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Uge 17 95. årgangTorsdag / Fredag den 25. / 26. april 2019

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

Gudstjenester
Søndag den 28. april 2019 

1. søndag efter påske
Aastrup ......................... ingen
Aller .............................. ingen
Bjerning ....................kl. 10.30
Brødremenigheden ..kl. 10.30 
Fjelstrup ....................kl. 10.15
Frørup ........................... ingen
Hejls ..........................kl. 10.30 
Konfirmation
Hjerndrup .................kl. 09.00
Moltrup .....................kl. 09.00
Sommersted .................. ingen
Stepping ........................ ingen
Taps ............................... ingen
Tyrstrup .....................kl. 10.30
Vejstrup ......................... ingen
Vonsbæk ....................kl. 09.00

Hvad sker der i min kirke? 
Se side 2

Se CIF  
Feldersport  

på side 5

Hvis du ikke har modtaget avisen...
Kan den hentes hos:

Christiansfeld Avis - Christiansfeld Centret 
Dagli’ Brugsen og Stalden i Hejls

Åbningstider:
Tirsdag: kl. 09 - 14
Torsdag: kl. 12 - 17

Vi holder 

ferie
uge 27 og 28

Vi er tilbage igen  
mandag den 18. juli

JUel optik
Nørregade 10 - Chr.feld

tlf. 7456 1327
www.juelnielsens.dk

Ni
els

en

Så er vi  
tilbage efter 

ferien
ÅbNiNgStider:
Man.-fre. 9.30-17.30

Service nær dig

JUel optik
Nørregade 10 - Chr.feld

tlf. 7456 1327
www.juelnielsens.dk

Ni
els

en

Solbriller
enstyrke:  kr. 1998,-
flerstyrke:  kr. 1998,-

ÅbNiNgStider:
Man.-fre. 9.30-17.30

Service nær dig

JUel optik
Nørregade 10 - Chr.feld

tlf. 7456 1327
www.juelnielsens.dk

Ni
els

en

Uge 26, 27 og 28 Uge 29 Uge 30
Vi pakker flotte  

gavekurve til  
enhver lejlighed...
 Vores åbningstider er:

MANDAG - FREDAG  
kl. 09.30 - 17.30

LØRDAGE:  
kl. 09.30 - 13.00

 Prætoriustorvet 1 B  
Chr.feld . Tlf. 7456 0300 

www.donslundvine.dk

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

IMpuls-møde i Sognehuset 
Gl. Kongevej 9, Christiansfeld

Onsdag den 1. maj 19.30. 
»Kom, maj, du søde milde«

Sangaften ved Vera og Per Nedergaard Hansen. 
Alle er velkomne!

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,-

MADPAKKEHOLDET
Et hold for yngre mænd der er blevet ældre.

Du inviteres hermed til

MADPAKKEHOLDET
mandag den 29. april 
kl. 11.00 til kl. 13.30 i 

Enkesædet, Kær Møllevej 15  
i Aller

Erik Aller, Overdirektør, Group CEO,  
Aller Holding A/S, København,  
kommer og fortæller lidt om???

Medbring din madpakke og vi giver øl, vand, 
kaffe og småkager.

Pris 40 kr. pr. gang.

Du er så hjertelig velkommen.

Med venlig hilsen  
ALLER SOGNS MENIGHEDSRÅD

General- 
forsamling 

2019
Tirsdag den 30.04.19 kl. 19.00, 
på »Den Gamle Grænsekro«

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede  
 årsregnskab.

4. Indkommende forslag!  
 (skal være formanden i hænde, senest 14 dage før)

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

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

7. Valg af 2 revisorer.

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

Aftenskaffe  
med Jørn

Mandag den 29. april 
Kl. 19.30 i Cuben

 
Borgmester Jørn Pedersen fortæller,  

hvad frivillighed og foreningslivet  
betyder for ham.

Annette Lund Petersen, direktør for  
Senior- og Sundhedsforvaltningen i  

Kolding kommune supplerer sine tanker på  
fritid-, idræt- og sundhedsområdet.

