din egen kirke.

Påske i Tyrstrup

og Hjerndrup Kirker

Palmesøndag, 14./4.
Kl. 9.00 i Hjerndrup og
Kl. 10.30 i Tyrstrup
Kl. 16.00 i Tyrstrup:
Temagudstjeneste med Fællesspisning
Skærtorsdag, 18./4. kl. 17.00
Fælles gudstjeneste og spisning
i Tyrstrup kirke. Maden koster 60 kr. for voksne
og 25 kr. for børn.
Beløbet betales i kirken på selve dagen.
Langfredag, 19./4.
Kl. 9.00 i Hjerndrup og 10.30 i Tyrstrup
(Refleksions- og musikgudstjeneste)
Påskedag, 21./4.
Kl. 9.00 i Hjerndrup og 10.30 i Tyrstrup
Anden påskedag, 22./4.
Kl. 10.30 i Tyrstrup

AFHOLDER ORDINÆR

GENERALFORSAMLING
Mandag den 13. maj 2019
kl. 19.00 (fællesspisning kl. 18.00)
på Den Gamle Grænsekro,
Koldingvej 51, 6070 Christiansfeld
DAGSORDEN:
1.
2.
3.

Valg af dirigent.
Beretning for året 2018.
Godkendelse af regnskab 2018 samt
forelæggelse af budget 2020.
4. Indkomne forslag.
5. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
På valg er:
a) Heidi Christensen (modtager genvalg)
b) Ingolf Callesen (modtager genvalg)
6. Valg af 2 suppleanter.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen
skal fremsendes skriftligt til kontoret senest mandag,
den 29. april 2019.
Endelig dagsorden med indkomne forslag og hovedforeningens årsregnskab med budget udsendes 1 uge
før generalforsamlingen, og fremlægges samtidig på
kontoret.
Der afholdes afdelingsmøder tidligere på samme
dag. Der udsendes særskilt indkaldelse til disse
møder til beboerne, og der er fællesspisning kl. 18.00.
Hvis du ønsker at deltage i fællesspisning,
bedes tilmelding med anførsel af navn og adresse
ske til kontoret, Skovparken 55, Christiansfeld,
eller post@tab1955.dk senest den 29. april 2019.

Bestyrelsen
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Bekendtgørelser

Alt er udsolgt

Vores kære mor, svigermor, mormor, farmor og oldemor

Birthe Bojsen Lund

og butikken er lukket.

er stille sovet ind
* 15. juli 1920

På familiens vegne
Peter og Hanne

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

† 8. april 2019

Anne

Mange tak til dem der har støttet
Den Lille Slagter i de sidste 3 år.

Tæpper • Vinyl
• TrægulVe • Vådrum
•

Gunnar og Susanne

Bisættelsen finder sted fra Aller Kirke
lørdag den 13. april kl. 12.00

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

En stor tak til personalet på Kongebrocenteret
for god og kærlig pleje

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

Favstrupvej 2 · Chr.feld · Tlf. 3034 9220

1000 tak

Af hjertet tak

Taksigelser
Tak til alle
som har glædet mig med at hejse flaget på min
70-års fødselsdag og til Jer,
som satte flagene op ved forsamlingshuset.
Tak til alle mine gæster fordi de havde lyst til at være
med til at fejre dagen, og rigtig mange tak for alle
de flotte gaver - hilsner - blomster og sange.
En særlig tak til børn og svigerbørn for al hjælp
iforb. med festen - til Lisa for de gode hjemmebagte
kager - til Anne Mette for den fine tale, og sidst men
ikke mindst, til dem som i hast lånte os grej,
så vi kunne få gang i musikken.

for den overvældende deltagelse ved

til vores sponsorer og de mange frivillige,
som lagde materialer og maskiner til,
ved Smuk Landsbydag søndag den 7. april
i både Sjølund - Hejls og Hejlsminde.

Poul-Jørn Bertelsen »Jørns«
bisættelse.
Tak for blomster, kranse, buketter og mange besøg
og kærlige knus, tak til alle i Huustoft for
den smukke pyntning ved vores hjem.

