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Gudstjenester
Torsdag den 16. maj 2019
De 7 sogne holder fælles 
bededagsgudstjeneste i  

Hjerndrup kirke kl. 19.00

Fredag den 17. maj 2019 
Store Bededag

Aastrup .....................kl. 10.30
Aller ..........................kl. 09.00
Bjerning ........................ ingen
Brødremenigheden ...... ingen
Fjelstrup ........................ ingen
Frørup ........................... ingen
Hejls .............................. ingen
Hjerndrup ..................... ingen
Moltrup .....................kl. 10.00
Konfirmation
Sommersted ..............kl. 10.30
Konfirmation
Stepping ........................ ingen
Taps ............................... ingen
Tyrstrup .....................kl. 09.00
Vejstrup ......................... ingen
Vonsbæk ........................ ingen

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

LOPPEMARKED 
FLOHMARKT

Lørdag og Søndag den 18./19. maj  
kl. 10 til 16 

SVALEVEJ 7 . 6094 HEJLSMINDE
Masser af gode og gamle ting.

Elektronik, ure, keramik, lamper, cykler, møbler mm.
Kom og gør en mega god handel.

Ældre Sagen 
Christiansfeld

Sommerudflugt 
torsdag den 13. juni

Bustur til Gråsten Slotspark og kirke  
Besøg på Cathrinesminde museum 

(se omtale).

Afgang fra Seniorhuset Christiansfeld kl. 8.15 
Hjemkomst ca. kl. 18.00.

Medlemspris kr. 300,00 - Andre kr. 400,00.

Tilmelding og betaling den 21. maj fra 
kl. 10.00 - 12.00 i Seniorhuset. 

(Efter først til mølle princippet). 

Prisen inkludere: Bus-kørsel kaffe og rundstykker, 
middag og eftermiddagskaffe, ekskl. drikkevarer.

Skydning
Mandag den 20. maj 2019  

kl. 18.30

i Kolding-Bramdrup 
Skytteforening . Platinvej 65

Vi kører fra havnen kl. 17.45
Skal du have afprøvet dine evner  

på en skydebane?

Det foregår på 50 meter baner. 

Pris: Voksne kr. 60,00 
Børn under 12 år kr. 30,00

Tilmelding til Svend Terp, tlf. 2169 3088

Deltagerantal er max 30 personer! 

Arrangementet er for medlemmer 
af Hejlsminde Selskabelige Forening.

Med venlig hilsen  
Bestyrelsen

Klinikken  
er lukket
fredag d. 24. maj
grundet udskiftning  

af edb.

Med venlig hilsen 
Læge Lars Hertel

IMpuls-møde i Sognehuset 
Gl. Kongevej 9, Christiansfeld

Onsdag den 22. maj 19.30. 
Trosforsvar - ud fra overvejelser om  

moral og etik.
Ved Jacob Højlund,  

leder af KFS ledertræningscenter. 
Alle er velkomne!

HUSK at vi har åbent i denne uge:  

FREDAG KL. 12-17 & LØRDAG KL. 10-14

Favstrup Fisk

Altid frisk

 Favstrupvej 43  
Tlf. 2283 1091 
Christiansfeld

www.favstrupfisk.dk

I samarbejde med  
Torben Nørgaard »dronepilot«,  

vil der i løbet af uge 20-21 være  
droneflyvning over de restaureringer,  

der er lavet i Christiansfeld  
i de seneste år.

Dog med forbehold for evt. meget dårligt vejr.

T E G N E S T U E N 

M E J E R I E T   A / S

W W W . M E J E R I E T . D K

Landsby-samarbejdet »de7landsbyer«  
Aller - Stubbum - Vejstruprød - Sjølund - Grønninghoved  
Hejlsminde & Hejls tilbyder:

60 minutters RedLiv-intro
Vil du gøre en  
LIVREDDENDE forskel?
- og vær med til at redde liv og øge overlevelsen efter 
hjertestop.

Kan Du give hjertemassage? 
Tør Du bruge en hjertestarter? 
Vil Du gøre en livreddende forskel? 
Vi tilbyder dig, din familie og naboer en kort instruktion i hjerte- 
massage og brug af hjertestarter. Instruktionen tage 60 minutter,  
hvor Du vil blive orienteret om: 

• Hurtig erkendelse af brug for hjælp - Ring 112.

• Hvordan giver jeg hjertemassage og indblæsninger?

• Demonstration og brug af hjertestarter.

• Orientering om førstehjælps-uddannelser og tilbud som passer  
   til dit ønske.

• Orientering om ordningen »Danmark Redder Liv - førstehjælpere«.

Du skal gøre følgende: 
• Samle 6 - 12 personer (famille/venner/naboer).

• Sende en mail til redliv@de7landsbyer.dk - eller ring til 3073 7674  
   (Claus) med ønske om dato og sted & kontakt-oplysninger.

• Vi kontakter dig for nærmere aftale. 

Vel mødt! 

Aller Sogns- Ungdoms- og Borgerforening  
Kolding Sjølund Udvikling  
Lokalrådet for Hejls & Hejlsminde

www.redderliv.dk

Søndag den 19. maj 2019 
4. søndag efter påske

Aastrup ......................... ingen 
Aller .............................. ingen 
Bjerning ....................kl. 10.30
Brødremenigheden ..kl. 10.30
Fjelstrup ....................kl. 10.15
Frørup .......................kl. 10.30
Hejls ..........................kl. 09.00
Hjerndrup ..................... ingen
Moltrup ......................... ingen
Sommersted .................. ingen 
Stepping ................... kl. 19. 00
Taps ............................... ingen
Tyrstrup .....................kl. 10.30 
Konfirmation
Vejstrup .....................kl. 10.30
Vonsbæk ....................kl. 09.00

Hvad sker der i min kirke? 
Se side 2

Christiansfeld harmonika klub

SOMMERKONCERT
i Hejlsminde Forsamlingshus
mandag d. 27. maj
kl. 19.30
Entré:  
50 kr. incl. kaffe og kage.

