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Gudstjenester
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

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

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

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

Søndag den 21. april 2019 
Påskedag

Aastrup .....................kl. 09.00
Aller ..........................kl. 09.00 
Bjerning ....................kl. 09.00
Brødremenigheden ..kl. 05.45 
Brødremenigheden ..kl. 10.30
Fjelstrup ....................kl. 10.15
Frørup .......................kl. 09.00
Hejls ..........................kl. 10.30
Hjerndrup .................kl. 09.00
Moltrup .....................kl. 10.30
Sommersted .................. ingen 
Stepping ....................kl. 10.30
Taps ...........................kl. 14.00
Tyrstrup .....................kl. 10.30
Vejstrup .....................kl. 09.00
Vonsbæk ....................kl. 10.30

Mandag den 22. april 2019 
2. Påskedag

Tyrstrup .....................kl. 10.30

Hvad sker der i min kirke? 
Se side 2

Påskeåbent i Galleri Mørkøre
Galleriet er beliggende i den gamle Brugs  

i Ødis Bramdrup Farrisvej 6 Vamdrup,  

ALLE 5 PÅSKEDAGE

FRA KL. 10.00 - 17.00

Ældre 
Sagen 

HUSK
Sang- og hygge- 
eftermiddag på 

Kongebrocentret  
onsdag den 24. 
april kl. 14.30

Kom og mød  
dykkeren Ivan Karadzic
Ivan Karadzic var én blandt 20 frivillige, elitære dykkere  

fra hele verden, som kom den thailandske regering til  
undsætning da den bad om hjælp til at redde  

tolv drenge og deres fodboldtræner, 
 som sad fanget i en grotte i Thailand.

Foredraget gennemføres i  
Sjølund Multiarena 

onsdag den 24. april kl. 19.30
Billetter til en fantastisk aften kan købes på  

billetten.dk

Sjølund gymnastikudvalg
Vi er IKKE på p-pladsen ved Meny på lørdag  

Vi er hjemme på Favstrupvej!

HUSK at vi har åbent i denne uge:  

ONSDAG KL. 12-17 & LØRDAG KL. 10-14

Favstrup Fisk

Altid frisk

 Favstrupvej 43  
Tlf. 2283 1091 
Christiansfeld

www.favstrupfisk.dk

Den 20., 21. og 22. april
fra kl. 10.00-16.00
Loppefund - Flyttebo - Dødsbo 

Teaktræ - Elektronik - Retro - Antik 
Palisander - Samleobjekter m.m.

HJERNDRUP LANDEVEJ 7 
6070 CHRISTIANSFELD

STORT PÅSKELOPPEMARKED

MAD-DAG
I SENIORHUSET

onsdag den 1. maj 2019  
kl. 12.00

Tyrstrup Kro leverer en  
lækker 2-retters menu.

Seniorhuset serverer kaffe og kage.
Sanggruppen SOLONG fra Kolding underholder.

Pris for mad + 2 genstande,  
kaffe og underholdning kr. 90,00

BILLETSALG i Seniorhuset: 
Fredag den 26. april kl. 10.00 - 11.00

Kom og vær med til en hyggelig dag.

Seniorhuset Brugerråd

Generalforsamling
Stepping Vandværk 

afholder  
ordinær generalforsamling  

tirsdag den 7. maj 2019 kl. 19.30 
i Stepping Forsamlingshus

Dagsorden ifølge vedtægterne. 

Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen 
i hænde senest den 2. maj 2019.

Mvh Bestyrelsen

Knaldhamrende 
GODT  

PÅSKETILBUD
Spandegødning 
som på billedet
Før op til 129,95

Nu 4 stk.

Hjerndrupvej 10 . 7456 1511
www.blomstergaarden- 

christiansfeld.dk

35000
Nu 4 stk.

Butikken er fyldt med 
Påskedek.  

og buketter
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DIT VALG - VORES HJERTESAG
Kolding - Haderslev - Vamdrup 

tlf.7552 6389
www.soegaards-begravelsesforretning.dk

SØGAARDS 
BEGRAVELSESFORRETNING

- en del af Begravelse Danmark

Bekendtgørelser

Tillykke

Så bliver menuen inden 
svømning indtaget seje 
Noah
Et stort tillykke Noah 
Jensen, Kolstrup Landevej, 
med de 7 år den 19. april.

Farmor glæder sig  
til at fejre dig

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.

Hvad laver præsten? - Om undervisning
Af sognepræst Annette Wiuf Christensen

Denne gang skal min klum-
me handle om undervisning. 
Det er meget oplagt, eftersom 
konfirmationerne nærmer sig. 
Konfirmationerne er kronen 
på værket efter et længere un-
dervisningsforløb, der stræk-
ker sig fra skoleårets start i 8. 
klasse.

Mange steder rundt om i 
landet konfirmeres mange 
stadig i 7. klasse; men her i 
Kolding provsti blev man for 
omkring 10 år siden enige om 
at skifte til 8. klasse.

Konfirmandundervisningen 
er således den primære un-
dervisningsindsats, som præ-
sten skal stå for. Det er med 
andre ord en udfoldelse af 
den dåbsoplæring, som både 
forældre og kirke er forpligtet 
på overfor de døbte børn. Her 
skitseres en videns- og erfa-

ringsramme for troen, som 
den kan udvikle sig indenfor 
og på grundlag af.

Da kristendomsundervis-
ningen i skolen i de senere år-
tier er blevet mindre i forhold 
til tidligere, er undervisnings-
opgaven blevet større for kir-
ken. Derfor tilbyder mange 
kirker supplerende undervis-
ning for 3. og 4. årgang.

Her i Tyrstrup sogn har jeg 
nu i fire år haft et formida-
belt samarbejde med Christi-
ansfeld skole om ni lektioner 
fordelt over hele skoleåret for 
3. klasse. Hele årgangen med 
lærere tropper op i kirken og 
får en times undervisning hver 
gang. Temaerne er de centrale 
for kirke og kristendom: Kirke, 
tro, dåb, nadver, bøn, liv/død, 
jul, påske og pinse. Det er en 
dejlig årgang at undervise, 

fordi de er så interesserede og 
ikke har så mange hormoner 
i sving som 8. årgang, når de 
går til konfirmandundervis-
ning. På den måde danner 
undervisningen i 3. klasse en 
god klangbund for den sene-
re konfirmandundervisning, 
og for dem, der ikke skal kon-
firmeres, fungerer det som 
almindelig oplysning om kri-
stendommen som en vigtig 
del af vores danske kultur-arv. 
Samtidig viser det, at skolen 
og kirken stadig kan indgå i 
et samarbejde, der er til gavn 
for begge parter. Lærerne får 
en håndsrækning til undervis-
ningen i kristendom, mens kir-
ken oplever, at børnene bliver 
fortrolige med kirken og dens 
univers.