Du kan endnu nå at give et bidrag via
MobilePay 32830 - Mærk: Smuk

På familiens vegne Karen

KSU Sjølund og
Hejls/Hejlsminde Lokalråd

Mvh. Laila Ahrenkiel Meier

Knaldhamrende Gode Tilbud

Christiansfeld Fjernvarmeselskab A.m.b.a

Inviterer til indvielse.
Fredag den 26. april kl. 11-15

Store
Krydderurter
Fra

2995
.

K
TA’ 4 ST

Stedmoder /
Hornviol

100

00

Tete a Tete
Fra

500

Fra

500
.

TK
TA’ 12 S

50

00

Kanzan Japansk
Pryd Kirsebær
Ca. 2 m. høj

.

TK
TA’ 12 S

Indvielsen skal fejres, og det gør vi!
Derfor vil vi gerne invitere vore forbrugere, forretningsforbindelser og venner af
huset til en god fjernvarme-snak.
Der vil blive serveret pølser, øl, sodavand og hvidvin ved arrangementet.
Det nye anlæg består af 3 hoveddele:
Energioptager, der henter energi fra udeluften.
Elvarmepumpe, der bringer temperaturen op på ca. 20ﹾC.
Absorptionsvarmepumpe, der afleverer brugbar fjernvarmevand til nettet.

Christiansfeld Fjernvarmeselskab A.m.b.a
Ravnhavevej 2
6070 CHRISTIANSFELD
CVR: 63234214

Tel.: 7456 1902
cf@christiansfeld-fjernvarme.dk.
www.christiansfeld-fjernvarme.dk

Åbningstider:
Mandag - torsdag 8.00-16.00
Fredag 8.00-12.00

50

00

Før 69800
N

NU KU

349

00

ÅBEN hele Påsken kl. 9-15
Det store havekatalog kommer med Posten
eller hent det i butikken - eller på
www.blomstergaarden-christiansfeld.dk
NORMALE ÅBNINGSTIDER:

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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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

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

Torsdag den 11. april 2019

Påsken i Brødremenigheden
Påsketiden er også i Brødremenigheden præget af
både forkyndelsen af den
korsfæstede Jesus og af den
opstandne Jesus Kristus. Påskens budskab er i Brødremenighedens teologiske tradition et gennemgående, ja helt
nødvendigt element.
Det begynder jo allerede
dagen før Palmesøndag med
Betaniatimen lørdag aften. Så
kommer Palmesøndags gudstjeneste kl. 10.30 og Hosiannagudstjeneste om eftermiddagen kl. 17.00.
Mandag og tirsdag i den
stille uge er der læseforsamlinger, kl. 19.00, og onsdag
aften er der nadverforbere-

delse. I løbet af læseforsamlingerne læses tekster fra
Bibelen, som handler om begivenhederne, der førte frem
til påsken. Disse forsamlinger
har en stemning af fordybelse
og meditation.
Skærtorsdag er der formiddagsgudstjeneste, det er
også en læseforsamling, hvor
teksterne omkring nadverens
indstiftelse læses. Om aftenen
samles menigheden med det
ene formål at fejre den hellige
nadver.
Langfredag er der gudstjeneste om formiddagen.
Om eftermiddagen holdes
så, hvad nogen opfatter som
den smukkeste gudstjeneste

i Brødremenigheden, nemlig
»Kristi dødstime«, hvor koret bl.a. synger den latinske
hymne: »Ave verum corpus«,
hvor der er tekstlæsninger,
afbrudt af vers, der synges af
menigheden. Klokken 15.00,
(ved den niende time) læses
skriftstedet om Jesu død, orglet spiller sagte satsen »Hellige herre Gud«, hvorefter der,
mens kirkeklokkerne ringer,
er tid til personlig bøn. Derefter synges takkesalme for Jesu
død, og stemningen i gudstjenesten skifter gradvist fra det
sorgfulde til glæde og lovsang,
fordi Jesus døde for al synd og
ondskab i verden.
Påskemorgen fejres den