HÆNGE- 
AMPLER

og opstammede 
SOMMER-
BLOMSTER

Hjerndrupvej 10 . 7456 1511
www.blomstergaarden- 

christiansfeld.dk

Fra 4995



Christiansfeld Avis2 Torsdag den 16. maj 2019

DIT VALG - VORES HJERTESAG
Kolding - Haderslev - Vamdrup 

tlf.7552 6389
www.soegaards-begravelsesforretning.dk

SØGAARDS 
BEGRAVELSESFORRETNING

- en del af Begravelse Danmark

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.

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.

Nu skal du vælge
Af sognepræst Anne Mie Skak Johanson

Der kan hurtigt ændres 
dagsorden. Der bliver udskre-
vet valg til Folketinget - og 
vupti så er alle medier dæk-
ket af paneldebatter og parti-
politikere, som, hver på deres 
måde, agiterer for et bedre 
Danmark. 

Vi som stemmeberettigede 
følger forhåbentlig trop, og 
sætter i gang med samtalerne 
om holdninger og politiske 
overbevisninger. Og til dette 
valg får vi god tid til at sætte 
os ind i de forskellige holdnin-
ger - til at lytte og til at drøfte 
før vi den 5. juni endelig væl-
ger, hvem vi hver især synes 
repræsenterer det bedste po-
litiske program. 

Det, som jeg gerne vil ud-
fordre, er det fokus, vi har, når 
vi finder vores holdninger og 
tager vores beslutning. For 
vores fokus betyder uende-
lig meget for hvilken fremtid, 
vi mener er mest gavnlig, og 
hvor vi sætter vores kryds.

Det er vigtigt, at hver enkelt 
af os sætter fokus på vores 
helt almindelige hverdag. Vi 
skal vælge det, der er gavnligt 
for vores familier, vores børn 
og vores lokalsamfund. Men 
vi er også en del af en hel na-
tion, hvor alle indbyggernes 
ve og vel må forsvares, både 
dem der er mere udfordrede 
end os og dem, der er ander-
ledes end os. Og endelig er vi 

en del af en større internatio-
nal virkelighed - om vi vil det 
eller ej. Det er Europa men 
også resten af verden. Vi lever 
sammen på samme klode, og 
vi har et fælles ansvar for hin-
anden og for vores klode. Tre 
perspektiver eller fokusområ-
der, som alle skal med, når vi 
drøfter, afsøger holdninger og 
vælger. Det kan også siges på 
en anden måde - det handler 
om os selv, vores næste og 
verden. 

Kirken har ikke noget egent-
ligt partiprogram. Det tror jeg 
alle ved. Troen motiverer for-
skellige mennesker forskelligt 
og fører derfor til forskellige 
politiske holdninger. Men det 
vi som kirke kan sige, er at vi 
skal holde fokus på mere end 
os selv. Hensynet til næsten 
må motivere, ligesom ansva-

ret for og i den store verden.
Det måske mest brugte vers 

fra Bibelen starter »For sådan 
elskede Gud verden…« (det 
er fra Johannes Evangeliet kap 
3.) Skal vi som kristne følge 
vores mesters forbillede, så 
skal der ud over at være fokus 
på, hvad der er godt for os 
selv, også tænkes i vores næ-
stes behov og tages et globalt 
ansvar. 

Frørup · Hejls 
Hjerndrup · Stepping

Taps · Tyrstrup · Vejstrup

‘Ene og alene’      Oplevelsesklub for enlige

Torsdag den 23. maj kl. 14.00 
Besøg på Sygeplejemuseet i Kolding 
Vi mødes ved Sognehuset.  
- Tilmelding senest tirsdag den 21. maj. 
Entré 35,- kr. - Kaffe 20,- kr. - Kørsel 20,- kr.
Alle enlige er velkomne 
Kontaktperson Bodil Henriksen, tlf. 6011 8552 
Tyrstrup Kirke - Kolding Provstis Menighedspleje

Taksigelser

Hjertelig tak 
for den overvældende deltagelse ved  

Else Mariegaards 
bisættelse.

Tak for bidrag til Røde Kors og Folkekirkens  
Nødhjælp, tak for blomster, kranse, buketter, bidrag,  

mange besøg, og gode ord, kærlige knus og  
hjælpsomhed under Elses sygdom.

- Tak for fortrinligt samarbejde mellem team 2 på  
onkologisk ambulatorium og det palliative team ved  

Vejle Sygehus, hjemmeplejere og sygeplejersker  
i Kolding Kommune og venlig omhu.  

Tak til sognepræst Anne Mie Skak Johanson. 

På familiens vegne 
Helge Mariegaard

Salon 
Chris

Åben  
mandag den 20/5

FERIE fra  
d. 23/5 til d. 7/6

Lukket  
i uge 22 & 23

Tlf. 7456 1212

Mærkedage

Tak
for opmærksomheden ved 
min konfirmation den 5/5. 
Jeg havde en dejlig dag.

Nelli Elisabeth  
Gadeberg

Guldbryllup
kan Else og Jes Petersen, 
Boesensvej 5, Stubbom, fe-
jre fredag den 24. maj.

Der er ingen morgensang.

Tusind tak 
for den store opmærksom-
hed ved Sebrinas konfirma-
tion. Stor tak til Den Gamle 
Grænsekro for en vellykket 
dag. Tak til søskende for 
Ranken.

