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Hvis du ikke har 
modtaget avisen...

Kan den 
hentes ved:

Christiansfeld  
Avis 

Christiansfeld  
Centret

Hejlsminde  
Camping

Dagli’ Brugsen 
og 

Stalden  
i Hejls

Christiansfeld  
Avis

Kan også læses på
www. 

christiansfeld-avis.dk

Gudstjenester
Søndag den 26. maj 2019 

5. søndag efter påske
Aastrup .....................kl. 10.30 
Aller ..........................kl. 09.00 
Bjerning ........................ ingen
Brødremenigheden ..kl. 10.00
Fjelstrup ........................ ingen
Frørup .......................kl. 11.00
Hejls ..........................kl. 10.30
Hjerndrup .................kl. 09.00
Moltrup .....................kl. 09.00
Sommersted .................. ingen 
Stepping ........................ ingen
Taps ............................... ingen
Tyrstrup .....................kl. 10.30
Vejstrup .....................kl. 09.00
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

Læge Olga Abdi

Klinikken
holder lukket 

fredag 
den 31. maj

på grund af kursus.

Læge Olga Abdi 
Museumsgade 1 

Tlf. 7456 1107

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,-

HUSK

SOMMER- 
KONCERTEN

i Hejlsminde  
Forsamlingshus 

mandag d. 27. maj 
kl. 19.30

Entré: 50 kr.  
incl. kaffe og kage.

Christiansfeld 
harmonika 

klub

• 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...

BRØDREMENIGHEDENS DANSKE MISSION

ÅRSSTJERNEN 2019

se også www.adventsstjerner.dk

KAN KØBES I 
SHOP KARIBU & BDM BUTIKKEN

Specialudgave 

Lime farvet

 i Christiansfeld

www.kolding.dk

Kom med til workshop og 

bliv demensvenlig forening
i samarbejde med DGI og Kolding Kommune, 
Seniorområdet

Med denne workshop bliver du/I klædt på til at bidrage til, at mennesker med 
begyndende demens fortsat kan være aktive i meningsfulde fællesskaber. 
Efter workshoppen får I bevis på, at I er ”Demensvenner”.

Den første time er der generel undervisning om demens og demensvenlighed. 
De følgende 2 timer arbejder foreningen og de frivillige sammen for at finde 
deres egen måde at være demensvenlig på. Det er en fordel at være flere frivillige 
fra samme forening afsted på workshoppen. 
Deltagere, der ikke aktuelt er i en forening vil blive fordelt, så det giver mening 
for den enkelte. 

Kolding Kommune er vært for kaffe/the og kage under workshoppen.

For yderligere information, kan du kontakte:
Mette Hjuler fra DGI, mette.hjuler@dgi.dk / tlf. 79 40 44 23, eller 
Demens foreningsmatcher fra Kolding Kommune, Tina Kretschmann, 
tikr@kolding.dk / tlf. 20 32 72 75. Tina tager også imod tilmeldinger.

Torsdag den 30. maj 2019 
Kr. Himmelfarts dag

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

Hvad sker der i min kirke? 
Se side 2

HINDBÆR 
BUSKE
Flere sorter.

10 stk. 

ASPARGES 
PLANTER
Grøn og hvid.

10 stk. 

Hjerndrupvej 10 . 7456 1511
www.blomstergaarden- 

christiansfeld.dk

29900

9900
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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.

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.

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 i uge 22:

Mandag og tirsdag .........................................kl. 09.00-13.00
Onsdag .............................................................kl. 09.00-16.00
Torsdag og fredag ..................................................... Lukket

ANNONCE-INDLEVERING:
Større annoncer: Hele, halve og kvarte sider samt  

annoncer med farve skal indleveres senest  

onsdag den 29. maj kl. 14.00.
Mindre annoncer kan nås tirsdag inden kl. 10.00.

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.

Bekendtgørelser

Bekendtgørelser

25 ÅRS  
JUBILÆUM

ÅBENT HUS INVITATION
INDUSTRIVEJ 16, CHRISTIANSFELD
FREDAG D. 31. MAJ KL. 12-16

I anledning af CVE Teknik’s 25 års jubilæum, vil det 
glæde mig at se kunder og forretningsforbindelser 
samt venner af huset til åbent hus.

 TEKNIK
Gas-, olie og VVS service
v/ Verner Mogensen

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

Den kendte kunstner  
fra Bibelland, Helle Noer,  

udstiller sine malerier i Tyrstrup Sognehus

perioden 30. maj til 31. august 2019. 
Der vil være fernisering i sognehuset  

efter gudstjenesten den 30. maj.

Min elskede mand,  
vor elskede far, svigerfar, morfar og farfar

Peter Ravn
er gået bort.