Kom og lyt til tankerne og gi’ dit besyv med  
Venstre i Vamdrup og Christiansfeld  
er vært ved kaffe og en ostemad.

Knaldhamrende 
GODT TILBUD

Jordbærplanter
Vi har 7 forskellige

sorter - F.eks.

Korona
Før pr. stk. 12,-

Hjerndrupvej 10 . 7456 1511
www.blomstergaarden- 

christiansfeld.dk

Nu 14 stk.

10000
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Frørup · Hejls 
Hjerndrup · Stepping

Taps · Tyrstrup · Vejstrup

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

Niels W. Gade: Morgensang af Elverskud 

Forårskoncert i Tyrstrup kirke 
Torsdag d. 2. maj kl. 19.00

80 sangere synger sammen. 
Kor-Nor, Fjelstrup sognekor, Sommersted kor 

og Tyrstrup kirkes kor Laudamus. 
Hvert kor indleder med sit eget repertoire. 

Alle er velkomne. Gratis entrè

Vejstrup, Hejls, Taps Pastorat

Fælles senior- 
gudstjeneste

Tirsdag den 7. maj kl. 14.00  
i Vejstrup kirke. 

Prædikant er Henrik Vestergaard Jørgensen.

Efter gudstjenesten 
drikker vi kaffe på Lærkebo.

Derefter fortæller og underholder sogne-
præst Jacob Ørsted.

Jacob Ørsted er præst  
ved Helligåndskirken  

i Flensborg  
som er Vejstrup, Hejls,  
Taps’s venskabskirke.

Har man brug for kørsel  
kontakt Inge Bunkenborg  

på tlf. 2142 7766.

Alle er velkommen.

Bekendtgørelser

Bekendtgørelser

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.

... få bedre vejr!!!
Når du som lungesyg eller pårørende føler dig ramt  

af hverdagens udfordringer, kan det måske være  
en stor hjælp at få en uformel snak med andre,  

der har samme problemer inde på livet, og bytte  
erfaringer og viden om råd og vejledninger.

Lungeforeningen Sønderjylland har derfor etableret  
netværk med gode sociale oplevelser for lungesyge  

borgere i Haderslev Kommune.

Der trænes hver mandag: kl. 11.00-12.00,  
på Humletoftens Plejecenter, Hjortebrovej 44, 

og hver tirsdag, kl. 10.15-11.45  i Sundhedscenteret,  
Clausensvej 25, Haderslev.

Kontakt: Frede Christensen: 2256 6181  
K. Jensen: 2031 9053

Tillykke

Kære Maline
Hjertelig tillykke med din 
fødselsdag den 28. april.

Kærlig hilsen 
Mormor og Morfar

Kære Marc
Tillykke med konfirmationen.

Vov - Vov fra Sigurd & Harley

Naturvandring på 
Skamlingsbanken
Blomster, bier og fredning. 

Tirsdag den 7. maj
Mødested:  

Skamlingbankens P-plads kl. 19.00
Fælles kørsel fra Tyrstrup Kirke kl. 18.30.

Arrangører: 

Taksigelser

En stor hjertelig tak
for al opmærksomhed ved vores kære far 

Jørgen Jensens 
død og begravelse.

En særlig tak til hjemmeplejen  
for kærlig pleje og omsorg.

Mange hilsner fra 
Hanne, Eva, Torben og Karen

Ny bog af Jørgen Bøytler
»Talen i salen - taler og prædikener  

med bidrag af Grev Zinzendorf«

præsenteres mandag den 29. april kl. 16 
i Søstrehuset.

Alle er velkomne!

www.prorex.dk
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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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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,-

Kultur / Mad

• Tæpper • Vinyl  
• TrægulVe • Vådrum
Kirkegårds Allé 4, 6070 Christiansfeld • Tlf.: +45 74568000

www.szocska-living.dk

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

-Kig ind og se 
mulighederne 
opstillet i hele 

huset...

Hold din fest i Fjelstrup

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

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

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

Hvis du ikke har modtaget avisen...