Kærlig hilsen  
Sebrina, 
Birgit og Thomas  
Ellegaard

Bryllup
Lørdag d. 25/5 vies i Vons-
bæk kirke: Annette Vyff, 
Vestermarksvej 4, Frørup, 
datter af Eva og Johannes 
Vyff, Vonsbæk til Martin 
Vester Hansen, Vester-
marksvej 4, Frørup, søn 
af Susanne og Henning 
Hansen, Ødis.

Bekendtgørelser
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KARINA ADSBØL 
ET DANMARK I BALANCE 

ASYLSTOP OG FART PÅ HJEMSENDELSER 
SOLIDARITET MED UDSATTE MENNESKER 

VÆRDIGHEDEN SKAL TILBAGE 
 

 
 
 

STEM PÅ EN AF 
DANSK FOLKEPARTIS 

LOKALE 
KANDIDATER 

 
- DE VIL ARBEJDE FOR 

DIG ! 
 
 
 

 

KARSTEN BRØNNUM 
FLEKSIBLE DAGPENGE 

HÅNDFASTE KRAV OG KLARE FORVENTNINGER TIL 
LOVLIGE INDVANDRERE 

BEDRE FORHOLD FOR ÆLDRE, PLEJEHJEM ER ET 
HJEM, IKKE EN INSTITUTION 

Vidste du,
at EU dikterer, at børnechecken sendes til 

udenlandske børn, der aldrig har været i Danmark, 
når blot en forælder har et fritidsjob i Danmark? 

Tidligere var det EU-borgerens oprindelige bopælsland, der skulle udbetale børnecheck. 
Men EU-domstolen har i 2001 fastslået, at det nu er beskæftigelseslandet, der skal 

udbetale børnecheck. Så på trods af at et fl ertal i Folketinget ønskede, at børnechecken 
        er til børn, der bor i Danmark, har EU dikteret, at Danmark  skal
               sende børnecheck til børn, der aldrig har været i Danmark.

Se mere på www.df.dk/EU

df@df.dk . 33375199 . df.dk

4 førstepladser til 
CIF bueskytter
Christiansfelds 10 bue-
skytter havde en forry-
gende god dag ved stævnet 
i Vejen i søndags. 

Det blev til 4 første-
pladser, 1 anden-plads og 2 
tredje-pladser. Stævnet var 
arrangeret af Vejen Bueskyt-
teforening, som havde lavet 
en spændende bane på den 
gamle losseplads i Vejen, som 

nu er blevet et skønt natur-
område med skov og bakker. 

1. pladser til:
Zibrandt Christensen 
Nikolaj Juhl
Tage Kristensen
Davoud Helany

2. plads til:
Jacob Juhl

3. plads til: 
Bjørn Møller Hansen
Rasmus Thorning Hansen

Øvrige resultater 
Henrik Gotfredsen nr. 7
Bo Lynnerup nr. 6
Christian Jørgensen nr. 5

Tekst og foto: Eva Kristensen
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Start her:

Studiejob, 
deltidsjob 
eller fritidsjob? 
Bliv omdeler nu og mærk friheden

Jobbet som omdeler hos 
FK Distri bution er et af de mest 
fleksible, der findes. Du kan 
vælge én eller flere ruter, og du 
styrer selv, hvornår på dagen 
du vil arbejde – indenfor vores 
deadlines naturligvis.

Er du fyldt 13 år, så læs mere og 
søg jobbet på blivomdeler.nu/av
– eller ring til os på 70 10 40 00.

AV

Frihed til selv at tilrettelægge 
arbejdet på dagen

Omdeling fra 2 timer og op til 4 
dage om ugen

Vi leverer reklamer og aviser hos dig

Du får frisk luft og motion, mens 
du tjener penge

Faste omdelere under 18 år 
optjener løbende point til vores 
shop med lækre produkter

www.blivomdeler.nu/av

TILLYKKE... 
Ønsker De at sende en personlig hilsen til venner/ 
familie, kan denne kupon indsendes/ indleveres til  

Christiansfeld Avis/ Tyrstrup Herreds Tidende,  
Jernbanegade 1 (det gl. posthus) 6070 Chr.feld

Pris (inkl. moms) 
1 sp. annonce (max 20. ord) ................................kr. 35,00

1 sp. annonce (max 20. ord) 
     med »passende« foto ......................................kr. 60.00

2 sp. annonce (max 20. ord) 
     med »passende« foto ......................................kr. 90.00

For hver påbegyndt 10 år - kr. 10,00 ekstra. 
F.eks. 26 ord v/1 sp. annonce koster kr. 70,00

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

SENEST MANDAG MIDDAG.  
ANNONCERNE SKAL BETALES KONTANT.

Tillykke

Tillykke

Tillykke

Kære Freja  
Vi ønsker dig stort tillykke 
med konfirmationen søndag 
den 19. maj i Tyrstrup Kirke.
Vi glæder os rigtig meget til 
at fejre dig, og håber du får 
en fantastisk dag.

De allerbedste hilsner  
Gustav, mor og far

Dette smukke par
Skal giftes på lørdag den 18. 
maj i Tyrstrup Kirke.
Vi glæder os til festen.

Knus 
Camilla - Kasper 
Far og mor

Tillykke med de 60 år 
den 15. maj.

Ønskes du af din kone,  
børn, bonusbørn og  
børnebørn

Sølvbryllup
Susanne og Claus Reggel- 
sen, kan fejre sølvbryllup 
tirsdag den 21. maj. 
I den anledning håber vi 
familie, venner, bekendte 
og forretningsforbindelser, 
vil fejre det med morgen-
sang kl. 7.30 på Bjerning 
Hovedvej 64.