* 31/10 1947  -  † 8. 20/05 2019

På familiens vegne 
Thora, Jesper, Christian, og Anne

Bisættelsen finder sted i Fjelstrup Kirke 
fredag den 24. maj kl. 11.00.

Læs også ugeavisen på:

Grundlovsmøde på valgdagen 
Onsdag den 5. juni i Sognehuset, 

Gl. Kongevej 9
Kl. 18.30: Dansk smørrebrød (40,- kr.) 

Ring til Krista på 2530 4878

Kl. 19.15: Gud, Dronning og Fædreland 
Oplæg ved cand. teol. journalist Bodil Lanting

Korsang - fællessang og hyggeligt samvær.

Alle er velkomne.

Arrangør: IMpuls - Christiansfeld
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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

Det er altid dem  

man behandler bedst,  

der skuffer mest.

Ribbensteg eller 
kamsteg 
FRIT VALG

Pr. 1/2 kg  1595

Oksebryst eller 
tværreb 
FRIT VALG

Pr. 1/2 kg  995

Røget mørbrad

Pr. stk.  3500

Ringridder 
4 forskellige varianter. 
5 stk. 30,- 
10 stk. 50,-

30 stk.  10000

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

Ta’ 3 kg  13000

Medister 
1 kg 50,00

Ta’ 3 kg  13000

Hakket oxe 
3-6% 
1 kg 60,00

Ta’ 3 kg  15000

EKSTRA TILBUD
Roastbeef eller  
Rullepølse

KUN 

LØRDAG
FRIT  
VALG

KUN 
LØRDAG695

Så længe lager haves.

KÆRE CHRISTIANSFELD
Som skoleleder på Christiansfeld Skole 

følger jeg livet i byen tæt. Christiansfeld er 
en levende by med en fantastisk kulturarv. 

En kulturarv vi skal passe på.
 

Derfor er det vigtigt, at vi har lokale politikere 
på Christiansborg, der kender Christiansfeld 

og byens historie. Og som vil arbejde 
for Christiansfeld interesser.

Jeg arbejder tæt sammen med 
Christian Rabjerg Madsen. Christian er flittig 

og glemmer ikke sit lokalområde.

Derfor er en stemme på Christian 
en stemme til Christiansfeld.

MED VENLIG HILSEN
POUL FREMMELEV

Skoleleder på Christiansfeld Skole og 
medlem af Regionsrådet for Socialdemokratiet

GØR SOM POUL, STEM PÅ:

CHRISTIAN
RABJERG MADSEN 

Lille hus på prærien 
under Søstrehuset
Først i februar skrev vi 
om Jutta Bogut og hendes 
imponerende samling af 
svenske dukkehuse, der 
kan beundres på Christi-
ansfeld Centret. Planen 
er nu at lave flere hjør-
nemontre i rummet med 
skiftende udstilling af an-
dre relaterede emner.

Og den første udstilling af 
flere planlagte er Jutta netop 
blev færdig med. - Det er en 
udstilling af det lille hus på 
prærien og en prærievogn 
bygget af min mand efter be-
skrivelserne i bogen »Det lille 
hus på prærien« af Laura In-

galls Wilder. Det hus, der er 
med i Tv-serien, er fiktion, 
mens det originale hus, som 
Laura og hendes familie bo-
ede i, ser ud som det i udstil-
lingen, fortæller Jutta. 

- Dukkehuset blev oprin-

delig lavet til min niece i USA 
for 30 år siden. Hun blev 
opkaldt efter Laura, da min 
søster også er Laura fan. Det 
blev dog for dyrt at sende, så 
derfor beholdt jeg det, og det 
blev starten på min interesse 
for dukkehuse!

Der har allerede nu været 
en del interesse for udstil-
lingen fra blandt andet en 
tysk dame, der har en blog 
om dukkehuse i 40’erne - 
70’erne med følgere fra hele 
verden. Hun besøger udstil-
lingen denne uge og vil sik-
kert blogge om udstillingen i 
Søstrehuset.

Af Lars Østergaard Jensen
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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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SOCIALDEMOKRATIET

EN STÆRK STEMME  
FOR SYD- OG 
SØNDERJYLLAND

JESPER PETERSEN
STEM PERSONLIGT PÅ FOLKETINGSMEDLEM

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 

Tillykke

70 år
Kære mand - Tillykke med 
de 70 år den 26. maj.

Kærlig hilsen 
Din Viola

Kære Sari
Stort tillykke med konfir-
mationen den 30. maj.
Vi håber du får en fantastisk 
dag.

Kærlig hilsen 
Karen & Oluf Dall

Kære  
Annette og Martin
Hjertelig tillykke med Jeres 
bryllup den 25. maj kl. 14.00 
i Vonsbæk kirke. 
Vi glæder os til festen.