Kirkelig undervisning kan 
strækkes til alle aldersgrupper. 

Også voksne skal have gavn 
af den kirkelige undervisning. 
Det sker bl.a. gennem fore-
drag, aftenskoletilbud eller 
udflugter, og undervisning 
forstås ofte meget bredt, da 
kristendommen jo skal have 
noget at sige i alle livsaspek-
ter og -situationer. Derfor har 
kirkens undervisning ofte haft 
præg af generel folkeoplys-
ning, hvilket giver et nuance-
ret møde med Folkekirken.

Frørup · Hejls 
Hjerndrup · Stepping

Taps · Tyrstrup · Vejstrup

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.

Gudstjenester Stepping og Frørup 

Der er ændring
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 konfirmation kl. 10 
19 maj: Frørup kl. 10.30, Stepping kl. 19
26. maj: Frørup kl. 11 - Dåbsgudstjeneste 
2. juni: Stepping kl. 10.30 - (besøg fra USA) 
9. juni: Frørup kl. 10.30 - Pinsedag
10. juni: Stepping kl. 10 Vandring (Sommeruge 24) 
23. juni: Frørup kl. 9, Stepping kl. 10.30
30. juni: Frørup kl. 10.30
28. juli: Stepping kl. 10.30

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.

Hent evt. Ugeavisen hos: 
Christiansfeld Avis  . Christiansfeld Centret 

Dagli’ Brugsen og  . Stalden i Hejls



Christiansfeld Avis 3Torsdag den 18. april 2019

Resultater fra Dyreha-
verunden søndag den 
07.04.2019

Verdensmesteren Zibrandt 
Christensen kom godt fra 
start i kampen om pladserne 
til det kommende VM i Ca-

nada. Han vandt med over 50 
point mere end den nærme-
ste modstander, og sikrede sig 
max. point i første udtagelses-

skydning. De øvrige skytter 
fra Christiansfeld IF bueskyt-
ter fik følgende placeringer: 
Davoud Helany nr. 2 - herre 
master instinktiv, Christian 
Jørgensen nr. 9 - herre senior 
langbue og Bo Lynnerup nr. 
23 - herre senior langbue.

CIF Bueskydning

Zibrandt Christensen. Benny Zibrandt og Davoud under træning sidste tirsdag.

Landindsamling  
til Kræftens Bekæmpelse
Christiansfeld og omegn 
indsamlede 29.993 kr. i 
forbindelse med årets ind-
samling til Kræftens Be-
kæmpelse.

- På vegne af Kræftens Bvil 
jeg gerne sig mange tak for 
hvert et bidrag.

Ca. 35 indsamlere benyt-
tede det gode vejr til at gå fra 

dør til dør med raslebøssen.
Seniorhuset, Honningka-

gehuset og Netto bidrog med, 
at alle indsamlere kom godt 
af sted, fortæller Hans Nissen 

Rosenberg, som var indsam-
lingsleder

Nye smukke og avancerede 
gadelygter i Christiansfeld
I forbindelse med anlæg-
gelsen af byens nye fortove 
udskiftes gadebelysningen 

i Kongensgade og Hader-
slevvej samt parkerings-
pladsen i Jernbanegade.

Kim Baunhøj hos Kolding 
Kommune fortæller, at de 
nye gadelygter er af en type 

og udformning valgt for nogle 
års siden med henblik på at 
indgå i helheden i UNESCO-
byen. De nye er indfarvede, 
grønne i centrum og med en 
overflade i smuk sort antrazit. 
De anbringes i et zigzag møn-
ster, så lyset fordeles mere re-
gelmæssigt uden mørke huller 
og mellemrum. Da de samti-
dig er lavere end de gamle 
typer, vil de kaste mindre lys 
i folks haver - og endelig vil 
man, når de alle er opstillede, 
kunne justere lysmængden i 
hver enkelt gadelygte.

De nye smukke gadelygter 
bliver kun opstillet i de nævn-
te gader og ikke i gader med 
brosten, hvor man holder 
fast i de oprindelige typer fra 
gamle dage. 

Kolding Kommune for-
venter at være færdig med 
opstillingen af alle 70 nye 
gadelygter i uge 26/27 inden 
sommerferien.

Af Lars Østergaard Jensen
De nye gadelygter (th) er lavere og opstilles, så lyset fordeles jævnt uden mørke mellemrum.

maskinauktion.dk

dansk maskinbørs a/s
Herning Maskinauktion A/S

Mads Eg Damgaards Vej 69 • 7400 Herning
Tlf. 9722 5888

www.dmb.dk  www.maskinauktion.dk

Professionelle udrykkerauktioner, uden  
branchemæssige begrænsninger, overalt i landet.

HOS
HM Byg Tømrer- &  

Snedkerforretning A/S u/konkurs
Højrup Landevej 2, Stepping, 6070 Christiansfeld

KOM OG BYD - ALT SKAL VÆK
ALLE ER VELKOMMEN

Lørdag d. 27. april 2019 kl. 10.00

EFTERSYN:
Der er eftersyn fra kl. 8.00 på auktionsdagen  

og frem til auktionen starter.

UDLEVERING:
Der er udlevering efter auktionens  

afslutning indtil kl. 18.00.

Yderligere udlevering:
mandag d. 29. april mellem kl. 8.00 – 16.00.

tirsdag d. 30. april mellem kl. 8.00 – 16.00.

BETAL PÅ AUKTIONSDAGEN  
MED DANKORT ELLER KONTANT.
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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

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.

Frivillige ryddede op i naturen

I Christiansfeld er det ikke kun Tyrstrup 
frivillige brandværn som rykker ud

Da Danmarks Naturfred-
ningsforening sammen 
med KFUM Spejderne og 
Tyrstrup Kirke inviterede 
til affaldsindsamling søn-
dag den 31. marts, meldte 
30 deltagere i alle aldre sig 
under fanerne for at rydde 
op efter deres ubetænk-
somme medmennesker i 
Christiansfeld og omegn.

Arrangørerne uddelte 25 
ruter af 40 mulige. Og des-
værre blev der igen i år op-
samlet alt for meget skrald 
i vores alle sammen natur 
- nemlig hele 126 kilo affald 
samt forskelligt metal- og 
plastskrot. Oveni dette vendte 
indsamlerne tilbage med 350 
dåser og 1807 cigaretskod, 
fortæller formanden for den 

lokale afdeling af Danmarks 
Naturfredningsforening, Es-
ben Christoffersen. Efter ar-
bejdet blev der budt på kaffe 
og sandwich ved Spejderhu-
set.

