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Jernbanegade 1 • 6070 Christiansfeld • Tlf. 7456 1433 • Grundlagt 1924
mail@christiansfeld-avis.dk • www.christiansfeld-avis.dk
Vi holder
Torsdag / Fredag den 13. / 14. juni 2019

KNALDHAMRENDE GODE TILBUD I

STAUDER

FRA

19

00

Hvad sker der i min kirke?
Se side 2

Tlf. 40 54 42 18 - kontakt@hix.dk
Henning Nordestgaard, Give

Favstrupvej 43
Tlf. 2283 1091
Christiansfeld

afholder

på
Sillerup Mølle
www.sillerupmoelle.dk

Sankt Hans Menu:
Helstegt pattegris
med tilbehør til favorabel pris
Der vil også være mulighed for at købe
en grillpølse med tilbehør,
samt fadøl, sodavand, kaffe og lagkage.
Der er gratis popcorn til børnene.

Båltale ved Grethe Bylling
Bålet tændes 19.00 af spejderne

. juli 201
.-7

Søndag d. 16. juni
kl. 10:00 – 17:00

Vores åbningstider er:
MANDAG - FREDAG
Nørregade
- Chr.feld
kl. 09.3010- 17.30
tlf.LØRDAGE:
7456 1327
www.juelnielsens.dk
kl. 09.30 - 13.00

JUel optik
Uge 29
Prætoriustorvet 1 B
Chr.feld . Tlf. 7456 0300
www.donslundvine.dk

BANKOSPIL

Egne drikkevarer må IKKE medbringes!

Moltrup - Bjerning menighedsråd

Der kan hele dagen købes kaffe, sodavand, boller og
friskbagt brød fra møllens egen stenovn.
For 50 kr. er det muligt for kræmmere at leje en stadeplads. Henvendelse til 20 44 53 74 (Willy).

Stort bankospil med
mange fine gevinster,
mini banko og
amerikansk lotteri.
Vi sælger:
øl/sodavand, kaffe/te og lagkage.
Annoncesponsor: Henrik Petersen, El Sommersted

Program:
Rundvisninger i møllen
Vinger og kværne kører
Kørsel med møllens Deutz motor
Se hvordan mølleren boede
Kræmmermarked

Med venlig hilsen
Sillerup Mølles Venner

SCT. HANS AFTEN PÅ
TØRNING MØLLE

18:00 GRATIS MUSIK
18:00 HELSTEGT PATTEGRIS KR. 175
(BESTILLES PÅ FORHÅND PÅ 74 50 74 50)

IS—ØL—VAND—VIN
KAFFE—KAGE
GRILPØLSER
SNOBRØD FOR BØRNENE
20:30 BÅLTALER REGIONSRÅDSMEDLEM
MADS SKAU
SE MERE PÅ www.toerning-moelle.dk

Bortforpagtning af præstegårdens jorder

42,5 ha agerjord ønskes bortforpagtet i en 5-årig
periode med begyndelse 1. september 2019. Der
garanteres ikke for størrelsen eller støtteberettigelsen
af de anførte arealer.
Matr. nr 115 Seggelund
Matr. nr 116 Seggelund
Matr. nr 118 Seggelund
Matr. nr 119 Seggelund
Matr. nr 74 Stortoft
Matr. nr 123 Stortoft

e

f

ViÅbNiNgStider:
pakker flotte
gavekurve
til
Man.-fre. 9.30-17.30
enhver
Servicelejlighed...
nær dig

i Kræmmerkroen torsdag
den 4. juli fra kl. 19.00

Sankt Hans aften

på Brandstationen,
Christiansfeldvej 3-5
den 23. juni
fra kl. 17.00

tlf. 7456 1327

www.juelnielsens.dk

Jernbanegade 1

www.favstrupfisk.dk

Stepping frivillige
brandværn

JUel
optik
Nørregade 10 - Chr.feld
Christiansfeld Avis

www.duseedesign.dk

Hjerndrupvej 10 . 7456 1511
www.blomstergaardenchristiansfeld.dk

Tirsdag:
kl. igen
09 - 14
Vi er tilbage
Torsdag:
kl.18.
12juli
- 17
mandag den

Uge 26, 27 og 28

Vi har stadigvæk
stort udvalg i
krydderurter,
tomat- og
agurkplanter

FREDAG KL. 12-17 & LØRDAG KL. 10-14

A lti d fris k

Inkl. knop, line, lineholder og levering
i hele Jylland og på Fyn

Dansk mølledag

HUSK at vi har åbent i denne uge:
Favstrup Fisk

Flagstænger

Åbningstider:
uge 27 og 28

9

Søndag den 16. juni 2019
Trinitatis
Aastrup......................kl. 10.30
Aller............................... ingen
Bjerning.....................kl. 09.00
Brødremenigheden...kl. 10.30
Fjelstrup.....................kl. 11.00
ved bålhytten
Frørup............................ ingen
Hejls...........................kl. 10.30
Hjerndrup..................kl. 10.30
Moltrup.......................... ingen
Sommersted...............kl. 10.30
Stepping......................... ingen
Taps................................ ingen
Tyrstrup......................kl. 16.00
Vejstrup......................kl. 09.00
Vonsbæk.....................kl. 09.00