Kærlig hilsen 
Familien Vyff

Følg ugeavisen på Facebook!
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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

Schloss Zamek Kliczkow
God mad fra et køkkenteam med store 
konkurrencepræstationer bag sig og 
muligheden for at komme på maleriske 
udflugter til hest – det er bare nogle af 
de ting, I kan glæde jer til på renæs-
sanceslottet i Nedre Schlesien. Jeres 
storslåede feriebase ligger i det skov-
klædte bjerglandskab i Sydvestpolen, 
nær både Tyskland og Tjekkiet. Her 
skal I tilbringe en romantisk slotsferie 
i den grønne dal, hvor fortidens ade-
lige og aristokrater holdt hof – og hvor 
nutidens gæster flokkes for at nyde det 
moderniserede slots skønne faciliteter: 
Nyd den fri adgang til slottets lækre 
wellnessafdeling med pool og sauna, 
og se frem mod smagsoplevelserne, 
der venter i slottets restaurant.

• 3 overnatninger
• 3 x morgenbuffet
• 3 x 3-retters middag/buffet
• En flaske vin på værelset 

ved ankomst

Eventyrligt slot i Polen
4 dages på historisk slot i Osiecznica

Ankomst 
Valgfri t.o.m. 19.12.2019.

Børnerabat 
1 barn 0-2 år gratis.
1 barn 3-12 år ½ pris.
Opredning fra 13 år kr. 1.049,-

Pr. person i dobbeltværelse

1.649,-
Pris uden rejsekode 1.799,-

Pr. person i dobbeltværelse

4 nætter 1.999,-5 nætter 2.349,-

Kultur / Mad

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

AC Byg i Christiansfeld er 
blevet SWEDOOR Dørmand
AC Byg i Christiansfeld er 
nu en del af den eksklusive 
kreds af tømrermestre i 
Danmark, der kan kalde 
sig SWEDOOR Dør-
mænd. 

Din Dørmand er navnet 
på SWEDOORs håndvær-

kerklub for tømrermestre, der 
hver dag hjælper boligejere 
med renovering og nybyggeri. 
Nu er AC Byg i Christians-
feld blevet SWEDOOR Dør-
mand og er således en del af 
det eksklusive netværk af godt 
100 tømrermestre i Danmark. 
SWEDOOR Dørmænd er 

specialiseret inden for arbejde 
med SWEDOORs døre, hvil-
ket sikrer forbrugerne kvalitet 
og godt håndværk fra start til 
slut. 

- Din Dørmand er SWE-
DOORS klub for dedikerede 
håndværkere, der værner om 
det gode håndværk og har et 

Christiansfeld VVS & 
Energiteknik APS. I dag-
lig tale CVE Teknik blev 
startet den 1. juni 1994 af 
Verner Mogensen og John 
Hinrichsen. John ønskede 
at udtræde som kompag-
non pr. den 30. juni 2001.

Den første firmaadresser 
var fra privatadresserne med 
lager i garagerne.

Den 1. august 1996 flytte-
de firmaet til den nuværende 
adresse Industrivej 16, 6070 
Christiansfeld, hvor en er-

hvervsbygning på 734 m2 var 
blevet købt for at samle både 
kontor og lageret på en adres-
se. Bygningen havde tidligere 
huset BE kager fra Sønder-
borg, men de ville samle alle 
aktiviteterne i Rødekro.

Firmaet beskæftigede i 
1996 syv medarbejdere, så 
der var hårdt brug for mere 
plads. I november 2005 påbe-
gyndte en udvidelse af konto-
ret på 40 m2 og en renovering 
af de eksisterende kontorer 
og frokoststue, som afsluttede 
i april 2006.

I august 2016 var der ble-
vet for trangt i de eksisterende 
bygninger, og der blev opført 
en lager/garage-bygning bag-
ved på 300 m2, som blev ind-
viet i december 2016.

Her i maj 2019 er der en 
fast og stabil medarbejder-
skare på 14 ansatte, som 
udfører VVS arbejde for vil-
lakunder, landbrug, boligfor-
eninger, industrivirksomhe-
der, offentlige bygninger og 
institutioner. Man servicerer 
også anlæg til opvarmning, 
f.eks. fjernvarme, oliefyr, ga-
skedler og alternative energi-
former, såsom solvarme, var-
mepumper, og stokeranlæg til 
alternativbrændsel fra 10 til 
3.500 KW.

Olie- og gasservice bliver 
udført i det meste af Sydjyl-
land og Fyn. På industrianlæg 
med gasservice er der aftaler 
over hele Danmark.