måske mest berømte gudstjeneste i Brødremenigheden. I
år begynder gudstjenesten kl.
5.45. Denne gudstjeneste begynder i stilhed inde i kirken.
Der skal ikke afsløres så meget mere her, ud over, at efter
et kvarters tid afbrydes gudstjenesten og alle vandrer ud
på Gudsageren, hvor gudstjenesten afsluttes.
Kl. 10.30 er der igen gudstjeneste i kirken med korsang.
Det gælder for alle gudstjenester og forsamlinger at
alle og enhver er hjertelig velkommen. Påskens budskab er
godt nyt for alle.
Jørgen Bøytler
Brødremenighedens præst

ER MANDAG D. 15/4 KL. 9.00!
ANNONCE-INDLEVERING TIL UGE 16:
Større annoncer:
Hele, halve og kvarte sider samt
annoncer med farve skal indleveres
senest onsdag.
Mindre annoncer kan nås fredag inden kl. 12.00.
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.

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

SENEST FREDAG MIDDAG.
ANNONCERNE SKAL BETALES KONTANT.

Ildsjæle skaber sammenhold
Et
omfattende
stykke
håndarbejde er bragt til
ende og resultatet er en
smuk alterdug som Stepping Kirke indvier ved
påskegudstjenesten d. 21.
april.

En alterdug og forskellige
dåbsservietter er meget mere
end det. De er vidnesbyrd om
kreativitet, sammenhold og
en win-win situation i Stepping og de omkringliggende
byer. Linda Christoffersen og
Anne-Marie Nommensen er
begge garvede håndarbejdere
og har sammen lavet alterdugen. Anne-Marie fra Hjerndrup har syet selve dugen
mens Linda Christoffersen
fra Christiansfeld har kniplet
kanten.
- Vi er en »nørkleklub« i

Her ses de to kreatører med den nye alterdug i Stepping Kirke.
Anne-Marie Nommensen (tv.) og Linda Christoffersen (th.).

Hjerndrup med ti damer. Vi
samles hver mandag aften

hvor vi syer, hækler og knipler. Vi har længe lavet dåbs-

servietter til kirken og en
dag blev vi spurgt om vi ikke
havde lyst til at lave en ny alterdug, fortæller Linda.
Den råhvide dug er lavet
af hørtråd. Kors og hjerter
danner både mønster og symbolik i kniplings-kanten, der
har taget Linda utallige arbejdstimer henover to vintre.
- Da jeg blev spurgt første
gang sagde jeg nej. Jeg ved jo
hvor stort et arbejde det er,
men da jeg tilfældigvis fandt
et mønster, der var ligetil,
kunne jeg ikke sige nej alligevel, fortæller Linda.
Stepping Kirke er meget
taknemmelig over Linda og
Anne-Maries store indsats og
alterdugen indvies til gudstjenesten påskedag den 21. april
kl. 10.30.
Anne

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

Glad Gitte fejrede 5-års fødselsdag
Over tre dage fra torsdag
til 4. til lørdag den 6. april

fejrede Gittes Mode fem
års fødselsdag.

o 1 sp. uden foto o 1 sp. med foto o 2 sp. med foto

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.

Allerede om torsdagen
besøgte mange gamle og nye
kunder Gitte Bygs forretning
på Kongensgade, hvor man
markerede jubilæet ved at
give 20% rabat på alt i butikken alle tre dage.
Midt i travlheden torsdag
fortalte Gitte til avisen, at det
allerede havde været en god
dag med glade kunder. Hun
glædede sig over den fine opbakning til sig og butikken
gennem de fem år. På alle de
tre »fødselsdage« havde Gitte
Byg overraskelser til de første
kunder i modebutikken, ligesom der var lidt lækkert til ganen dagene igennem til alle,
som kiggede indenfor.
Og her fra avisen skal også
lyde et stort tillykke med de
første fem år.
Af Lars Østergaard Jensen

Christiansfeld Avis

Torsdag den 11. april 2019

5

Nyt fra

Det sker!
BYRUNDVISNING

Klumme

FOR BØRN

Birgitte Lamp, UNESCO site Manager
og leder af Christiansfeld Centret

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.