Kærlig hilsen 
Rasmus, Mette og Peter 

Kære Kasper
Du ønskes hjertelig tillykke 
med konfirmationen den 19. 
maj. Håber du får en rigtig 
god dag.

Kærlig hilsen 
Mormor og Morfar

Kære Andreas
Hjertelig tillykke med kon-
firmationen den 17. maj.

Hilsen 
Dennis, Thomas,  
Dorte, Laura, Ingelise  
og Hans Christian

Kære Josefine
Du ønskes hjertelig tillykke 
med konfirmationen den 19. 
maj.
Håber du vil nyde dagen.

Hilsen  
Julie, mor og Carsten

Hej Mikkel
Nu må du gerne hoppe ned, 
for husk du skal konfirm-
eres søndag den 19. maj.

Kærlig hilsen 
Farmor

Kære Camille
Hjertelig tillykke med kon-
firmationen den 17. maj. 
Håber du får en dejlig dag.

Knus fra 
Far og Mor

Ny cykelsti bliver jævn 
og behagelig at cykle på
Nu bliver den nye cykel-
sti mellem Taps og Von-
sild jævn og behagelig at 
cykle på. Den 21. maj går 
entreprenøren i gang med 
at lægge nyt slidlag på cy-
kelstien. Arbejdet ventes at 
vare cirka ti dage.

Cykelstien blev indviet 8. 
september 2018. På det tids-
punkt var cykelstien på visse 
strækninger noget ujævn, 
men før det kunne udbedres, 
skulle stien - ligesom ethvert 
andet vejprojekt - have tid til 
at sætte sig.

»Vi er godt klar over, at 
stien har været lidt træls at 
cykle på indtil nu. Men det er 
helt efter planen, at stien først 
skulle have tid til at sætte sig. 
Nu udbedrer vi de sætnings-
skader, som er opstået, og 
lægger det sidste lag asfalt på. 
Med det nye slidlag bliver sti-
en jævn og behagelig at cykle 
på,« fortæller trafikplanlægger 
Steen Langhoff fra Kolding 
Kommune.

Mens asfaltarbejdet fore-
går, vil cyklisterne på den på-
gældende strækning blive ledt 
ud på kørebanen.

»Cyklisterne vil kunne køre 
på det meste af cykelstien, 
men vi afspærrer den stræk-
ning, som der arbejdes på den 
pågældende dag. Der bliver 
naturligvis sat skilte op, men 
både cyklister og bilister skal 
køre forsigtigt og vise hen-
syn,« siger Steen Langhoff.

Kilde: Kolding Kommune
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Nyt fra 

Klumme 

Kære Læser

Oven på en dejlig påske og det charmerende og lune-
fulde april-vejr er sæsonen nu for alvor startet hos os. 
Besøgstallet stiger, og vi får mange bestillinger på guide-
de ture. Dejligt for byen og for os alle, når vi stolt kan 
vise vores skønne by frem for de mange interesserede 
gæster.

Christiansfeld Centrets foredragssæson er nu også 
skudt i gang. Først med professor Ulrik Langen fra 
Saxo-instituttet i København, der fortalte en veloplagt, 
indsigtsfuld og humoristisk historie om både den 
virkelige og den fiktive Struensee. Hvem husker 
ikke Mads Mikkelsen i den Oscar-nominerede stor-
film ”En kongelig affære”? Og senest har lektor og 
dr.theol. Tine Reeh lagt vejen forbi og på en kompetent 
og letforståelig måde fortalt om, hvad Københavns Uni-
versitets internationale forskningsnetværk om Chris-
tiansfeld kan bruges til.

Næste foredrag i Søstrehuset bliver med Bertel Haarder, 
der den 21. august kommer og fortæller om sin sønder-
jyske opvækst. Til Verdensarvsdagen den 24. august 
får vi besøg af Bubber og hans børneshow. Også Anja 
Lovén, stifter af nødhjælsorganisationen DIN Nød-
hjælp, kommer og fortæller om kampen for at redde 
børn, der er anklaget for at være hekse i Nigeria. Bil-
letsalget til alle tre arrangementer starter den 3. juni 
kl. 10.00.

I kan læse meget mere om det hele på vores nye 
hjemmeside, der netop er gået i luften: 
www.christiansfeldcentret.dk 

Bedste hilsener
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!
FOREDRAG VERDENSARVSDAG 2019

Særudstilling

Christiansfeld

- med fotografier af Eva Kristensen 
  November 2018 - juni 2019

i billeder

BERTEL HAARDER
Onsdag den 21. august kl. 16.30
Bertel Haarder fortæller om sin sønderjyske opvækst.

Sted: Christiansfeld Centret 
Billetpris: 100,-
Billetsalg: Fra 3. juni kl. 10.00. Billetter sælges KUN i 
Christiansfeld Centrets butik. 

ANJA LOVÉN 
Lørdag den 24. august kl. 12.30
Foredrag med Anja Lovén om sit arbejde med hekse-
børn i Afrika. 

Sted: Christiansfeld Centret 
Billetpris: 100,- 
Billetsalg: Fra 3. juni kl. 10.00. Billetter sælges KUN i 
Christiansfeld Centrets butik. 

BUBBER 
Lørdag den 24. august kl. 10.30
Oplev Bubbers børneshow - både for børn og voksne.

Sted: Christiansfeld Centret
Billetpris: Gratís - dog nødvendigt med pladsreser-
vation. Reservation mulig fra 3. juni kl. 10.00 hos 
Christiansfeld Centret. 

KIM LEINE 
Fredag den 23. august kl. 15.00
Kim Leine fortæller om sin seneste bog “Rød mand/
Sort mand” og om sit forfatterskab. 