Selv om denne mængde 
lyder af meget, er det værd at 
huske, at eleverne på Christi-
ansfeld Skole få dage forin-

den også havde været ude i 
det fri og indsamlet 115 kilo 
affald, 108 dåser og 1957 ci-
garetskod. Summa summa-
rium blev der ved de to arran-
gementer altså indsamlet 341 
kilo affald, 458 dåser og 3764 
cigaretskod! 

Af Lars Østergaard Jensen

Som alle ved, består Tyr-
strup frivillige brandværn 
af en flok mænd, som, når 
alarmen lyder, smider alt 
hvad de har i hænderne og 
rykker ud og hjælper, hvor 
der er brug for dem. 

Denne hjælpsomhed kom 
også til udtryk, da en gruppe 
kommunale dagplejere øn-
skede at arrangere bedstefor-
ældredag på brandstationen. 
To brandmænd mødte op og 
gav både store og små en dej-
lig dag. 

Denne dag rykkede også 
et stort antal bedsteforældre 

ud for at tilbringe en formid-
dag med deres børnebørn. 
Så dejligt at opleve den store 
opbakning, der var til arran-
gementet, der kom sågar en 
farmor helt fra Sjælland for at 
deltage. 

Den kommunale dagpleje 
har et gæstehus, som passer 
børnene, når dagplejerne har 
fri eller er syge. En ordning 
som både dagplejere og for-
ældre er meget glade for, da 
børnene så kommer samme 
sted hen og de kan følges med 
de børn, de er sammen med 
til daglig. Gæstehuset var 
også klar til at rykke ud denne 

dag, så de børn som hører til 
gruppen kunne få denne op-
levelse med. Så dejligt at sam-
arbejdet mellem dagplejere 
og gæstehus på denne måde 
kommer børnene til gavn. 

Dagen startede med frugt 
og boller, fællesfoto ved 
brandbil og derefter blev der 
lavet tre grupper, så man i 
tråd med dagplejens målsæt-
ning om at skabe små trygge 
grupper kunne tilgodese de 
enkelte børns læring og ud-
vikling. I de små grupper 
kunne man så male på tegnin-
ger af brandbiler, gå rundt og 
se på brandbilerne og sidde i 

dem eller komme ud og køre 
en lille tur i en brandbil. Som 
afslutning på dagen blev der 
sprøjtet med en brandslange, 
og de børn som havde lyst 
måtte være med til at holde 
den, og så blev der lagt lidt 
skum ud, som børnene kunne 
lege i. Da der var hilst af med 
bedsteforældrene, blev der 
nydt en madpakke og så gik 
turen hjem til en velfortjent 
middagslur. Dejligt, at der 
var så mange, som rykkede 
ud denne dag, og var med til 
at gøre dagen til en god op-
levelse for både store og små. 

Dagplejere i gr 17A.
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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 samarbejde 
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!

Lørdage og søndage kl. 13.00

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

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

BYRUNDVISNING 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

BYRUNDVISNINGER PÅSKESJOV

Christiansfeld Centret lancerer ny hjemmeside den 15. april 

Gå ikke glip af det!
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25 års jubilæum i BDM Genbrug

Sommerkoncerter på Cafe Ellegaard

Forårssol og feststemning 
på torvet, da BDM Gen-
brug fyldte 25 år 

Humøret var højt, priserne 
lave og vejret fantastisk, da 
BDM Genbrug fredag den 5. 
april kunne fejre 25-års jubi-
læum. Og forårssolen kastede 
glans over festdagen på Præ-

toriustorvet i Christiansfeld. 
I dagens anledning åbnede 

butikken allerede kl. 10.00. 
Mange gæster kiggede forbi 
med lykønskninger på 25-års 
dagen, hvor der naturligvis var 
25% rabat på alle varer. Også 
TV-SYD kiggede forbi med 
kameraet i forbindelse med et 
større indslag om Brødreme-

nigheden, som sendes i på-
sken. De mange fremmødte 
blev blæst i feststemning af 
Basunkoret fra Brødremenig-
heden foran den festklædte 
forretning, mens der indenfor 
dagen igennem blev budt på 
kaffe og honningkager, som i 
dagens anledning var sponso-
reret af Brødrehusets Bageri.

Det lange seje træk med 
BDM Genbrug står Karen og 
Svend Søe bag. Med en helt 
utrolig indsats, arbejdsom-
hed og hjertevarme har æg-
teparret lige siden opstarten 
i 1994 været ’primus motor’ 
i genbrugsarbejdet. Derfor 
var det også naturligt, at det 
var dem som BDMs general-
sekretær Jens Peter Rejkjær 
personligt overrakte blomster 

og lykønskninger fra morgen-
stunden. 

Ægteparret Søe var ud-
sendt som missionærer i Si-
konge i Tanzania fra 1963-
1972, hvorefter de kom tilbage 
til Danmark. I en årrække led-
te de herefter et plejehjem på 
Fyn. Senere flyttede de til 
Christiansfeld, og her opstod 
idéen om at åbne endnu en 
BDM-genbrugsbutik, da lo-
kalet stod ledigt på torvet. Det 
skulle snart vise sig at være en 
rigtig god idé, beretter Karen 
Søe om tilblivelsen: - Tingene 
lagde sig til rette, og vi har 
nydt det alle årene. Vi har de 
dejligste frivillige medarbejde-
re og byens bedste adresse på 
torvet. Et helt perfekt sted når 
turisterne indtager byen.

Mange frivillige kræfter 
har i årenes løb lagt timer i 
arbejdet i butikken. Det har 
hvert år genereret tusindvis af 
støttekroner til missions- og 
hjælpearbejde i blandt andet 
Tanzania og DR Congo. For 
hele butikkens overskud går 
ubeskåret til Brødremenighe-
dens Danske Mission. 

- Vi sælger gerne alt, som 
kan give penge til det gode 
formål. Selv damernes glemte 
skiftesko eller mændenes hatte 
er gennem årene blevet solgt, 
griner de frivillige bag disken 
på en dag, hvor feststemnin-
gen varede til længe efter luk-
ketid.

Martin Højgaard Jensen

Der er spændende navne 
på programmet i denne sæ-
son.

Det hele startede i 1991. 
Her, 29 sæsoner senere, er 
stalden i Stursbøl atter fyldt 
med sang og musik – i år fra 
Chile, USA, England, Irland, 
Skotland, Sverige og Dan-
mark.

Der har de seneste år tegnet 
sig en tradition for at åbnings-
koncerten er med et orkester 
fra Sydamerika. Således også 
i år. Golosa la Orquesta stil-
ler op med festlig og energisk 
latinamerikansk musik blan-

det op med alskens stilarter. 
6 unge spilleglade musikere 
ankommer.

Efter en lang pause kom-
mer Thomas Kjellerup, og 
han vil uden tvivl tryllebinde 
publikum med sine stille og 
inderlige sange. Som Thomas 
var også Denis McLaughlin 
med fra starten. Sammen med 
Mette og Børge Solkær vil han 
stå for en irsk/dansk aften med 
festlig irsk musik og fælles-
sang.