BYRUNDVISNINGER

PÅSKESJOV

Lørdage og søndage kl. 13.00

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

Året rundt kan du komme på en offentlig byrundvisning i Christiansfeld. Byrundvisning er en historisk
byvandring rundt i Christiansfeld by, hvor en guide vil
fortælle om byens mest markante huse og steder.

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

Turen varer 1½ time.
Pris: 60 kr. pr. voksen, børn u/18 år deltager gratis.
Reservér din billet allerede nu.

Alle dage kl. 10-16
Aktiviteten er gratis.

Gå ikke glip af det!
Christiansfeld Centret lancerer ny hjemmeside den 15. april

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.
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.
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.

Særudstilling

Christiansfeld
i billeder

Mange forårshilsener
Birgitte Lamp

- med fotografier af Eva Kristensen
November 2018 - juni 2019
Kontakt

Åbningstider

Christiansfeld Centret
Nørregade 14
6070 Christiansfeld

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

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

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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Liberale Erhverv m.m.

Retshjælp

Christiansfeld advokater
tilbyder anonym, gratis

Brødremenighedens kirke
palmesøndag
den 14. april
kl. 10.30
Konfirmation 2019

retshjælp den 1. og 3.
mandag i måneden

Noah Rasmus Møllgaard
Karenmarie Vesterlund

kl. 16.00-17.00 på
Christiansfeld Bibliotek

Charlotte Szocska
Mette H. Bindeballe

Torsdag den 11. april 2019

Påskegudstjeneste
på Klokkemuseet i
Over Lerte
Som i tidligere år indbydes
der til påskegudstjeneste i
Over Lerte Kirke onsdag,
den 24. april 2019 kl. 19.30.

Prædikant er domprovst
Torben Hjul Andersen. Efter
gudstjenesten er der kirkekaffe. Alle er velkomne.

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

Landbrug / Have / Fritid / 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

Læs også ugeavisen på:

- eller få avisen tilsendt
pr. mail
hver torsdag morgen.
Tilmeld dig på:

Den 13. april kl. 10-16 er
der Bazar i Multihuset;
Harken 1 - Vojens.

www.christiansfeldavis.dk

!!!!!!!!
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

########

Rekordstor
påskebazar med
endnu flere
udstillere!

HAVEFLIS SÆLGES

og kan bruges i haven
til under træer og planter
Mørkt løv - Lyst granflis - Nylavet
Selvhentning.

Henv. JV-Trae v/Johannes Vyff
Kildager 37, Vonsbæk, 6100 Haderslev
Tlf. 6174 2244 - 7457 9115

I år bliver det en endnu
flottere og større PÅSKEBAZAR med flere nye udstillere
- med fokus på både genkendelighed og nytænkning.
Der er noget for alle, og
i år deltager mange af de
tidligere udstillere samtidig
med, at der er kommet flere
til. Herudover vil der være et
inspirerende modeshow med
bl.a. tøj til mor og barn.
Påskebazaren byder bl.a.
på: filtede ting, skindtasker,
træting, brugskunst i kobber,
flotte genbrugsting samt meget mere.
Der vil selvfølgelig også
som sædvanlig være en stor
blomsterbod, hvor man kan
købe forårsblomster i krukker
og de flotteste friske buketter
og dekorationer.
Herudover er der også en
lokal bod, hvor lokale ildsjæle
har bidraget med forskellige ting lige fra delikatesser