Kan den hentes hos:

Christiansfeld Avis . Christiansfeld Centret 
Dagli’ Brugsen og Stalden i Hejls

OG LILLE TORDEN

TLF. 42 44 48 44    
YAKARI.DK

OPLEV DET FLOTTE  
INDIANDER-HESTE-SHOW

Fredag 26.4. Christiansfeld
Lørdag 27.4. Haderslev
Søndag 28.4. Haderslev
Onsdag 15.5. Gram
Torsdag 16.5. Rødding
Fredag 17.5. Vamdrup
Lørdag 18.5. Vejen

SE HELE VORES TOURPLAN PÅ YAKARI.DK

WWW.BILLETTEN.DK
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Feldersporten CIF
CIF Senior Idræt
Krolfsæsonen for sommeren 
2019 er i fuld gang

OG DER ER PLADS TIL NYE SPILLERE 
Krolfhytten ligger ved Lindegade bag Fakta og Christiansfeld Maskinservice, 
hvor vi har 5 baner med 12 huller på hver. 

Hvad er KROLF? HALVT golf og HALVT kroket men HELT sjovt. 
(Og ikke nær så dyrt.)

200,- kr. og så må man spille både tirsdag og torsdag.

Man spiller holdvis mod hinanden (helst 4) og med hver sin  
krolfkølle og krolfkugle efter tur, og kuglen skal i hul på færrest mulige slag.  
Vi fordeler os ved at trække numre. Så er det afvekslende at spille hver gang. 
Frivilligt hvis man gerne selv vil danne hold.

KROLF ER IKKE KUN FOR PENSIONISTER!! 
der helst spiller om tirsdagen kl. 9.00 til 11.00.

Men også for dem på arbejdsmarkedet, hvor børnene kan klare at være alene 
hjemme et par timer, hvor der spilles:

TORSDAG AFTEN FRA KL.18.30 TIL 20.00. ALLE KAN VÆRE MED.

Kom og prøv!!! De første 3 gange er gratis.

Tirsdag kl. 9.00 til kl.11.00 og torsdag kl. 18.30 til kl. 20.00

Venlig hilsen: Krolfudvalget og alle hjælperne

Tank OK og støt ungdomsarbejdet i  
Christiansfeld Idrætsforening Elitespillehallen 

v. Erling Sønnichsenstøtter ungdomsarbejdet  
i Christiansfeld Idrætsforening. 

www.christiansfeldif.dk

Brænderiet Lillebælt på Fjelstrup Kro

Kro og Brænderi: 
Den 1. februar 2019 skif-

tede Fjelstrup Kro ejer. Char-
lotte Holck og hendes datter 
Cecillie Holck overtog på 
denne dag nøglerne til den 
gamle smukke kro, der i mere 
end 150 år har ligget centralt 
midt i Fjelstrup. Hovedakti-
viteten vil i fremtiden være et 
brænderi med fremstilling af 
frugtbrændevin.

Åbent Hus på Brænderiet
På en smuk solskinsdag 

den 6. april bød Charlotte og 
Cecillie indenfor på Fjelstrup 
Kro, alias Brænderiet Lille-
bælt.

Kroen har de sidste 12 året 
været ejet af fire lokale Fjel-
struppere, der gennem årene 
har gjort en stor indsats for at 
renovere og bevare den gamle 
kro.

Et familieprojekt
De to aktive kvinder er dog 

ikke helt alene om projektet. 
Baggrunden for oprettelsen 
af Brænderiet Lillebælt skal 
nok ses på baggrund af Ce-
cillies mand, Drazen, der er 

af bosnisk herkomst, og her 
fremstilles der jo som bekendt 
frugtbrændevin i stor stil.

Charlotte og hendes mand, 
Anders, har en frugtplantage 
på Ørbyhage, og det er tan-
ken, at slivovitzen fremstilles 
af plantagens frugter. 

I kroens gamle stald vil der 
blive installeret destillations-
kedler i kobber, og her vil der 
blive brændt frugtbrændevin, 
som man kender det fra Bal-
kan-landene.