Med besøg af skotten Dou-
gie McLean - den første tirs-
dag i juli - er et stort ønske 
opfyldt. Dougie er hovednavn 

på Skagen Festivalen, og det 
er lykkedes at lokke ham forbi 
Stursbøl! Som sangskriver er 
McLean kendt i hele verden. 
Især for sangen Caledonia. 
Han afløses af gruppen Ba-
sco. 4 af folkemusikkens stør-
ste personligheder er samlet i 
denne forrygende fornyelse af 
nordisk folkemusik. 

Signe Svendsen har besøgt 
Cafe Ellegaard mange gange 
og altid sammen med Niels 
Hausgaard. Nu er hun her helt 
alene. Koncerten den sidste 
onsdag i juli er et kært genhør 
med Jane og Shane.

August starter med den 

amerikansk/danske trio, 
Twang. Med humor og stort 
musikalsk overskud angriber 
de den amerikanske folkemu-
sik fra helt nye vinkler. Spen-
cer Gross, Thyge Søndertoft 
og Peter Banks spiller guitar, 
kontrabas, violin og banjo helt 
ude af denne verden.

Husorkesteret med Søren 
Iversen står for den tilbageven-
dende vise/fællessangsaften før 
Niels Hausgaard afslutter kon-
certrækken 21. aug. Og så er 
alt som det plejer - også mulig-
heden for buffet før koncerten. 
Billetsalg starter 28/4. Se mere 
på www.cafeellegaard.dk

Sjølund gymnastikudvalg 
har igen et stort navn på 
plakaten
Denne gang er det dyk-
keren Ivan Karadzic, der 
kommer til Sjølund.

Ivan Karadzic var én 
blandt 20 frivillige, elitære 
dykkere fra hele verden, som 
kom den thailandske regering 
til undsætning da den bad om 
hjælp til at redde tolv dren-
ge og deres fodboldtræner,  
som sad fanget i en grotte i 
Thailand. Det var et spørgs-

mål om tid: Ville de alle kun-
ne komme ud i live, eller skul-
le deres liv ende i den mørke 
grotte?

Ivan brugte sit talent i den 
værst tænkelige situation - 
med sit eget liv,som indsats.

Historien er beundrings-
værdig, enestående og et 
fantastisk eksempel på, hvor 
storslåede resultater, vi kan 
opnå, når vi vælger at samar-
bejde. 

Ivan fortæller også om 
thailandsk kultur og om sæd-
vaner, som måtte gradbøjes, 
da den alvorlige situation 
krævede en ualmindelig ind-
sats og en ualmindelig tilgang. 

Foredraget gennemføres i 
Sjølund Multiarena, onsdag 
den 24. april kl. 19.30. Billet-
ter til en fantastisk aften kan 
købes på billetten.dk
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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

Turistskat EUR 1,50 pr. person fra 14 år pr. døgn.

Gasthof Zillertalerhof HHH   
Badesøer, bjergbaner og uendelige 
blikke fra vandrestierne over den spek-
takulære naturkulisse: Det er, hvad I 
kan se frem til på jeres næste som-
merferie i Østrig. Nærmere bestemt får 
I hjemme i den solbeskinnede Zillertal 
i Tyrol, der er oversået med hyggelige 
alpelandsbyer, rislende bække og for-
revne klippevægge – og I skal bo på 
typisk tyrolergasthof med blomstrende 
balkoner og gemytlig gæstfrihed i den 
lille by Ried nær områdets helt store 
trækplaster, Zillertal Arena (10 km).

• 7 overnatninger
• 7 x morgenbuffet
• 6 x eftermiddagskage 

fra buffet 
• 7 x 3-retters middag
• Værelse med balkon

Sommerferie i Østrig
8 dage på 3-stjernet hotel i Ried im Zillertal

Ankomst
Valgfri 18.5.-12.10.2019.

Børnerabat: 2 børn 0-10 år gratis.
1 barn 11-14 år ½ pris.
Maks. 1 ekstraopredning pr. værelse.

Pr. person i dobbeltværelse

2.599,-
Pris uden rejsekode 2.899,-

Pristillæg: 15.6.-19.7.
og 17.8.-6.9.: 250,- 

20.7.-16.8.: 550,-

3 nætter fra 1.149,-5 nætter fra 1.849,-

 
 
 
  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

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

Påskemenu:
HOVEDRET: 

Marineret oksemørbrad i dijonsauce  
m/ krydderkartofler og  

dampede grøntsager
DESSERT:

Jordbær Romanoff  
m/ vanilleis og makroner

Fra d. 14/4 til  22/4
Hele dagen fra kl. 12 

Pris 199,-

Billetsalg  
28. april kl. 10
www.cafeellegaard.dk

FORÅRSKONCERT 
I BJERNING KIRKE

Torsdag  
den 25. april  

kl. 19.00

Vi synger foråret i møde,  
så kom og lyt til, hvad 

Alsangskoret fra Moltrup-Bjerning kirker 
har puslet med, lige fra klassisk til moderne 
sange, i vinterens løb eller syng med på de  
dejlige fællessalmer der vil blive sunget. 
Der vil blive serveret lidt godt til ganen  

som afslutning. 
Vel mødt til en dejlig stund med musik. 

Gratis entré. 
Arr. Organist Birte Reimers 

Moltrup - Bjerning menighedsråd

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

FORÅRSKONCERT i FJELSTRUP KIRKE 
torsdag den 25. april 2019 kl. 20.00 

 
 

 
Niels W. Gade: Morgensang af Elverskud 
og andre salmer, sange og forårstoner... 

 
Medvirkende: 

KorNor v. Kis Iversen 
Tyrstrup Kirkes Voksenkor v. Karin Mølbak Jensen 

Sommersted Kirkes Voksenkor v. Ester Schmidt 
Aller-Fjelstrup Sognekor v. Krista Revsbech 

 
Der er gratis adgang. 

Arr: Aller-Fjelstrup Aktivitetsudvalg 
 

Færøsk kunst i påsken - Løsrivelsen
Billedkunstner Lone Mør-
køre, der er kendt for de 
Færøske malerier, har la-
vet en helt ny billedserie, 
hvor den løsrevne ø/ klippe 
er i fokus. 

Øen, der rev sig løs, sætter 
tankerne i gang. Hvem er det, 
der løsriver sig? Er det frivil-
ligt og med glæde, eller er det 
en anbefaling? Måske et krav, 
for at de udvalgte kan begyn-
de på en frisk, hvor alt hvad 

der laves, gøres i respekt for 
naturen.

Hvad var det der gik galt 
med den glemte natur som vi 
alle er så afhængige af? Har 
vi virkelig haft så travlt med 
at forurene vores jord, at den 
eneste løsning er at starte helt 
forfra?