og spændende ting, som er
produceret af frivillige i »Det
Kreative værksted« i Multihuset.
Man har simpelthen mulighed for at få fat i de lækreste ting, som ikke kan købes
andre steder!
Som altid er det en oplevelse i sig selv at besøge caféen, hvor der vil blive hygget
om alle, og hvor der også kan
købes lokale lækkerier!
Så glæd jer! Der er noget
for hele familien på en dejlig
forårsdag i Multihuset!
På Facebook lægger udstillerne løbende billeder op
af det, man kan opleve på
påskebazaren. - »Simmersted
Påskebazar & Livsstilmesse«
Yderligere oplysninger kan
fås ved henvendelse til Bazargruppen - Jette på mobil
22905236. Entré-indtægter
og overskuddet fra stand-leje
og lokale boder går direkte
til Multihuset i Simmersted!
Man kan betale med mobile
Pay og kontanter, oplyser Jytte Rabæk Schmidt.

Christiansfeld Avis

Torsdag den 11. april 2019

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

Ikke dyrere,
men smukkere!

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

Kultur / Mad

Selskabslokaler op til
180 personer.
Rekvirer venligst vore
menuforslag.

Christiansfeld Avis
Tyrstrup Herreds
Tidende
Jernbanegade 1
6070 Christiansfeld
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Vi har 27 dejlige
HHHHværelser
Venlig hilsen
og på gensyn
Torben Schulz

Tyrstrup Kro
Tlf. 7456 1242

Palmesøndag
i Fjelstrup Kirke

Hold din fest i Fjelstrup

Søndag den 14. april kl. 10.15

KØR SELV-FERIE MED

Christiansfeld Avis

Aller-Fjelstrup Sognekor medvirker
ved gudstjenesten.
Bagefter inviteres alle over i Forsamlingshuset
til før-påske-frokost og festligt samvær.
Arr: Aller-Fjelstrup Aktivitetsudvalg

Forsamlingshuset -max. 100 gæster. Kr. 2.300
Klublokalet
-max. 40 gæster. Kr. 1.800
Separate køkkener til hvert festlokale.
Giv mig et ring – jeg altid klar til at hjælpe dig
med at få en god fest.
Kontakt: Svenne Christensen
Tlf.: 21482889
e-mail: fjelstruphallen@gmail.com
Hjemmeside: fjelstruphallen.fjelstrup.dk

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.

Sommerferie i Østrig

8 dage på 3-stjernet hotel i Ried im Zillertal

3 nætter fra 1.149
,5 nætter fra 1.849
,-

Påskeudstilling
med Peer Laigaard
Palmesøndag til 2. Påskedag kl. 13.30-16.30

Gasthof Zillertalerhof HHH

Badesøer, bjergbaner og uendelige
blikke fra vandrestierne over den spektakulære naturkulisse: Det er, hvad I Pr. person i dobbeltværelse
kan se frem til på jeres næste sommerferie i Østrig. Nærmere bestemt får
I hjemme i den solbeskinnede Zillertal
Pris uden rejsekode 2.899,i Tyrol, der er oversået med hyggelige
Pristillæg: 15.6.-19.7.
og 17.8.-6.9.: 250,alpelandsbyer, rislende bække og for20.7.-16.8.: 550,revne klippevægge – og I skal bo på
typisk tyrolergasthof med blomstrende • 7 overnatninger
balkoner og gemytlig gæstfrihed i den • 7 x morgenbuffet
lille by Ried nær områdets helt store • 6 x eftermiddagskage
trækplaster, Zillertal Arena (10 km).
fra buffet

2.599,-

Børnerabat: 2 børn 0-10 år gratis.
1 barn 11-14 år ½ pris.
Maks. 1 ekstraopredning pr. værelse.
Turistskat EUR 1,50 pr. person fra 14 år pr. døgn.

Peer fortæller
sin livshistorie
Palmesøndag og
2. Påskedag
Fra kl. 13.30

• 7 x 3-retters middag
• Værelse med balkon

Ankomst
Valgfri 18.5.-12.10.2019.

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.