Mange andre gode ideer 
med kroen

Det er ikke meningen, at 
de smukke lokaler skal stå 
tomme hen, mens der bræn-
des slivovitz i den gamle 
stald. I første omgang er det 
meningen at leje lokalerne ud 
til fester og andre begivenhe-
der, ligesom der måske bliver 
åbnet for krostuen i sommer-
halvåret, hvor der jo er mange 
turister i sommerhusene og i 
UNESCO-byen Christians-
feld. Man kan også sagtens 
forestille sig, at kroens faci-
liteter anvendes til en række 
andre events.

Måske bliver Fjelstrup 
stedet, hvor man holder sin 
fest. - Byens forsamlingshus 
har plads til 100 spisende gæ-
ster, kroens sal kan sagtens 
rumme omkring 70 gæster, 
og har man brug for plads til 
en fest med blot 35 gæster, 
så er Klublokalet i Fjelstrup 
Kultur- og Idrætscenter sær-
deles velegnet. 

Massiv opbakning fra 
lokalområdet

Mere end 150 gæster fra 
lokalområdet var mødt op 
til åbent hus på kroen, der 
var blevet smukt pyntet - og 
stemningen var i top.

Det lignede nærmest et 
traditionelt Sønderjysk Kaffe-
bord med en overflod af for-
skellige kager, og de mange 
gæster var med til at sætte liv 
i kroen igen. 

Mange fremmødte udtryk-
te deres glæde over, at der nu 
igen er liv i kroen igen. 

Det bliver spændende at 
fælge udviklingen på Fjel-
strup Kro/Brænderiet Lil-
lebælt, fortæller Svend Chri-
stensen fra Fjelstrup.

Cecillie og Charlotte byder indenfor og tager imod de mange gæster. Mange havde medbragt 
blomster og gaver, og udtrykte deres glæde over at der er nu igen er liv i kroen. Også søn/bror, 
Jeppe, er klar med en hjælpende hånd.
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Bolig / Ejendomme m.m.

Liberale Erhverv m.m.

Motor

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

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

Søges i  
Christiansfeld

Rolig par på  
henholdsvis 33 og 38 år, 

søger bolig  
med adgang til have. 

Minimum 3 værelser. 

Henvendelse til  
Camilla på 2758 5328

Helen Jørgensen runder 75 år

Tidligere overlærer og 
folketingsmedlem Helen 
Jørgensen, Christiansfeld, 
fylder 75 år den 28. april. 
Hun er en kendt og enga-
geret profil i byen, som 
gerne giver udtryk for sine 
holdninger om stort og 
småt. Helen Jørgensen er 

stadig politisk aktiv som 
medlem af Socialdemo-
kratiets Centrale Interna-
tionale Udvalg udpeget af 
hovedbestyrelsen. Hendes 
hjerte slår for alle krigs-
veteraner, der har været 
»Udsendt for Danmark«.

Et rigt og engageret liv 
Helen Jørgensen fortæl-

ler: - Jeg blev født 1944 i Kø-
benhavn, nærmere bestemt 
Østerbro. Min far var oberst-
løjtnant O.B. Nielsen og min 
mor, Henny Nielsen, var 
autoriseret ejendomsmægler. 
Min opvækst, barndom og 
ungdom har præget mig hele 
mit liv. Jeg lærte, at officerer, 
konstabler og sergenter altid 
ville beskytte mig. Hvad der 
dengang prægede mig, var 
angst. Angsten for domme-
dag, atomkrig og udslettelse 
var en del af mit ungdomsliv. 
Derfor blev jeg aktiv i freds-
bevægelsen Kvinder for Fred 
og senere SAM, Socialdemo-
krater mod Atomvåben og 
Militarisme. 

I 1968 udgik jeg fra Ha-
derslev Seminarium. I 1971 
flyttede min mand Preben 
Jørgensen og jeg til Christi-
ansfeld, hvor vi begge var an-
satte som lærere. Ved sin død 
i 1990 var Preben byråds-
medlem i den gamle Chri-
stiansfeld Kommune. Jeg var 
medlem af Socialdemokrati-
ets partiforening i byen og i 
bestyrelsen. Fra 1986 blev jeg 
medlem af partiets hovedbe-
styrelse i Sønderjyllands Amt.