Det er blot nogle af kunst-
nerens tanker, det er jo hel-
digvis frit, hvordan man øn-
sker at tolke de nye malerier. 
Der venter en helt ny ople-

velse i Galleriet. Naturligvis er 
der også mange nye færøsk in-
spirerede malerier, hvor det er 
de små primitive huse, der er 
i overtal. Det er små robuste 
huse, der kan klare det barske 
vejr på de stormomsuste øer i 
Nordatlanten.

Åbent alle påskedagene fra 
10-17. Alle er hjerteligt vel-
komne.

Hent evt.  
Ugeavisen hos:

Christiansfeld Avis  
Christiansfeld Centret

Dagli’ Brugsen og  
Stalden i Hejls
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Landbrug / Have / Fritid Bolig / Ejendomme 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

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

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

Lejlighed til leje
Lejlighed på 1. sal  
- 28 m² 1 værelse  

i Christiansfeld  
midtby.

Husleje 2.800,- kr.  
+ forbrug 650,- kr.
Indskud 8.400,- kr.
Klar til indflytning. 

Henvendelse 
40 92 69 55

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

Hent evt. Ugeavisen hos: 
Christiansfeld Avis  . Christiansfeld Centret 

Dagli’ Brugsen og  . Stalden i Hejls

www.christiansfeld-avis.dk

Seniorer 
venter 10 år på
bofællesskab
Ældre står på venteliste i 
op til ti år for at flytte ind i 
et af Kolding kommunes to 
eftertragtede seniorbofæl-
lesskaber.  

En stor spørgeskemaun-
dersøgelse blandt 25.000 

mænd og kvinder over 55 år 
i Kolding kommune bekræf-
ter den stigende interesse for 
de manglende seniorbofæl-
lesskaber. Undersøgelsen har 
indbragt knap 6250 besvarel-
ser. Det er en forholdsvis høj 
tilbagemelding på 25,4 pct.

Mængden af besvarelser 
bekræfter Søren Rasmussen, 
formand for seniorudvalget, 
i, at det er et vigtigt emne. 
Knap 24 procent af spørge-
skemaundersøgelsens delta-
gere overvejer at flytte i se-
niorbofællesskab. 

Seniorudvalget har afholdt 
tre borgermøder (Kolding, 
Christiansfeld og Vamdrup), 
hvor undersøgelsen er blevet 
præsenteret. På møderne har 
seniorudvalget fået en idé om, 
hvad der er vigtigst for even-
tuelle fremtidige beboere, og 
hvor i kommunen der er flest. 

- Vi vil gerne takke alle de 

mennesker der har besvaret 
spørgeskemaer og deltaget 
på borgermøderne. Det har 
givet os et godt indblik i se-
niorernes ønsker, drømme og 
behov. På seniorudvalgsmøde 
i juni overdrages materialet 
til plan-, bolig-og miljøud-
valget, der skal arbejde med 
at omsætte ønskerne til noget 
konkret, fortæller Søren Ras-
mussen.

Søren Rasmussen og Bir-
gittes Kraghs ambition er, 
at første spadestik til et nyt 
bofællesskab tages i denne 
byrådsperiode, altså inden 
udgangen af 2021. 

Birgitte Kragh er formand for Plan,- bolig-og miljøudvalget, og 
Søren Rasmussen er formand for Seniorudvalget.
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Kan købes hos Udfordringen, Jernbanegade 1, 6070 Christiansfeld / Hosianna.dk / 74 56 22 02 

Bøger om Christiansfeld
LoKaLHistorisKe Bøger  -   gaver der varer Længe

Torsdag den 18. april 2019  BOGTILLÆG

Mellem Himmel og Jord

Hjerternes By 
Christiansfeld - verdensarv - vores arv

 198,-

Hvordan er det at dø?
Hvad oplever en døende?
Er der et liv efter døden?
Findes der himle, helvede, engle...?
Ser jeg mine afdøde pårørende igen?
Denne seriøse bog bygger på udsagn fra 

nærdøde, døende og pårørende, samt en un-
dersøgelse blandt sygehuspersonale og præster. 
Undersøgelsen om døendes åndelige univers er 
den første af sin art i Danmark - og Europa.

Af Rolf Slot-Henriksen. 192 sider. 148 kr.

En bog om Christiansfeld og hvad vi kan lære af Brødremenighedens 
pionérer. Af Henri Nissen

Christiansfeld er kendt for sine honningkager. Men der er meget mere gemt i byens 
historie: 

Morgenstjernen. Lammet. Brønden. Påskemorgen på den smukke kirkegård. 
Kærlighedsmåltidet...

Læs bl.a. om:
* Fristaden Christiansfelds opståen i 1773
* Brødremenighedens passion og historie
* Grev og grevinde Zinzendorfs dramatiske liv
* Salmedigteren Niels Johannes Holm
* Maleren Jeppe Madsen Ohlsen
* Missionær Mama Larsen 
* Søren Kierkegaard 

Fotos af bl.a. kunstfotografen Barry Pringle, fotograf Benny Pedersen, journalisterne  
Henriette Bjarne Hansen og Henri Nissen. 146 sider, gennemillustreret i farver. 

Christina Friederica
af ellen Hansen
Enhver, som har besøgt Christina Friederica von Holsteins anlæg Christinero 
og set pavillonen, gravstedet og det lille kapel, får lyst til at vide mere om den 
bemærkelsesværdige kvinde, som skabte stedet. 

Og Christina Friederica er virkelig værd at stifte nærmere bekendtskab med. 
Hendes personlige livshistorie er i sig selv dramatisk og hjerteskærende. Vansiret af 
kopper, som hun var, og svigtet af sin uansvarlige ægtemand.

Men til trods for - eller på grund af - at hendes omstændigheder ikke var så lykkeli-
ge, levede hun et engageret liv, som få andre. Dels i åndelig fordybelse og meditation 
i sit eget anlæg ”Mine Tanker”, og dels ved i praksis at vise kristen næstekærlighed 
imod de fattige og syge, der trængte til hendes hjælp.

Hendes formue gik bl.a. til at oprette Haderslev Sygehus og et lokalt hus for fattige. 
Selv om alle Christina Friedericas personlige papirer desværre er forsvundet, og 
hendes gård er nedrevet, er det alligevel lykkedes Ellen Hansen at afdække lidt af 
mysteriet om Kammerherreinden på Favervrågård. 

139 sider, illustreret i farver.   148,-

Christina Friedericas
romantiske Have
af Bente schultz-Petersen

Bente Schultz-Petersen formår at skabe billeder med 
sine ord og giver således læseren et særdeles levende 
indtryk af, hvordan kammerherreinde Christina Friede-
rica von Holsteins romantiske haveanlæg har set ud.