Gratis adgang i Café Morgenstjernen,
Jernbanegade 1, Christiansfeld

Teknisk arrangør:

ELLEGAARDS

LANDKØKKEN
PÅSKEMENU
· Indbagt lange med hvidløgsstegte tigerrejer toppet med
krydderurter & spinatcreme
· Porchetta fyldt med ramsløg,rosmarin og citron, smørsauteret
forårsgrønt, små nye persillekartofler & skysauce
·Pannacotta-tærte med hvid chokolade & rabarber
1 ret 195,- · 2 retter 255,- · 3 retter 295,-

Se også vores påskefrokostmenu ud af huset på vores hjemmeside

Læs mere på ellegaardslandkoekken.dk & bestil bord
eller påskefrokost ud af huset på 27528287

Påskeme
nu
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Åbningstider: Pubben:

/4 til 22
/4
Hele dag
en fra kl.
12
Pris 199,-

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

Barley & Grapes Gastropub

Kirkegårdsallé 1 • 6070 Christiansfeld • Tlf. 6128 5847

Christiansfeld Avis
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Kom til åbent
hus i påsken
Vær med, når vi holder landsdækkende
åbent hus med tilmelding i påsken.
Find en bolig på edc.dk, og tilmeld dig
- eller kig ind i butikken.
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Fjelstrup Skatklub
Mandag den 1. april mødtes
18 personer til skat.
Nr. 1: Leif Ågård m/2453 p.
Nr. 2: Vagn Clausen m/2066 p.
Nr. 3: Ernst Jessen m/1976 p.
Nr. 4: Børge Jacobsen m/1678 p.
Vin fik Jens P. Hansen med
1060 point.

Mandag den 8. april mødtes
15 personer til skat.
Nr. 1: Keld Jessen m/1832 p. Nr.
2: Thomas Ellegaard m/1776 p.
Nr. 3: Erik Hansen m/1712 p.
Nr. 4: Bruno Schmidt m/1509
p. Helge Petz fik en BlueBird fra
Fuglang m/819 point.

Christiansfeld Avis
Resultater fra Haderslev
Skatklub den 12-3-2019:
1. pl.: Svend Åge Petz, 1836
p. 2. pl.: Jens Peter Hansen,
1799 p. 3. pl.: Leif Pedersen,
1566 p. 4. pl.: Erik Bruhn
Hansen, 1544. Tættest på 888
point var Viggo Hermansen.
Resultater fra Haderslev
Skatklub den 19-3-2019:
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Haderslev Skatklub
1. pl.: Erik Bruhn Hansen,
1754 p. 2. pl.: Bent Sørensen,
1642 p. 3. pl.: Ernst Justus
Jessen 1531 p. 4. pl.: Viggo
Hermansen 491 point Tættest på 888 point var Gudrun
Christensen.

Håndværkere m.m.

www.christiansfeld-avis.dk

• LOFTISOLERING • HULMURSISOLERING
• FJERNELSE AF GAMMEL ISOLERING
Brorsonsvej 20 • 6000 Kolding • Tlf.: 28 73 53 20 • bedreisolering@gmail.com

Alt Tømrerog Snedker-arbejde
udføres
CHRISTIANSFELD SNEDKER OG
TØMRERFORRETNING

v/Finn Kragelund • Lindegade 59
Tlf. 7456 1779 • Bil 2142 2779
ﬁnnkragelund@mail-online.dk
www.ﬁnn-kragelund.dk

Resultater fra Haderslev
Skatklub den 26-3-2019:
1. pl.: Erik Bruhn Hansen,
2052 p. 2. pl.: Leif Aagaard,
1862 p. 3. pl.: Jørn Fogh,
1780 p. 4. pl.: Hans Peter
Bossen, 1658 p. Tættest på

888 point var Ejvind Madsen.
Resultater fra Haderslev
Skatklub den 2-4-2019:
1. pl.: Jørn Fogh, 2322 p. 2.
pl.: Leif Aagaard, 1758 p. 3.
pl.: Erik Bruhn Hansen, 1618
p. 4. pl.: Henning Jørgensen,
1520 p.
Tættest på 888 point, var
Helge Therkildsen.