CVE Tekniks første lær-
ling blev ansat i 1996, og er 
i dag en vellidt og dygtig VVS 
montør i firmaet. Der er ble-
vet udlært mange lærlinge, 
gennem årene. For tiden er 
der to voksen-lærlinge, og der 
starter en ny lærling i løbet af 
juni måned.

Der indbydes til recep-
tion fredag den 31. maj fra kl. 
12.00 til 16.00 i firmaet på 
Industrivej 16 i Christians-
feld.

25-års firmajubilæum

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

godt kendskab til vores sor-
timent. Tømrerne er uddan-
nede til at have særlig indsigt i 
vores produkter, således at de 
har de bedste forudsætninger 
for at kunne rådgive deres 
kunder i dagligdagen, siger 
Peter Sejling, der er salgs-
direktør hos SWEDOOR i 
Nordeuropa.

Der findes nemlig utallige 
muligheder, når det kommer 
til valg af døre i hjemmet, 
og mange har derfor svært 
ved at vælge den helt rigtige 

dør. Netop dette står SWE-
DOORs dørmænd klar til at 
hjælpe med, og Anders Chri-
stensen fra AC Byg oplever 
det som en stor fordel i sit 
daglige arbejde, at han nu kan 
kalde sig uddannet dørmand.

- Vores kunder bliver fak-
tisk ofte overraskede over, 
hvor mange beslutninger der 
medfølger, når der skal vælges 
nye døre til hjemmet. En dør 
er nemlig ikke bare en dør - 
der skal både tages stilling 
til funktioner, design, støj-

niveau, sikkerhed og meget 
mere. Det stiller krav til vores 
evne til at kunne rådgive vo-
res kunder bedst muligt, og 
som SWEDOOR dørmand 
føler jeg mig godt klædt på 
til det, fortæller Anders Chri-
stensen fra AC Byg.

AC Byg i Christiansfeld 
deltager løbende i forskellige 
kurser og uddannelsesdage 
for at holde sig opdateret på 
SWEDOORs produktsorti-
ment samt nyeste tendenser 
inden for byggebranchen. 
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df@df.dk . 33375199 . df.dk

Vidste du,
at EU dikterer, at udlændinge, der tager 
uddannelse i Danmark, har krav på SU?

På trods af at et fl ertal i Folketinget ønskede at opretholde, at SU er til danske 
studerende, har EU-domstolen i 2013 fastslået, at studerende fra andre EU-lande 

er i deres fulde ret til frit at tage en uddannelse i Danmark og tilmed modtage den 
fulde SU. Det kræver bare, at EU-borgeren er villig til at tage et job på 10-12 timer 

om ugen ved siden af studiet. Det er en ordning, som særligt studerende fra 
østeuropæiske lande gør brug af.  Se mere på www.df.dk/EU

50 års jubilæum i  
Haderslev Flyveklub
Haderslev Flyveklub fej-
rede 50 års jubilæum den 
11. maj på flyvepladsen i 
Kabdrup. 

Flyveklubben havde invi-
teret flyvepladsens naboer og 
- selvfølgelig - resten af lan-
dets flyveklubber på besøg for 
at fejre dagen.

Ca. 100 personer mødte 

op i 40 flyvemaskiner af for-
skellig art og alder; alt i alt 
en skøn blanding af privatfly, 
ultraletfly, veteranfly, hjem-
mebyggede fly og sågar en 
tidligere militærtræner, en 
Harvard, som er hjemme-
hørende på Vamdrup Fly-
veplads. Flyvevåbnets F-16 
havde også tid til at flyve et 
par omgange om flyveplad-

sen; det er jo ikke hver dag, 
en flyveklub kan fejre 50 års 
jubilæum.

Alle gæster blev bespist 
med helstegt pattegris og der-
til alle de sodavand, de kunne 
drikke, for mange af gæsterne 
skulle jo flyve hjem. Vi skal 
hilse fra Haderslev Flyveklub 
og takke naboerne for besø-
get, fortæller Tim Jørgensen.

Harvard-flyet er tidligere brugt til militærtræning.

Trængsel på flyvepladsen.

BDM går ind i DRCongo
Dit barn får pludselig høj 
feber, og en fem timers 
lang bådtur er vejen til 
nærmeste sundhedsklinik. 
Du får fødselskomplika-
tioner, men der er ingen 
læge eller jordemoder, der 
kan hjælpe. Dine børn er 
tørstige, og du må hente 
vand fra selvsamme sø, 
som fungerer som lands-
byens kloak.