I 1987 blev jeg opstillet i 
Give Valgkreds og sad i Folke-
tinget i årene 1990-1994 med 
sæde i Folketingets Forsvars-
udvalg og suppleant fra 1994 
-1998. I januar 1993 lod jeg 
mig udsende for Danmark til 
Krajina-området i Kroatien, 
hvor jeg var inviteret til at be-
søge vores soldater, som var 
udsendt på en FN-mission. 
Vi skulle overvåge, at våben-
hvilen mellem Kroatien og 
Serbien blev overholdt. Mit 
ophold strakte sig over en 

uge, hvor der var mange skar-
pe hændelser, men jeg kom 
uskadt hjem takket være det 
militære personel. Turen var 
mit livs oplevelse.

I dag sidder jeg i Socialde-
mokratiets Centrale Interna-
tionale Udvalg som medlem 
udpeget af hovedbestyrelsen. 
Jeg er glad for, at min viden 
og mine kompetencer om for-
svars- og sikkerhedspolitiske 
anliggende bliver brugt både 
til gavn for mig selv, partiet og 
offentligheden!

Aktiv pensionist
Helen og Preben Jørgen-

sen arbejdede i 3 år som lære-
re i Frederikssund og senere 
19 år som lærer og overlærer 
på to skoler i Christiansfeld 
Kommune indtil 2001. Sam-
men med Preben Jørgensen 
fik hun 3 sønner: Ole, Tim 
og Peer Jørgensen og kan nu 
glæde sig over 6 sønnesøn-
ner. Helen Jørgensen er i høj 
grad en aktiv pensionist, som 
gerne udtrykker sin meninger 
om stort og småt på de so-
ciale medier. Hun har netop 
besøgt Randers Veteranfor-
ening, hvor hun og soldaterne 
udvekslede synspunkter og 
oplevelser.

Pengegave til Læger uden 
Grænser

75-års fødselsdagen fejres 
med familien og indbudte 
gæster på den Gamle Græn-
sekro. Helen Jørgensen op-
fordrer til, at man ikke sender 
hende gaver - men i stedet 
indsætter en donation til »Læ-
ger uden Grænser« på: Reg.
nr.: 4190 - Kontonr.: 1013 
6024

Af Lars Østergaard Jensen

Sangaften i Sognehuset
»Kom, maj, du søde mil-
de!«

Det nye sognehus i Tyr-
strup danner 1. maj kl. 19.30 
rammen om en sangaften un-
der medvirken af Vera og Per 
Nedergaard Hansen. Fælles-
sange og solosange får et ord 
med på vejen.

Per er ansat som organist 
ved Lindeskovkirken i Nykø-
bing Falster Sogn og Vera er 
uddannet kirkesanger. 

Sammen leder de et me-
nighedskor, hvor alle kan 
være med. 

Vera er forsanger i kirkens 
lovsangsband. 

Ægteparret fik i 2008 ud-
givet en CD, med titlen »Du 
som bryder lænker«. Per har 
skrevet sang- og salmemelo-
dier.  Der er en med i bl.a. 
»Højskolesangbogen« og i 
»Sange og Salmer«. 

I Indre Missions Tidende 
vandt Pers melodier konkur-
rencen om »Årets Sang« i 
1999, 2000, 2003 og 2006. 
I 2016 udgav Per bogen »De 
lyse timer«.

Vera og Per 
Nedergaard Hansen.
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Vind iPad Pro

Bestil et uforpligtende Salgstjek 
inden den 5. maj 2019, og deltag 
i konkurrencen om en iPad Pro 
10.5” 64 GB WiFi til en værdi af 
5.169 kr. Bestil på edc.dk/salg

Overvejer 
du at sælge?
I foråret sælges der traditionelt fl est boliger i Danmark. 
Går du i salgstanker, så start med et uforpligtende Salgstjek.

Bestil et Salgstjek på edc.dk/salg, 
eller kig ind i butikken.