Sted: Christiansfeld Bibliotek
Billetpris: 100,- 
Billetsalg: Via www.koldingbibliotekerne.dk 
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Bilbrand foran BDM Møbelhus Omkring middagstid ons-
dag den 6. maj brød en va-
revogn pludselig i brand. 

Den uheldige ejer skulle 
aflevere nogle ting hos BDM 
Møbelhuset på Kongevejen i 
Christiansfeld, da der plud-
selig kom røg fra motorrum-
met. Folkene hos BDM slog 
straks alarm, og Tyrstrup Fri-
villige Brandværn var hurtigt 
fremme.

Poul Starup hos BDM 

fortæller, at branden sikkert 
skyldes en defekt i bilens 
brændstofsystem, og at ejeren 
kort tid forinden havde haft 
det nu udbrændte køretøj på 
værksted. På grund af varmen 
skete der skade på en af butik-
kens glasruder i døren, men 
heldigvis kom ingen personer 
til skade. Efter at branden var 
slukket, fik de frivillige hos 
BDM rekvireret en taxa til 
ejeren af bilen.

Af Lars Østergaard JensenPoul Starup ved den totalskadede varevogn. Glasindgangen flækkede på grund af varmen og skal udskiftes.

Øjebliks uopmærksomhed 
kostede dyrt
Uheld i Lindegade fredag 
aften.

Fredag aften rystedes 
stilheden i Lindegade, da 

en bilist et øjeblik var uop-
mærksom og kørte ind i en 
holdende varevogn, der med 
voldsom kraft blev skubbet 
frem og brækkede et lindetræ 

og dets gelænder. Føreren i 
den røde personbil slap med 
skrammer, men var selvfølge-
lig rystet ovenpå den choke-
rende oplevelse. 

Tyrstrup frivillige brand-
værn var hurtigt på stedet og 
efter kort tid kunne gaden 
igen åbnes for trafik.

Af Lars Østergaard Jensen

Elever fra Kolding Musik-
skole spillede torsdag aften 
den 9. maj en flot og over-
bevisende koncert med et 
bredt klassisk program i 
Brødremenighedens kirke.

Mange af eleverne går på 
MGK (Musikalsk Grundkur-
sus), som er et særligt tilbud 
til dem, der enten vil forbe-
rede sig på en videregående 
musikuddannelse eller bare 
er interesseret i at fordybe 

sig ekstra meget i musikken. 
Kurset er treårigt. Andre går 
på Talentlinjen, der er for 
dem, som gerne vil og kan 
endnu mere musik sammen 
med musikalske kammerater.

En halv time før koncerten 
øvede mange af eleverne sig 
alene eller sammen med et 
par venner for at give musik-
ken en sidste afslibning eller 
måske blot for at holde even-
tuel lampefeber i ave. Spæn-
dingen og forventningen om 

at præsentere deres bedst 
mulige var til at tage og føle 
på hos de unge musikere. 

Fra 1600-tallets Italien til 
fransk impressionisme

Men på slaget 19.30 blev 
det alvor. Tavsheden sænkede 
sig i kirkerummet i sekun-
derne før det første taktslag, 
hvorefter tre unge musikere 
i MGK Kammermusiker-
ensemble fremførte uddrag 
af Sonata de Chisea opus 

Kolding Musikskole  
inviterede til koncert

3 skrevet af den italienske 
komponist Arcangelo Corelli 
fra 1600-tallet. Herefter tog 
man et spring frem i tiden til 
den franske impressionistiske 
komponist, Claude Debussy, 
da Mathias Meyland på violin 
og Toma Ciocan-Sas på kla-
ver spillede en af hans sonater 
fra 1917.

12-årig violinsolist  
imponerede 

Som tredje punkt i pro-
grammet spillede Talent- og 
MGK Strygerensemble ada-
gio og allegro fra Concerto 
G-minor RV 155 af Vivaldi 
- dejligt sprød og billedska-
bende musik fremført på al-
lerbedste vis af de talentfulde 
unge musikere. Herefter spil-
lede ensemblet Adagio i E-

dur KV 261 af Mozart med 
den blot 12-årige violinist 
Antonia Fuglsang som solist. 
Allerede nu regnes hun som 
et stort talent - hendes fejlfrie 
og perfekte spil gjorde et stort 
indtryk. Musikskoleleder Jens 
Bloch fortalte næste dag, at 
Antonia er et talent ud over 
det sædvanlige, og at hun for 
kort tids siden ved en talent-
konkurrence i Odense vandt 
i en klasse for meget ældre 
deltagere.

KOUSY-Musikskolens 
flagskib

Kolding Ungdomssymfo-
niorkester er Musikskolens 
flagskib, hvor strygere, træ- 
og messingblæsere samt slag-
tøjsspillere på mellemniveau 
og opefter fremførte fire vær-

ker under ledelse af dirigent 
Troels Lund Nielsen. Aller-
først blev vi præsenteret for 
1. sats i Ludvig Beethovens 
første symfoni fulgt af første 
sats af koncert for 2 violiner 
af Johan Sebastian Bach. Der-
efter spillede orkesteret det 
jødisk inspirerede Kol Nidre 
af den tyske romantiske kom-
ponist Max Bruch med en 
dygtig elev som solist på cello. 
Koncerten blev afsluttet på 
festlig vis med de to livlige og 
temperamentsfyldte ungarske 
danse nr. 11 og 5 af Johannes 
Brahms, hvor musikken sy-
dede af livsglæde, paprika og 
særegne rytmer. 

Af Lars Østergaard Jensen

Kolding Ungdomssymfoniorkester og dirigent Troels Lund Nielsen.