Sådan ser hverdagen 
ud for hundredtusind fat-
tige congolesere. De bor i et 
vidstrakt område på vestsi-
den af den store Tangany-
ikasø i det østlige Congo. Et 
land med en årelang historie 
med kaos, krig og konflikt. Et 
land, hvor mange af de mest 
basale institutioner ikke fun-
gerer. Derfor har Brødreme-
nighedens Danske Mission 
(BDM) fået bevilget 3,5 mil-
lioner udviklingskroner til at 
forbedre sundhedstilstanden 
fra Civilsamfund i Udvik-
ling (CISU). Der skal skabes 
en langsigtet og bæredyg-
tig udvikling i områdets 22 
landsbyer. En indsats, der vil 
berøre hundred tusinde con-
golesere, hvoraf næsten halv-
delen skønnes at være børn.

Pendlermissionær søsætter
I begyndelsen af maj gik 

BDMs pendlermissionær 
Knud Elmo Knudsen i land 
i DR Congo for at søsætte 
projektet, som løber frem til 
udgangen af 2021. En over-
vældet Knud Elmo Knudsen 
fortæller om en hjertevarm 
modtagelse i de første uger. 
Her har han haft møder med 
medarbejdere og volontører 
fra BDM samt præster og 
ledere fra Brødrekirken i Tan-
zania. Fra missionsstationen i 
Kipili ved foden af Tangany-
ikasøen, hvor han virkede som 
missionær fra 1999-2017, har 
han nu krydset søen og er an-
kommet til DR Congo.

Overvældende ankomst
- Da jeg kom til Kipili om 

eftermiddagen varede det 
ikke længe før hele opkørslen 
til missionsstationen var fyldt 
af folk fra landsbyen som med 

sang, dans og afrikanske tun-
getriller bød mig velkommen 
- en meget bevægende ople-
velse for mig og dem, siger 
han. - En gammel mand kom 
stavrende helt fra Katongolo 
(6 km) for at byde mig vel-
kommen. Han havde set mig, 
da vi kørte forbi på vej mod 
Kipili.

Samme begejstrede mod-
tagelse fik han også, da båden 
lagde til land i DR Congo, 
hvor mange mennesker også 
husker Knud fra hans tid i 
Tanzania.

Nu går BDM i land
Sundhedsprojektet i Mo-

ba-distriktet i Øst-Congo 
går under navnet »Commu-
nity Based Primary Health 
Care DR Congo« - et såkaldt 
PHC-projekt. Sammen med 
myndigheder og samarbejds-
partnere fra Brødrekirken i 
Tanzania og DR Congo gø-
res der - de næste 3 år - en 
målrettet indsats for især at 
forbedre børnenes sundhed, 
kvindernes situation i for-
bindelse med prævention og 
graviditet samt kvinders ret-
tigheder. 

- Sundhedsprojektet ud-
gør en væsentlig del af Brød-
rekirkens hjælpearbejde i de 
22 afsidesliggende landsbyer 
i Moba-regionen på Tangan-
yaikasøens vestkyst. Uviden-
heden er på alle områder stor. 
Basalt sundhedsarbejde har 
vist sig at have en mærkbar 
effekt på levevilkårene i de 
små fattige samfund, fortæl-
ler Jens Peter Rejkjær, gene-
ral- og missionssekretær for 

BDM. Han besøgte området 
i 2018 og glæder sig over, at 
projektet nu bliver en realitet: 

Generalsekretær:  
Det nytter!

- Vi er glade for at kunne 
hjælpe endnu flere, og for-
valte støtten fra CISU til gavn 
for congoleserne. Behovene 
er enorme. Erfaringerne fra 
et lignende projekt på Tanza-
nia-siden viser, at det virkelig 
hjælper at gøre noget, siger 
Jens Peter Rejkjær.

Han fortæller, at en ny-
lig rapport fra Dansk Mis-
sionsråds Udviklingsafdeling 
bekræfter, at der er sket en 
bæredygtig forbedring af 
sundhedstilstanden i Tanza-
nia-projektet. 

- Færre sygdomstilfælde 
og dødsfald på grund af ma-
laria, tyfus og kolera og et 
markant fald i børnedødelig-
hed er nogle af de glædelige 
resultater. Men også det at 
uddanne og oplyse i landsby-
erne, så de selv tager ansvar 
for egen sundhed og hygiejne 
fremover.

- Det kan lade sig gøre, det 
nytter og det umulige er mu-
ligt, selvom det måske bare 
ligner den berømte ’dråbe i 
havet’, når vi går i gang, siger 
han. 

Størstedelen af CISUs 
aktiviteter er finansieret af 
Udenrigsministeriet og er 
på finansloven. Folketingets 
Civilsamfundspolitik er den 
overordnede ramme for vo-
res rådgivning, kurser, faglige 
formidling og forvaltning af 
puljer.

Knud Elmo Knudsen foran børnehjemmet Peter’s House.
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Overvejer du at sælge – eller vil du bare vide, hvad din 

bolig er værd? Bestil et Salgstjek inden den 30. juni 2019, 

og vind håndværkerhjælp for 15.000 kr.