Læs bogen, og lad fantasien foretage en lystvandring i 
1700-tallets Christiansfeld. 
Derudover giver forfatteren et godt indtryk af datidens adel og dens aktiviteter, så-
som jagt og livet ved hoffet, gennem beskrivelsen af familierne von Holstein og von 
Ahlefeldt.

Bogen appellerer bredt, både til haveinteresserede, lokalhistorisk interesserede - 
og til interesserede i dansk adels historie. De mange fine billeder er med til at gøre 

historien nærværende.
Kunsthistoriker, mag.art. Lisbet Bolander.

 136 sider, illustreret i farver.
  98,-

Bente Schultz-Pedersen

Livsfarlige følelser
Destruktive følelser er giftige for krop-

pen og kan føre til en lang række alvorlige 
sygdomme.

Dr. Don Colbert viser os disse potentielt 
ødelæggende følelser - hvad de er, hvor de 
kommer fra og hvordan de manifesterer sig. Ved 
at fokusere på fire områder, som har afgørende 
betydning for vort følelsesmæssige velvære – 
sandhed, tilgivelse, glæde og fred – viser dr. 
Colbert dig, hvordan du kan opnå ægte sundhed 
i krop og sjæl. 

Norsk oversættelse.

Indbundet. 251 sider. Kr. 198,-
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 Poul H
enning K

rog: D
u er den bedste til at væ

re dig      U
dfordringen

Du er den 
bedste

– til at være dig.

Poul Henning Krog 
har tidligere skrevet 
bogen ”Kære Hr. 
Tyv”, som er udkom-
met i et stort oplag.

Hans nye bog med 
36 historier fokuserer 
i samme uhøjtidelige 
stil på det, der gør 
livet værd at leve.

  
 

Udfordringens Forlag 
- mere mellem himmel og jord

9 788792 459732

Præsten og lægen
Poul Henning Krog
fortæller muntert om sine vovelige
projekter, livsappetit, diagnostiske
overvejelser og mødet med andre 
mennesker – i hverdagen og på sine 
rejser i Tyrkiet og Grønland. 
   Med højt beredskab jagtes 
institutioner og børnebørn i den 
frederiksbergske trafik.
   Han har øje for det humoristiske 
i øjeblikket. Hans længsel efter at
lytte til både Gud og mennesker 
mærkes.
   Livsstilen er ikke ak men tak. 
   Hans hjerte banker for hans 
eneste ene – Susanne – og sammen 
giver de bud på dette at holde 
”kærlighedens svæv” i luften. 
   Tro, håb og kærlighed gennem-
syrer mødet med den enkelte. ”For 
du skal vide, at du er den bedste til 
at være dig!”

OMSLAG-Du er den bedste i verden.indd   1 26-10-2018   13:19:58

Læge og præst Poul Henning Krog begyndte 
først på året 2014 at skrive en række af sine 
oplevelser og betragtninger på Facebook. 

Han fik hurtigt mange læsere, hvilket inspirerede 
til oprettelse af en blog. Siden har flere læsere op-
fordret ham til at udgive de bedste af sine indlæg 
i en bog. 

Det er nu blevet til to bøger med muntre fortæll-
linger om vovelige projekter, diagnostiske overve-
jelser, om livsappetit, ægteskab, mødet med andre 
mennesker og meget mere:Poul Henning Krog

Mark, er du ok?
Fra psykotisk mareridt til et godt familieliv... 

Bostedsleder Mark Bradford, Fyn, eksperimenterede som ung nogle 
få gange med LSD og ”magiske svampe”. Derved fik han, hvad psy-
kiaterne kalder en psykose. Han forsøgte flere gange at springe ud 
fra et tag.

Behandlingen på psykiatriske afdelinger hjalp ikke, for Mark turde ikke 
fortælle, hvorfor han gjorde de mærkelige ting. Sandheden var, at han var 
kommet under indflydelse af en dæmonisk skikkelse, som forfulgte ham og 
pressede ham til at springe ud fra huse for at opnå ”større indsigt”. 

I bogen fortæller Mark om, hvordan han igen blev rask. Han håber, den kan 
hjælpe andre psykisk syge og deres pårørende.

Paperback, 130 sider. Kr. 128,-
Mark Bradford med sine 

sygejournaler.

Marks vej ud af psykisk sygdom:

 148,-

Muntre fortællinger 
fra hverdagen

Pr. stk.

Livsberetninger - til glæde og håb

Kære Hr. Tyv - og 39 andre indlæg fra min blog. 156 sider. 

Du er den bedste - til at være dig. Med flotte farvefotos. 162 sider.

Frit valg - 148,- kr. pr. stk.

 128,-

Smukke gavebøger med visdomsord

Glæde
Visdomsord om lykke

Tak
Visdomsord om taknemmelighed

Sundhed
Visdomsord om bøn og helse

Stilhed
Visdomsord om sindsro og fred

  99,-
Pr. stk.

Leveres i 
fin 

gavepose
i samme 
design
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Aktivitesbøger og tegneserier
Klar, Parat, Find - for de mindste
Børnebøgerne i serien ”Klar, Parat, Find” minder om 
konceptet ”Find Holger” - blot i en udgave for de 
mindre børn. 

Vælg mellem 6 varianter:

Den første påske
Den første jul
Noas Ark
David og Goliat
Jonas og den store fisk
Daniel og løverne

12 sider - pris pr. stk. kr. 49,00

 49,-
pr. stk.:

Et udvalg af Bibelens 
bedste historier:
Fra Adam til Jakob - GT1
Fra Jakob til Moses - GT2
Fra Jesu fødsel til Johannes 
Døbers død - NT1
Jesus forkynder Guds rige - NT2
Fra Jesus til Paulus - NT3

48 sider - pris pr. stk. kr. 79,00

Tekst og illustrationer vil give både større børn og unge 
en mere spændende oplevelse af Bibelen. 

6 puslespil - 4 klodser
Bibelens fortælling om Moses 
- Illustreret gennem puslespilsklodser

Saml de seks puslespil, mens du hører histo-

rien om Moses, som førte israelitterne ud af 
Egypten og modtog de 10 bud fra Gud.

En sjov, anderledes og aktiv måde at høre på. 
For børn i alderen 4-7 år. Normalt kr. 79,00

Moses og Guds folk.
 - TILBUD kr. 49,- kr. pr. stk.