Man kan næsten høre sommerfuglene baske i maven på disse tre unge violinister.
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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

 
 
 
  Åbningstider: Pubben: Køkken: Dagens middag: Kr.

Mandag 11.00 - 22.00 12.00 - 21.00 Biksemad ................................. 89,-
Tirsdag 11.00 - 22.00 12.00 - 21.00 Boller i karry ........................... 89,-
Onsdag 11.00 - 22.00 12.00 - 21.00 Skinkeschnitzel ........................ 89,-
Torsdag	 11.00	-	22.00	 12.00	-	21.00	 Stegt	flæsk	m.	persillesovs ...... 89,-
Fredag 11.00 - 02.00 12.00 - 21.00 Barleygryde ............................. 89,-
Lørdag	 11.00	-	02.00	 12.00	-	21.00	 Kalvecuvette ............................ 89,-
Søndag	 11.00	-	22.00	 12.00	-	21.00	 Flæskesteg	m.	rødkål .............109,-
Alle dage: Steak, stjerneskud, børneretter, forretter & desserter
Mad ud af  huset:	Gælder	dagens	middag	og	menukort,	dog	ikke	steak.

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

Live musik 
Fredag den 17. maj 

kommer Ole
og spiller op til dans.

Så sving da endelig numsen 

forbi, til lidt fest og løjer!

NYT  
MENU-
KORT

Ville’s Slagtehus/gårdbutik

ÅBNINGSTIDER:
Torsdag ......... kl. 10.00-17.30 
Fredag ........... kl. 10.00-14.00 
Lørdag ........... kl. 10.00-13.00

Ville’s Slagtehus/gårdbutik
Kær Møllevej 95, 6094 Hejls
Tlf. 7557 4982 www.villes-slagtehus.dk

Nyrøget  
Hamburgerryg

Pr. 1/2 kg  1495

Nyrøget Bacon

Pr. 1/2 kg  1495
Hjemmelavet 
Rullepølse 
Røget eller alm. 
FRIT VALG

Pr. 1/2 kg  5995

5 stk.  
Kærmølle bøffer 
Af oksefilet

Ca. 1 kg  10000

Kalveculotter

Pr. 1/2 kg  3495

Ægteskab er  

hvor man både gi’r og tar’,

jeg gi’r - hun tar’!!!

Hakket Hestekød 
1 kg 40,00

Ta’ 3 kg  10000

Skært Hestekød 

1 kg  5000

Hakket Kalv & Flæsk 
Svin eller oxe 8-12% 
FRIT VALG 
1 kg 50,00

Ta’ 3 kg  13000

Hakket oxe 
3-6% 
1 kg 60,00

Ta’ 3 kg  15000

Missionsfest skal inspirere bagland
Søndag den 26. maj indby-
der Brødremenighedens 
Danske Mission (BDM) til 
den årlige missionsfest i 
Christiansfeld. 

Vi begynder kl. 10.00 med 
festgudstjeneste i Brødreme-
nighedens kirke, hvor general-
sekretær Jonas Adelin Jørgen-
sen fra Dansk Missionsråd 
prædiker og Brødremenighe-
dens præst, Jørgen Bøytler, er 
liturg. 

Gæst tager »missions-
pulsen«

BDMs missionsfest er en 
traditionsrig begivenhed, hvor 
BDM’s venner og støtter fra 
hele landet mødes for at fejre 
kristen mission og udviklings-
arbejde i den tredje verden og 
for at høre om det arbejde, 
der gøres både nationalt og 
internationalt.

Dagens gæst er Jonas Ade-
lin Jørgensen, cand. theol. 
med en Ph.d. fra Københavns 
Universitet (2006). Som ge-
neralsekretær i Dansk Mis-
sionsråd siden 2010 har han 
fingeren på ’missions-pulsen’ 
og et stort kendskab til de 
danske missionsorganisatio-
ner. 

Frokost og årsmøde
Efter gudstjenesten by-

des på frokost i Søstrehusets 
smukke multisal, hvor festen 
fortsætter med nyheder fra 
ind- og udland om missions-
arbejdet, udsendte medarbej-
dere og BDMs projekter samt 
årsmøde med fremlæggelse af 
et positivt årsresultat.

Ifølge missions- og gene-
ralsekretær Jens Peter Rejkjær 
er BDM i en positiv udvik-
ling, som fortsætter i 2019: 
- Vi vil gerne øge indsatsen 
flere steder i år. Behovene 
er store i bl.a. Tanzania, DR 
Congo og Albanien. Her er vi 
til stede og gør en positiv og 
mærkbar forskel. 

BDM vil være til stede
Det seneste år har også po-

sitivt budt på nye udsendelser 
af nye volontører og et ungt 
missionærpar til Tanzania. 

Den udvikling håber Jens Pe-
ter Rejkjær fortsætter i årene 
frem, for BDM vil gerne være 
et såkaldt ’sendende’ mis-
sionsselskab på folkekirkelig 
grund. - Vi mener, at der sta-
dig er behov for at være ’til 
stede’ i mission. På mange 
måder. Både når det gælder 
udviklingsarbejde, undervis-

ning og forkyndelse af den 
kristne tro. Derfor planlægger 
vi også i efteråret en missions-
konference i Vejle for at puste 
til missionsgløden hos flere.

Missionsfesten den 26. 
maj varer til kl. 16.30. Det er 
gratis både at deltage og spise 
frokost til missionsfesten. Til-
melding er ikke nødvendig. 

Der vil være highlights fra 
BDM’s arbejde i DR Congo,  
Albanien, Vestbredden, Israel 
samt Burundi og Rwanda.

Læs flere nyheder og om-
taler af projekter på www.
bdm-dk.dk

Jonas Adelin Jørgensen, 
Dansk Missionsråd- 

Generalsekretær Jens Peter 
Rejkjær.