Læs mere på edc.dk/bestil

Bliv

100% 
salgsklar

Bestil et gratis Salgstjek 
og vind håndværkerhjælp 
for 15.000 kr.
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Bolig / Ejendomme / Have 
Landbrug / Fritid 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

Harley Davidson 
entusiaster bød indenfor

Lørdag den 18. maj havde 
medlemmerne i Harley 
Davidson Club Kolding 
indbudt til åbent hus for 
alle interesserede i deres 
klubhus i Harte, hvor man 
også kunne få en tur på 
bagsædet af en vaskeægte 
Harley Davidson.

Motorcykler er ikke bare 
motorcykler. Der er nemlig 
først almindelige motorcyk-
ler - flest af japansk herkomst, 
hvoraf nogle godt nok kan 
køre rigtig stærk - og så er 
der de rigtige motorcykler af 
MÆRKET over dem alle, det 
ærkeamerikanske Harley Da-
vidson, et ikon blandt MC-
entusiaster. Selv kørte jeg i ti-
dernes morgen i mange år på 
en Honda motorcykel - et ud-
mærket mærke ifølge Harley 
Davidson entusiaster, der dog 
ikke kan nævnes i samme ån-
dedrag som de overvældende 
Harley-maskiner produceret i 
USA. At køre Harley David-
son er ikke blot en hobby eller 
et tidsfordriv, men en livsstil.

Mødet med hyggelige 
medlemmer og maskiner

Da daglig leder på Christi-
ansfeld Avis, Helle W. Ravn, 
som selv er den stolte ejer af 
en Harley, inviterede mig til 
et besøg i klubhuset på Es-
bjergvej i Harte lidt vest for 
Kolding, takkede jeg straks ja.

Udenfor klubhuset står 
en imponerende opmarch 
af store motorcykler og ven-
ter funklende og strålende i 
solskinnet. Når et medlem 
starter sin maskine og drejer 
lidt på gashåndtaget, vibrerer 
luften og ørerne summer af 
den helt specielle og mægtige 
Harley Davidson lyd. 

Inde ved indgangen tager 
Finn og Svend Aage imod. I 
starten havde de kørt andre 
mærker som italienske Moto 
Guzzi, engelske B.S.A og Tri-
umph eller japanske Suzuki - 
før de endelig skiftede over til 

»rigtige motorcykler«, til Har-
ley Davidson.

Da øjnene vænner sig til 
den dæmpede belysning inde 
i baren, føler man sig straks 
henflyttet til en saloon ved 
Highway 66 i Arizona. Væg-
gene er dekoreret med ameri-
kanske nummerplader, Bud-
weiser neonskilte og de fleste 
medlemmer hygger sig med 
vennerne og bartenderne, 
som alle er iført det rigtige 
bike-outfit. Her møder jeg 
Rie og hendes kæreste, Die-
sel, som udover at være næst-
formand eller Vice President i 
foreningen, også er den stolte 
ejer af en flot Road King fra 
1996 med en mægtig 1340 
kubik stor motor.

Klubben startede hos  
Polles Bar

Ude bag klublokalet er 
der gang i grillen i haven, 
hvor Diesel og klubbens for-
mand Lars Olesen fortæl-
ler om klubben. På skødet 
har Lars sit barnebarn, der 
selvfølgelig er iført sin egen 
Harley vest. Han fortæller, 
at spiren til klubben blev lagt 
tilbage i midten af 1990’erne 
hos Polles Bar i Låsbygade. I 
1997 stiftedes foreningen of-
ficielt med Jørn Henningsen 
som første formand, hvoref-
ter klubben købte og indret-
tede det nuværende klubhus i 
Harte. Nogle af naboerne var 
i starten betænkelige ved at få 
en motorcykelklub som nabo-
er, men det varede ikke længe 
før de læderklædte, men fre-
delige motorcykelentusiaster 
var blevet mere end blot ac-
cepteret i landsbyen.

Fælles ture og åbne  
arrangementer

Lars og Diesel fortæl-
ler, at klubben er Danmarks 
største lokalgruppe, (i hvert 
fald udenfor København, 
der rummer flere forskellige 
klubber), med 62 medlem-
mer og 67 kørende med-

Live koncert med  
Red Mustang

Harley Davidson Club 
Koldings Åbent Hus arrange-
ment afsluttede om aften med 
live koncert af det hæderkro-
nede band, Red Mustang, der 
tilbage i midt af 1960’erne 

blev kåret som Danmarks 
Mester i Beatmusik. Nogle 
af de oprindelige medlemmer 
er stadig med i orkesteret, 
der spiller rockmusik af ægte 
amerikansk tilsnit.