Tilbud!
LÆS, LØS OG LÆR

MED HISTORIER
 FRA BIBELEN

En aktivitetsbog sprængfyldt med 
bibelfortællinger og opgaver! 
232 sider. Rebus - krydsord - 
ordjagt og meget mere. 
For børn i alderen 7 år og opefter - 

TILBUD! 
Normalpris kr. 149,- 
Nu kr. 89,-

Bibelen som tegneserie

Kender du de 5 kærlighedssprog?
Taler du og din partner samme sprog?
Selv om vi elsker hinanden, er det ikke altid, vi føler os elsket af vores partner. 
Dette spørgsmål har parterapeut og underviser Gary Chapman beskæftiget sig med i 
mange år. Ifølge ham forstår vi grundlæggende kærlighed gennem fem kærlighedssprog: 
fysisk berøring, anerkendende ord, tid til hinanden, gaver eller tjenester. Hvad er dit og 
din partners primære kærlighedssprog? Taler I forbi hinanden? Bogen indeholder en test, 
som viser, hvilket der er jeres primære kærlighedssprog.  Indbundet.186 sider. kr. 249,95

Forstår dine børn, at du elsker dem?
Et barns dybeste behov er at føle sig elsket. Og langt de fleste forældre kan slet ikke lade 
være med at elske deres børn. Alligevel føler nogle børn sig ikke elskede, fordi forældrene 
giver udtryk for deres kærlighed på en måde, som børnene ikke forstår. Denne bog vil 
hjælpe dig til at finde dit barns primære kærlighedssprog, så du kan udtrykke din kærlig-
hed på den måde, der betyder allermest for dit barn.  Indbundet. 224 sider. kr. 249,95

 249,95
Pr. stk.
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4 kvinders fortælling om  
kriser, tro og håb: Frit valg kr. 75, - 

4 personlige fortællinger fra 4 forskel-
lige kvinder med hver sin udfordring i 
livet. Alle oplevede de, at Gud mødte 
dem og gav nyt liv og håb ind i svære 
livs-omstændigheder.

- Kan incest tilgives? 
Denne bog omhandler et af de vanske-
ligste spørgsmål: om det at tilgive for så 
at kunne slippe fortiden og finde fred. 
Jonna Theedes bog er en ærlig og stærk 
beretning om en proces, der gjorde 
tilgivelse af hjertet muligt.  

- Fundet og fri
Iris søger i psykologien og psykoanaly-
sen, og hun søger ind på den alternative 
åndeligheds vej. Men gennem sin lange 
vandring i det alternative miljø, erfarer 
hun, at det ikke slår til. Modvilligt åbnes 
hun for den kristne tro.

- Kun lidt slemt 
Om at gå fra at være offer til en overle-
ver, til trods for en opvækst med svigt.  
En personlig beretning som formidler 
håb og tro på, at det er muligt at komme 
fri af fortiden og finde et nyt liv.

- Jeg fandt håb! 
Birte Lykke Olsens beretning om at finde 
ressourcer til at komme gennem en svær 
tid. Er skrevet med både tekst og digte.

Udfordringens webshop

Hosianna.dk
 har over 1.000 titler fra mange forlag.

Du kan både købe på nettet og 
på lokalavisens adresse Jernbanegade 1, 

6070 Christiansfeld

Find bogen her!

Healing

Hans Berntsen
Volvo-direktøren, som helbreder 
tusinder ved Helligåndens kraft 
Hvem er han? Hvordan gør han? Hvorfor virker det?

I over 35 år har Hans Berntsen bedt for tusindvis i 
Danmark og udlandet. Han lover aldrig noget, men 
facebook-opslag strømmer ind fra taknemlige helbred-
te. I denne bog svarer Hans Berntsen selv på spørgs-
mål, og nogle af de mange syge fortæller selv om det 
utrolige mirakel, de har oplevet. 

Af Henri Nissen. 184 sider. Med farvefotos.

 200,-

Voldsom Visdom 
Tegneserie af Alain Audersets

Alain Audersets 
humoristiske tegneserier, 
med tankevækkende og 
geniale illustrationer. A4 
format. 67 sider. Indbundet

 149,-

SØGTE ALLAH 
- FANDT JESUS
En troende muslim oplever kristendommen
”Søgte Allah - fandt Jesus” er historien om Nabeel Qureshi - en dedikeret 
muslim, som i sin iver efter at vinde diskussionerne med sin kristne studie-
kammerat begyndte at undersøge kristendommen. Han søgte også bag om 
Muhammed og Koranen og blev overrasket over fakta, han i sin muslimske 
opdragelse aldrig havde hørt om.

Bogen giver:
- et levende indblik i og en fin forståelse for en almindelig muslims tro og liv.
- gode argumenter i samtaler og møder med islam.

- ny forståelse for kristendommens troværdighed

En varm og kærlig bog, der også giver et fint billede af den totale kom-
pleksitet, det er at skulle forlade troen på islam.  199,-

Åndelige oplevelser

Af  Sebastian Stakset

Kun lyset kan besejre mørket
Det uventede skete, og Sebastian Stakset – gangsterrapperen, som udlevede en de-
struktiv og kriminel livsstil og havde været et ikon for skarer af unge mennesker over 

hele landet – blev kristen. Men dæmonerne, som havde styret ham i mange mørke år, 
ville ikke slippe. Helvede brød løs.

Det var et voldsomt sammenstød mellem liv og død, mørke og lys, som var tæt på at 
slutte med selvmord, en overdosis eller i en ødelagt bil på E4. Men en dag blev alle 

bånd til mørket i det gamle liv blev klippet over, og Sebastian Stakset gik ind i lyset – 
som et frit menneske.

Denne bog skildrer den intensive kamp, som rasede i flere år.

240 sider. 199,00 kr. 

BOGTILLÆG Torsdag den 18. april 2019
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Håndværkere m.m.

»Anderledes«  
rækkehuse til salg hos 
EDC Lüt Petersen
De fleste forbinder forme-
gentlig et rækkehus med 
en lille bolig på en mindre 
grund og med naboer tæt 

omkring - måske endda 
for tæt.

EDC Lüt Petersen Chri-

stiansfeld, har i denne uge 
fokus på 3 rækkehuse, der 
i den grad skiller sig ud fra 
mængden.

Lindegade 48:  
Attila og Freja siger flg. om deres rækkehus: 
Der er tæt til alting - indkøb, skole og UNESCO-kernen. Vi bor midt 
i byen, men alligevel privat og uforstyrret, og byen har god plads og 
regulære rum med fine, historiske detaljer. Vi har egentlig kun én 
nabo og Comenius-haven ligger idyllisk i »baghaven«. Vi har egen 
indkørsel og stor garage med plads til 2 biler. Haven er nem at passe 
og en lille oase om sommeren. Søjlegangen har vi haft megen glæde 
af. Her kan man sidde og lukke dagen ind eller slutte aftenen af - 
uanset vejret. Huset har sjæl og en autentisk stemning.