ÅBENT HUS 
lørdag den 18. maj 
fra kl. 13.00-17.00

www.hdck.dk 
Lørdag den 18. maj 2019 holder den lokale 

Harley Davidson Club Kolding åbent hus.

Her kan du møde de fleste af klubbens 
medlemmer og få en hyggelig biker-snak. 

Alle er velkomne til at kigge forbi, og der vil være 
salg af øl, vand og grillpølser. Der bliver mulighed 

for en tur på bagsædet af en Harley Davidson.

Klubben har eksisteret siden 1997 og har ca. 63 medlemmer. 

Vi glæder os til at se dig på:  
Esbjergvej 128 - Harte - 6000 Kolding

Fra kl. 18.30 vil være BIKER PARTY med 
Live musik af de lokale  

RED MUSTANG
Madbilletter kr. 75,-  

Entré efter 18.00 kr. 50,-
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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

Konfirmation 2019

Tyrstrup kirke  
søndag  
den 19. maj  
kl. 10.30

Louise Bording
Rasmus Lavall Mielke
Luna Nørgaard Dinsen
Kasper Lythje Hansen
Gustav Færch Jensen
Emma Hjelm Karstens
Josefine Hesselvig Kyhl

Christoffer Skøtt Ryborg
Malene Salomonsen
Freja Schack
Nikita Tulipa Sørensen
Mikkel Thye
Mikkel Vinther

Indvielse af huse på Strandparken
Knap 200 mennesker del-
tog i lørdags i indvielsen af 
Strandparken i Hejlsmin-
de, hvor byrådspolitiker og 
formand for Lokaldemo-
kratiudvalget foretog den 
officielle indvielse. 

Det hele startede for fire år 
siden, da vi indviede vores nye 
strand og ideerne til Hejlsmin-
de Strandpark blev født. For-
målet med foreningen Hejls-
minde Strandpark er at skabe 
rammerne om det gode liv i 
Hejlsminde. Så står vi her 4 år 
senere og kan se tilbage på at 
de foreløbige resultater:

Stranden. Ny havnefront 
på sydsiden af broen. En tøm-
merflåde til badegæster om 
sommeren, men den kan også 
bruges, når der repareres bro 
om vinteren. Nye designer-
gynger. Et langt bedre fortov. 
Trafikdæmpende foranstalt-
ninger på vejen. Og nu med 
nye huse og en super kreativ 
fællesplads.

Husene og samværspladsen 
kom til efter ønsker fra klub-
berne omkring havnen, som 

havde brug for plads til grej, 
og vore unge sejlere manglede 
et sted til at opholde sig i, når 
der er træningsaftener. Des-
uden manglede bådelauget 
faciliteter til gæstesejlere, og 
der manglede generelt et hyg-

geligt sted at være, når man 
bare kom på havnen også med 
børn. Så der var et stort ønske 
om bedre faciliteter.

Samværspladsen, som vi 
nu har fået etableret, er en væ-
sentlig del af projektet. Det at 
skabe et rum til gæster voksne 
som børn har hele tiden været 

vigtig for projektet. Vi syntes 
selv, at vi har fået et godt re-
sultat ud af det, med et hyg-
geligt maritimt miljø, og en 
plads, hvor børnene kan lege. 
Selve designet af samværs-
pladsen har vi overladt til en 
yderst kompetent gruppe lo-
kale ildsjæle, som har fået alle 
ideerne. Og der er brugt lokalt 
grej fra fiskermiljøet omkring 
Hejlsminde til at udsmykke 
pladsen.

Sådan et projekt kan ikke 
lade sig gøre uden det store 
lokale engagement. Og vi har 
mødt utrolig stor opbakning 
fra alle sider. Da husene skulle 
males blev der spurgt på Face-
book om nogen ville hjælpe, 
og der kom 25 den første lør-

dag og 20 anden lørdag og vi 
fik malet husene på 2 lørdage.

Samværspladsen er også 
blevet til ved frivillig hjælp, 
hvor specielt den kreative 
gruppe, som også har designet 
pladsen, har været i arbejdstø-
jet og har været med til at gøre 
dette muligt. 

I det hele taget er det fan-
tastisk, at være med til at rea-
lisere projektet med sådant et 
engement. Det er jeg stolt af 
og det kan vi alle være. Det 
er jo netop det, der kende-
tegner et velfungerende lokal-
samfund, og det borger godt 
for de fremtidige projekter, 
udtaler Bent Ole Jonsen, der 
er formand for Hejlsminde 
Strandpark.

Droneoptagelser i Christiansfeld
I samarbejde med »dro-
nepilot« Torben Nørgaard, 
har Tegnestuen Mejeriet 
A/S fået ideen til droneop-
tagelser rundt om i byen. 

Tegnestuen Mejeriet A/S 
er lige nu bl.a. i gang med 
restaureringen af Brødreme-
nighedens tidligere Pigeskole 
i Nørregade 12.

De vil, med hjælp fra Tor-
ben Nørgaard, vise nogle af 
de mange restaureringer der 
er lavet over de seneste mange 
år. 

Droneflyvningen bliver 
med al sandsynlighed gen-
nemført i løbet af uge 21 og 
22. I tilfælde af rigtig dårligt 
vejr, bliver det dog udsat.
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Bolig / Ejendomme / Landbrug / Have / Fritid 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

HUS til leje 
i Bjerndrup

Tlf. 2960 5199

4-værelses i 
Christiansfeld

I midtbyen udlejes 
4-værelses lejlighed 

på 106 m2, med 
stor spisekøkken, 

badeværelse med plads 
til vaskemaskine, stort 
soveværelse med skabe 

og 2 gode værelser.
Adgang til tagterrasse og 

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

+ forbrug.