Af Lars Østergaard Jensen

lemmer. Forskellen på fem 
skyldes, at man kan optages 
som husstandsmedlem. Om 

sommeren arrangerer klub-
ben fællesture hver søndag 
og tirsdag. Hele året igennem 
holder klubhuset (og dets 
bar) åbent fredag aften for 
både medlemmer og andre, 
slutter Lars, som selv kører en 
F.X.S.T. Soft Tail af Harley 
Davidson’ gamle model.

Foreningens formand Lars Olesen og næstformand Jørgen »Die-
sel« Hansen er med rette stolte af klubhuset.

Imponerende opmarch af store Harley Davidsoner foran klubhuset.

Klubformand Formand Lars 
Olesen sammen med sit ene 
barnebarn.

Læs også ugeavisen på:

- eller få avisen tilsendt 
pr. mail  

hver torsdag morgen.

Tilmeld dig på: 
www.christians-

feld-avis.dk
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Start her:

Vi søger unge i alderen 13-17 
år til omdeling af reklamer og 
aviser. Et godt job for dig, der 
har lyst til at tjene dine egne 
penge og måske spare op til en 
iPhone, et trommesæt, tøj eller 
noget helt fjerde.

Læs mere og søg jobbet på  
blivomdeler.nu/au – eller ring 
til os på 70 10 40 00.

Psst! Kender  
du en, der er  
klar til at tage 
ansvar og tjene 
sine egne penge?

Omdeling 1-2 gange om ugen 

Du bestemmer selv, hvornår på 
dagen, du vil arbejde – indenfor 
vores deadline

Stadig tid til skole og venner

Vi leverer reklamer og aviser hos dig

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

AU

www.blivomdeler.nu/au

Til ringridning i Frørup
Selv om jeg er født i Søn-
derjylland, må jeg med 
skam bekende, at jeg aldrig 
har overværet et ringrider-
stævne. En alvorlig brist i 
min opdragelse, vil nogle 
sikkert mene. Så derfor gik 
turen i lørdags til sports-
pladsen i Frørup, hvor der 
er blevet afholdt ringrider-
stævner siden 1971. 

Synet af de mange smukke 
heste og deres ejeres flotte, 
traditionelle beklædning med 
de lange sorte støvler, hvide 
bukser, sorte jakker og ele-
gante hovedbeklædning kan 
ikke andet end vække beun-
dring. Blandt deltagerne ses 
flere småpiger på ponyer, der 
deltager på lige fod med de 
voksne.

Et sønderjysk og nordtysk 
fænomen

Kort før start har jeg sat 

Anette Jessen stævne for at 
høre lidt om ringridningens 
historie, udbredelse og dets 
regler. Sammen med sin 
mand, Bjarne, står hun for 
begivenheden i Frørup med 
titlen »Hvor land og by mø-
des«. Hun begyndte selv at 
dyrke ridesport, da hun var 
omkring 13 år, og deltager 
selvfølgelig også i stævnet. 

Anette fortæller, at ringrid-
ningens historie går tilbage til 
riddertiden, og at ringridning 
i sin nuværende form er et 
udpræget sønderjysk og nord-
tysk fænomen. Stævnerne i 
Frørup og længere nordvest 
på i Bække markerer således 
sportens nordlige udbre-
delse. I Nordtyskland afhol-
des der ringridningsstævner 
rigtig mange steder, og man 
forsøger nu på tværs af lan-
degrænsen at få anerkendt 
ringridning som en regional 

kulturarv under UNESCO, 
fortæller Anette Jessen.

Men ringridere fra Søn-
derjylland har dog også været 
på opvisningsturne på Sjæl-
land, hvilket har inspireret til 
cykel-ringridning inde i Kø-
benhavn. Før Anette skal op i 
sadlen, når hun at give mig et 
crash-kursus i ringridningens 
regler: Først skal alle delta-
gere ride 24 gange ned ad 
banen for at ramme samme 
størrelse ring. Har man taget 
alle 24 ringe, går man videre 
til den såkaldte »Konge Om-
ridning«, hvor ringene grad-
vist bliver mindre og mindre. 
Den deltager, som endelig ta-
ger flest ringe, bliver udnævnt 
til Konge uanset aldersklasse 
og køn. Endelig udråbes en 
vinder i hver af de deltagende 
aldersgrupper: 0-12 år, 13-14 
år, 15-29 år, 30-44 år, 45-69 
år og endelig 70 år og opefter.

Det går løs
Rytterne står klokken 11 

spændte og forventnings-
fulde fordelt ved fire baner. 
Hjælpere står klar til at sænke 
ringen, hvis næste deltagere 
i rækkefølgen er et barn på 
en pony. Allerede efter at 
have set den første snes ryt-
tere i aktion, kan man ikke 
andet end imponeres af den 
store præcision, elegance, og 

behændige kontrol med he-
stene, som deltagerne lægger 
for dagen. Selv nogle af stæv-
nets helt unge deltagere pluk-
ker utrolig mange gange ringe 
siddende på ryggen af deres 
små charmerende ponyer. 