Christiansfeld Avis8 Torsdag den 25. april 2019

Landbrug / Have / Fritid

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

Konfirmander  
gensås efter 50 år i Aller
Forårssolen skinnede fra 
en skyfri himmel, da 10 
mænd og kvinder mødtes 
for at fejre 50 års dagen for 
deres konfirmation.

Nogle havde måske lidt 
svært ved at genkende hinan-
den, mens andre straks lyste 

op i genkendelsens glæde på 
parkeringspladsen for Aller 
Kirke, hvor der blev taget 
fotos af de halvgamle drenge 
og piger foran alteret i næsten 
samme opstilling som på det 
gamle sort-hvide foto i 1969. 

Desværre havde en af  
pigerne fra dengang dog 

meldt afbud til dagens jubi-
læum.

Da billederne var kommet 
i kassen ikke uden grin, fnis 
og tant gik turen klokken halv 
to hjem til Jørn Heisel, hvor 
hans bedre halvdel havde 
dækket op med stort sønder-
jysk kagebord med bidrag fra 

to af deltagerne. Og så blev 
der ellers snakket igennem 
om både gamle dage i Al-
ler Skole, tiden siden og om 
børn og børnebørn og mange 
andre emner til langt ud på 
aftenen.

Af Lars Østergaard Jensen

Det gamle foto fra 1969 af konfirmanderne, herunder Edith Østergaard i bagerste række til højre, som havde meldt afbud, samt 
pastor Vibe.

Konfirmanderne 50 år senere i næsten samme opstilling - bagerste række fra venstre: Birthe Zacho, Esther Pettersen Schmidt, 
Solvejg Beck og Jens Christian Christensen. Forreste række fra venstre: Birgit Bonnichsen, Inge Sofie Fink, Connie Knudsen, Lars 
Østergaard Jensen, Johan Grevsen og Jørn Heisel.

Konfirmation 2019

Hejls kirke søndag  
den 28. april  
kl. 10.30

Mathias Drachmann Elmholt
Mikkel Meldgaard Johannsen
Marc Junker
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Håndværkere m.m.

Brorsonsvej 20 • 6000 Kolding • Tlf.: 28 73 53 20 • bedreisolering@gmail.com

• LOFTISOLERING • HULMURSISOLERING
• FJERNELSE AF GAMMEL ISOLERING

CHRISTIANSFELD SNEDKER OG 
TØMRERFORRETNING

 v/Finn Kragelund • Lindegade 59  
Tlf. 7456 1779 • Bil 2142 2779 

finnkragelund@mail-online.dk  
www.finn-kragelund.dk

Alt Tømrer-  
og Snedker-arbejde 

udføres

Læs også ugeavisen på:

- eller få avisen tilsendt 
pr. mail  

hver torsdag morgen.

Tilmeld dig på: 
www.christians-

feld-avis.dk

Støt de lokale  
butikker og håndværkere
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Christiansfeld 
Avis

Tyrstrup Herreds Tidende

Jernbanegade 1  
(det gl. posthus) 

6070 Christiansfeld 
Tlf. 74 56 14 33 

 
mail@christiansfeld-avis.dk 
www.christiansfeld-avis.dk
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Oplev det store  
flotte indianer-heste show med Yakari

Cirkus Trapez har genop-
fundet sig på ny med indi-
aner-heste-showet Yakari.

Nynne Hulsig Samuel-
sen - 12 årig pige holder fri 
for skole og rejser rundt med 
cirkus. Nynne skal spille in-
dianerdrengen Yakari, så det 
næste halve år står på cirkus 
fremfor skole.

Lidt om Yakari:
Inspiration bag dette in-

dianer-heste show kommer 
fra tegneserien Yakari, der 

er skrevet af Job og tegnet af 
Derib. Serien henvender sig 
til børn og er udgivet på 17 
sprog, heriblandt de skandi-
naviske sprog samt tysk, finsk, 
fransk, indonesisk, polsk, ki-
nesisk, arabisk, inukti-tut og 
engelsk.