Havnevej 3E:  
Helle og Bjarke Ravn om deres enderækkehus: 
Udsigten til Noret ændrer sig hele tiden - det er aldrig det samme at 
stå op til, og udsigten over Lillebælt er helt fantastisk fra terrassen 
året rundt. Vi har naturen lige uden for vinduerne, og vi kan følge 
med i årstidernes skift og forholdet mellem høj- og lavvande er meget 
fascinerende. Enderækkehuset er tilbagetrukket fra vejen, og nemt at 
holde, for de udvendige materialer er vedligeholdelsesfrie og grunden 
er primært udlagt som terrassearealer. Miljøet i Hejlsminde er i det 
hele taget fantastisk. Om sommeren sker her virkelig noget, hvor alle 
restauranter og caféer er åbne, men året rundt er der f.eks. fællesspis-
ning i Forsamlingshuset og hos Ellegaards Landkøkken.

Lindegade 4: Byens skomager Karl Agner Vad Nielsen  
ejer huset, som hans søn Peter Vad Nielsen bor i.  
De fortæller om huset:
Huset er fredet og ligger i hjertet af den historiske del af Christians-
feld. Mange Christiansfeldere kender huset som skomagerens hus, 
hvor der i mere end 35 år har været skomagerværksted i kælderen. 
Omkring krigens tid var ejendommen ejet af en møller. Dengang 
firede man div. kornsække op i en lille smøge mellem Lindegade 2 og 
4. Et sted helt oppe øverst i ejendommen, skulle det gamle møllehjul 
stadig være der den dag i dag. Da man omkring år 1980 skiftede 
taget, fandt man små marmeladeglas med penge fra krigens tid, som 
skulle være gemt for tyskerne. Disse mønter skulle være på det lokale 
museum i dag. Peter fortæller, at huset er rummeligt og dejligt at bo 
i. Det ligger i rolige omgivelser, tæt på natur og byens midtpunkt.
Huset har mange muligheder, både for en større familie og for fami-
lien med div. hobbies og interesser. Her er god plads og til huset hører 
en stor garage og et rummeligt værksted. I gården mod syd finder 
man også en dejlig terrasse, overdækning og et velanlagt haveanlæg.
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El-cykeldag
Christiansfeld Maskinser-
vice ApS har afholdt el-
cykeldag. 
 

De mange fremmødte 
fik en grundig og informativ 
beskrivelse af de forskellige 
motorsystemer, der er på cyk-
lerne, så de nu er godt klædt 
på til at vælge, hvilket system, 
der passer bedst til den enkel-
tes behov. Denne information 
blev givet af Jan, fra HF Chri-

stiansen cykler. Efterfølgende 
var der mulighed for at prøve-
køre de forskellige cykler. 

Jeppe fra Christiansfeld 
Maskinservice er rigtig glad 
for arrangementet og med 30 
deltagere, måtte der findes 
ekstra stole frem. Med den 
overvældende interesse er det 
helt sikkert ikke sidste gang, 
det vil blive afholdt lignende 
arrangementer.

Sortbælter og 
store pokaler

Søndag d. 31-03 havde 
Stepping Taekwondoklub Jo-
sefine og Emil til sort-mon 
bælteprøve og efter 1.5 ti-
mes træning og 1 times gra-
duering, kunne klubben sige 
tillykke til to stolte nyudklæk-
kede sorte bælter. Udover det 
sorte bælte, så fik de også et 
voksent gult bælte og en po-
kal. De fik begge stor ros for 
deres høje niveau. 

Lørdag d. 07-04 deltog 
8 udøvere fra Stepping Ta-
ekwondoklub ved et stort 
venskabsstævne med 150 
deltagere i Kolding. Der blev 

dystet på fysik og smidighed, 
teknik, gennembrydning, fly-
vespark, serie og kamp. På 
billedet til højre ses Oliver, 
som fik en pokal for bedste 
fighter i aldersgruppen 13-15 
år, i midten Karla, som vandt 
2 ud af 3 kampe med over 20 
point og til venstre Samuel, 
som vandt den store pokal for 
bedste tekniske færdigheder 
inden for teknik, gennem-
brydning, flyvespark og serie 
på hele stævnet. 

Af Jimmy og Marc
Josefine og Emil sort-mon bælter og pokaler. Karla, Oliver og Samuel.

125 trænede igennem ved Jumping Fitness
Arrangementet i Cuben 
bød over et par timer på 
masser af sved, hidsige 
rytmer, sjov og afbrænd-
te kalorier, da CIF’s fem 
Jumping Fitness instruk-
tører: Janne Chrone, Lin-
da Danielsen, Rikke Skov, 
Anita Pedersen og Mette 
Habekost satte strøm til de 
store højtalere og disko-
lyskasterne i Cuben, hvor 
omkring 125 deltagere stod 
opmarcheret i rad og ræk-
ke på hver deres trampolin 
og fulgte instruktionerne 
oppe på scenen eller stor-
skærmen. 

I en pause fortalte Mette 
Habekost avisens udsendte 
om Jumping Fitness, der er 
en sjov og effektiv trænings-
form, som dog også er skån-
som for led. Med lidt om-
tanke er dårlige knæ eller en 
øm ryg ingen undskyldning 

for ikke at deltage. Selv om 
gennemsnitsalderen ved lør-
dagens arrangement vel lå 
på omkring 30-35 år, så har 
man i Christiansfeld delta-
gere op til 70 år. På grund af 
øvelsernes kompleksitet bliver 
hele kroppen styrket. Alle kan 
være med, da der er mulighed 
for at tilpasse intensiteten, 
fortæller Mette. 

I Cuben har man 6 ugent-
lige hold, som man frit kan 
booke sig ind på. Sommersæ-
sonen strækker sig fra 1.maj 
til 31. august (juli er dog luk-
ket) og prisen for hele sæso-
nen er 300,- fortæller Mette 
Habekost. Find mere om 
Jumping Fitness på  www.
christiansfeldif.dk

Overskuddet fra lørdagens 
arrangement går til Team 
Rynkeby, der indsamler pen-
ge til børn med kritisk syg-
dom.

Af Lars Østergaard Jensen
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Kjellerupvej 1 • 6091 Sønder Bjert
Tlf. 30 49 15 07

www.strandsblomster.dk

ÅBNINGSTIDER:
Mandag-fredag kl. 9.00-17.30
Lørdag-søndag kl. 9.00-17.00
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Vi har fantastiske tilbud...

Græsser
Pr. stk. 20.-

3 stk. KUN

50.-
Klatre-

mix
Pr. stk. KUN

49.-

Lavendel
eller Vinca

Pr. stk. 20.-

Ta’ 3 stk. KUN

50.-

Hortensia
12 cm potte.

5-7 grene. Pr. stk. 59.-

Ta’ 2 stk. KUN

100.-

Krydder-
urter

Mange varianter
Pr. stk. 20.-

Ta’ 3 stk. KUN

50.-

Vi fejrer
påsken med

masser af
flotte

blomster
Tomat-
planter

Pr. stk. KUN

10.-