Henvendelse til Chris 
på tlf. 2616 7707

Centralt beliggende lejlighed  
i Christiansfeld

2 værelses lejlighed, på ca. 52 m2, med dejlig stor lys 
stue, soveværelse, samt entre, køkken og badeværelse.  

TV og internetadgang.

Med udgang til egen sydvendt terrasse, og stor have.

Adgang til vaske- og tørrekælder.

Husleje pr. måned 4.150,00  
incl. vand + forbrug varme. Udlejes efter aftale.

Henvendelse 2162 6875 for aftale om besigtigelse. 

Giver det mening at tro på Gud?
»Giver det mening at tro 
på en Gud, som er årsag 
til alt; universets skabelse, 
livets opståen, menneskets 
eksistens? 

Hvis svaret er Ja, gives 
der så fornuftige argumenter 

for denne Gud? Har vi gode 
grunde til at tro på en Gud, 
som er årsag til alt, og som vil 
os noget? 

Svaret er Ja - kom og hør 
argumenterne!« udtaler Jakob 
Højlund som appetizer til det 
foredrag, han vil holde i Chri-

stiansfeld næste onsdag.  
Man behøver ikke være 

enig for at møde op, der er 
mulighed for debat, pointerer 
han. 

Foredragsholder Jakob S. 
Højlund, Ødsted, er cand.
mag. i historie og filosofi og 

arbejder til daglig for Kriste-
ligt Forbund for Studerende, 
et landsdækkende fællesskab 
for studerende på ungdoms- 
og videregående uddannelser.

Jakob Højlunds »trosfor-
svar« finder sted onsdag d. 22. 
maj kl. 19.30 i Sognehuset, Jakob Højlund, cand. mag. i 

historie og filosofi.

Gl. Kongevej 9 i Christians-
feld.   

Aftenens arrangør: IM-
puls-fællesskabet i Christi-
ansfeld.

Krista Revsbech

Læs også ugeavisen på:
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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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Håndværkere m.m.

Autoriserede VVS Installatør
René Jørgensen  

Tlf: 29 79 66 55 mail: rene@relatech.dk

Lars Jørgensen  
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Arbejde som udføres er bl.a.: 
• Varmepumper • Jordvarme • Gaskedler 

• Fjernvarme • Vand • Varme • Sanitet

Så har  
Maugstrup fået  
hjertestarter
Seks indbyggere har været 
på hjertestarterkursus! Så 
nu bliver det mere sikkert 
at bo i Maugstrup.

Torsdag den 2. maj blev 
kassen til hjertestarteren sat 
op på Ringgade 14 B lige ved 
siden af kroen og den 3. maj 
kom hjertestarteren på plads 
i skabet. 

Det er Landsbyforeningen 
for Maugstrup Simmersted 
og Omegn, som ejer hjer-
testarteren, og Jytte Rabæk 
Schmidt som er fadder og en 

af initiativtagerne til at få det 
til at lykkedes. Vi har fået hjer-
testarteren af Tryg fonden, og 
vi er så taknemmelige. Ham-
melev El har sponsoreret op-
sætning af skabet og Holger 
Adsersen/Jens Bay har lagt 
bygning til. 

Den 2. maj var vi 6 indbyg-
gere, som var på kursus i liv-
reddende hjertemassage, og i 
brug af hjertestarteren. 

Vi håber, at alle vil være 
med til at holde øje med vo-
res hjertestarter, og skulle du 
opleve, at den ikke blinker, 

eller at den er væk, så kon-
takt endelig Jytte på mobil 
23448213, eller ring til det 
nummer som sidder inde i 
hjertestarterkassen. 

Der er alarm på varmekas-
sen, som den sidder i, så op-

lever du, at den hyler, så kan 
det være fordi, at der også er 
brug for din hjælp!! 

Om et år bliver det muligt 
at komme på kursus igen, og 
vi håber, at vi kan blive endnu 
flere, som kan være med til 

at redde liv. Hvis du er en af 
dem, som har været på kursus 
og som kan yde hjertemas-
sage, så har du også mulighed 
for at blive »hjerteløber« - se 
mere om det på https://red-
derliv.dk/ 

Ønskes yderligere op-
lysninger kan  Jytte Rabæk 
Schmidt kontaktes på mobil 
23448213, oplyser Lands-
byforeningen for Maugstrup 
Simmersted og Omegn.

På sommer- 
udflugt med  
Ældre Sagen
Ældre Sagens sommerud-
flugt går i år til Gråsten 
Slotspark og kirke.

I Slotskirken har vi guide 
på. I 2018 blev det antepen-
dium, som dronning Ing-
rid syede i 1943, afløst af et 
nyt. Dronning Margrethe 
har skænket et imponerende 
stykke håndarbejde til Grå-
sten Slotskirke. Det smukke 
og farvestrålende mesterværk 
har taget mere end 250 timer 
at udfærdige. 

Der bliver også tid til at se 
den flotte Slotspark.

Middagen får vi på Den 
Gamle Kro i Gråsten.

Om eftermiddagen besø-
ger vi Cathrinesminde Tegl-
værk, hvor der er guide på. 
Her skal vi se de smukke tør-
relader med de røde tage, og 
komme tæt på ringovnen fra 
1892. Vi skal tilbage i tiden i 
de genskabte arbejdsboliger, 
der fortæller om livet i det 
lille teglværkssamfund. Efter-
middagskaffe på Den Gamle 
Kro i Gråsten. Herefter går 
det hjemad ad idylliske veje 
til Christiansfeld, fortæller 
Verner Post.