Showet som er eneståen-
de i Danmark bliver opført i 
samarbejde med Cirkus Tra-
pez, der er på turné i Jylland 
og på Fyn fra april til septem-
ber 2019. Se hele tourplanen 
og læs mere på www.yakari.
dk

Fra skolepige til cirkus- 
prinsesse

Nynne på 12 år startede 
med at lave cirkus som 6-årig 
hos Cirkus-direktøren i Cir-
kus Charlie, og hun blev hur-
tigt forelsket i trapezen.

Hun dyrker cheerleading 
til daglig i Frederikshavn, 
hvor hun er flyver, det vil sige, 
at hun bliver kastet op i luften 
og laver tricks.

Hun har nu fået mulighe-
den for at prøve cirkus livet af, 
hvilket hun glæder sig enormt 
meget til. Hun skal være væk 
hjemmefra i en del måneder, 
og i har snakket både fordele 
og ulemper omkring det hele.

Hun er sikker på, at det 
bliver en helt fantastisk rejse, 
og hun tror, hun får en god 
forståelse for cirkuslivet og 
udvikler sig både socialt og 
personligt. Det kræver sind-
sygt meget af hende og hun er 
så klar til det. Hun ved, at hun 
kommer til at savne sin fami-
lie, venner og cheer teamet - 

men hun ved også, at det er 
en unik mulighed for hende, 
en mulighed som ikke mange 
unge mennesker får sig.

Hendes familie støtter 
hende meget i dette valg, og 
de vil også være til stede så 
meget som muligt i løbet af 
turneen.

Familien ser også frem til 
det og er sikker på, at hun 
vokser meget i løbet af som-
mer turneen på 6 mdr. Nynne 
glæder sig over at få denne 
mulighed til at udvikle sig, 
bl.a. i trapezen. Hun håber 
at finde ud af, om cirkuslivet 
virkelig er noget for hende, og 
hun er virkelig stolt og beæret 
over at muligheden er der for 
hende.

Romany May fra England 
skal svinge i stoffer, optræde i 
en stjerne i luften og lege med 
indianer-ringe.

Kelly Saabel står på hænder og skyder med bue og pil.

Skolepigen Nynne skal spille indianerdrengen Yakari.

Resultater 
fra CIF bue-
skydning
Bueskytterne fra Chri-
stiansfeld IF bueskytter 
udgjorde en pæn del af 
deltagerne i 3D bueskyd-
ningsstævnet, som blev af-
holdt lørdag i påskeferien i 
Genner Hoel. Der var i alt 
135 deltagere, heraf var de 
7 fra Christiansfeld. 

Ud over landsholdsskyt-
terne Zibrandt Christensen 
og Christian Jørgensen deltog 
2 ungdomsskytter, nemlig Ja-
cob Juhl i klassen herre mini 
barbue. Jacob opnåede en flot 
3. plads og Nikolaj Juhl del-
tog i herre recurve aspirant, 
hvor han fik en 1. plads. 

De øvrige skytter fik føl-
gende resultater:

Bo Lynnerup herre lang-
bue nr. 14. Tage Kristensen 
herre compound nr. 8. Hen-

rik Gotfredsen herre instink-
tiv nr. 6

Christian Jørgensen blev 
nr. 2 i de indledende skyd-
ninger og opnåede en samlet 
4. plads efter finaleskydning i 
herre langbue

Zibrandt Christensen blev 
nr. 2 i de indledende skyd-
ninger og opnåede en samlet 
1. plads efter finaleskydning i 
herreinstintiv.

Zibrandt delte udtagelses-
point til VM i 3D i Canada 
med Frank Christiansen fra 
Åbenrå Bueskyttelaug, idet 
Frank vandt de indledende 
skydninger og blev nr. 2 i fi-
naleskydning. Begge skytter 
er derfor tildelt samme point 
antal. 

Tekst og foto: 
Eva Kristensen Bagerst fra venstre Tage Kristensen, Zibrandt Christensen, Henrik Gotfredsen, Bo Lynnerup. Forrest siddende Christian Jørgensen, 

Jacob Juhl og Nikolaj Juhl.