Stævnets konge og øvrige 
vindere

Der havde tilmeldt sig 81 
ryttere til arrangementet, der 
startede på slaget 11 og slut-
tede små seks timer senere 
med kåringen af stævnets 
Konge, Svend Åge Kjeld-
strøm fra Toftlund. 

De øvrige vindere blev: 
Julie Juhl på 10 år fra Ravsted 
i klassen 0-12 år.
Sofie Petersen på 13 år fra 
Gammel Skovbøl i klassen 
13-14 år.
Jette Kjeldstrøm fra Toftlund 
i klassen 15-28 år. 
Torben Kaufman fra Vollerup 
i klassen 30-44 år. 

Mary Bonnichsen fra Skær-
bæk i klassen 45-69 år.
 Arne Schulz fra Gredstedbro 
i klassen 70 år og opefter. 
Pokalen til stævnets ældste 
rytter blev givet til Nickolaj 
Nissen på 88 år fra Rurup.

Af Lars Østergaard Jensen

Livemusik 
på Barley & Grapes
Fredag aften havde Bar-
ley & Grapes Gastropub 
indbudt til dans og musi-
kalsk underholdning med 
Ole Nørreskov, som havde 
taget turen oppe fra Århus 
med sin guitar, lysanlæg 
og sangkatalog for at un-
derholde pubbens gæster. 

På programmet stod sted-
segrønne sange og hits af 
Johnny Madsen, Kim Lar-
sen, Beatles, Eddie Skoller og 
Nancy Sinatra plus mange, 
mange flere garneret med små 
anekdoter om de store stjerner 
eller finurlige historier fra Ole 
Nørreskov egen virkelighed 

og dagligdag. Desværre havde 
kun få fundet vej til Barley 
& Grapes - måske på grund 
af de mange konfirmationer 
denne fredag eller det triste 
vejr. Man kan håbe, at flere 
christiansfeldere vil bakke op 
om ejernes fine initiativ med 
at arrangere levende musik i 
de hyggelige lokaler.

Af Lars Østergaard Jensen
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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

Håndværkere m.m.

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

• LOFTISOLERING • HULMURSISOLERING
• FJERNELSE AF GAMMEL ISOLERING

Autoriserede VVS Installatør
René Jørgensen  

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

Lars Jørgensen  
Tlf: 21 63 66 55 mail: lars@relatech.dk 

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

• Fjernvarme • Vand • Varme • Sanitet

Fjelstrup Skatklub Haderslev Skatklub
Mandag den 29. april mød-
tes 13 personer til skat. 
Nr. 1: Johan From med 2015 
point. Nr. 2: Erik Hansen 
med 1952 point. Nr. 3: Jens P. 
Hansen med 1597 point. Vin 
fik Thomas Ellegaard med 
886 point.

Mandag den 6. maj mødtes 
12 personer til skat.
Nr. 1: Johan From med 1818 
point. Nr. 2: Hans Jørgen 
Bertelsen med 1667 point. 
Nr. 3: Thomas Ellegaard med 
1657 point. Vin fik Jens P. 
Hansen med 915 point.

Resultaterne fra Hader-
slev Skatklub den 7/5-2019. 
Der var 20 deltagere.
1. plads: Børge Jakobsen, 
1963 point. 2. plads: Arne 
Juhl, 1635 point. 3. plads: 
Kjeld Petersen, 1603 point. 
4. plads: Vagn Clausen, 1538 

point. Den der var tættest på 
888 point var Bent Sørensen.

Resultaterne fra Hader-
slev Skatklub den 14/5-
2019. Der var 22 deltagere.
1. plads: Kjeld Petersen, 2344 
point. 2. plads: Bent Søren-

Mandag den 13. maj mød-
tes 17 personer til skat. 
Nr. 1: Børge Jacobsen med 
2341 point. Nr. 2: Leif Ågård 
med 2119 point. Nr. 3: Jens P. 
Hansen med 1736 point. Nr. 
4: Svend Åge Petz 1706 point. 
En klub kasse Blue Bird fra 
Fuglang fik Jørgen B. Nielsen 
med 1016 point. 

Arne Juhl  
Fjelstrup Skat Klub 

sen, 1557 point. 3. plads: Vic-
tor Christensen, 1520 point. 
4. plads: Hans Peter Bossen, 
1496 point. 5. plads: Arne 
Juhl, 1469 point.
Der der var tættest på 888 
point var Henning Jørgensen.

Haderslev Skatklub