kr. 1.600,-

Glasfiber

ferie

4

Gudstjenester

F.eks. 8 m
med vippebeslag

Nielsen

Uge 24

Så er vi
tilbage
efter
95. årgang
ferien

Nielsen

Torsdag den 13. juni 2019

15,5 ha
5,5 ha
5,4 ha
11,9 ha
4,3 ha
0,2 ha

Der medfølger betalingsrettigheder svarende til arealet
og vederlaget herfor inkluderes i forpagtningssummen. Der vil blive stillet krav om sikkerheds-stillelse for rettidig betaling af forpagtningsafgiften og der
vil blive beregnet moms af denne. Bortforpagter betaler
grundskatten. Jagtret medfølger ikke.
Forpagtninger betales helårligt forud + moms
Første gang 1 september 2019
Tilbud gives i kr. pr. ha. pr. år
Tilbud afgives i lukkede kuverter til præstegårds-udvalget
Erik Petersen, Moltrup Bygade 79, 6100 Haderslev
senest den 27. juni, kl. 12. Kuverten mærkes ”præstegårdsjord”. Yderligere oplysninger og materiale kan
ligeledes indhentes her på tlf. nr 40 30 36 41.
Menighedsrådet forbeholder sig ret til at vælge frit
mellem de indkomne tilbud og evt. forkaste dem alle.
Moltrup - Bjerning menighedsråd
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Bekendtgørelser

Torsdag den 13. juni 2019

Taksigelser

SØGAARDS
BEGRAVELSESFORRETNING

Tillykke
Guldbryllup

Tusind tak
for blomster og
hilsner ved

Arnes
DIT VALG - VORES HJERTESAG

begravelse.

Kolding - Haderslev - Vamdrup
tlf. 7552 6389

Sonja Hummeluhre

www.soegaards-begravelsesforretning.dk
- en del af Begravelse Danmark

Dette par har jagtet guldet i 50 år. De rammer
målet d. 21/6.
En hilsen fra de
gamle naboer

Frørup · Hejls
Hjerndrup · Stepping
Taps · Tyrstrup · Vejstrup

Hvad laver præsten?
- Om sjælesorg
Af sognepræst Annette Wiuf Christensen
Denne gang skal min klumme handle om sjælesorg - den
tredje del at præstens kerneopgaver. Men hvad er sjælesorg? Det undrer mig ikke,
hvis den almindelige dansker
undrer sig over det begreb, for
det er ikke så velkendt i folkemunde, og alligevel er det en
af kirkens fornemste opgaver.
De fleste vil tænke, at sjælesorg er kun for den, der sørger
– altså har sorg i sjælen. Det er
det også; men bredt forstået
betyder sjælesorg ’omsorg for
sjælen’. Det kan godt lyde lidt
abstrakt; men i bund og grund
er det en samtale med præsten om livet. Der kan være
mange ting, man kan have
brug for at vende med et an-

‘Ene og alene’

det menneske. Man kan være
i sorg eller krise, og det er normalt i den situation, folk kommer til præsten og beder om
en samtale. Men der kan også
være tider i ens liv, hvor man
bare har brug for vejledning til
at tage de rette valg, og så kan
det være godt at få en person
udefra til at gå vejen sammen
med en. Når jeg taler med
mennesker, der skal begrave
en pårørende, eller et par, der
skal giftes, eller et par, der vil
have deres barn døbt, så betragter jeg alle disse samtaler
som sjælesorg. For alle disse
situationer betegner jo vendepunkter i vores liv. Men der
er mange andre samtaler ved
siden af disse: Ved skilsmisse,

Oplevelsesklub for enlige

Søndag den 23. juni kl. 18.00
Sct. Hans aften hos Margit

Bål, sang, pølser og brød, drikkevarer,
kaffe og kage. Pris 75. Kørsel 20,- kr.
- Tilmelding senest torsdag den 20. juni.

Alle enlige er velkomne
Kontaktperson Bodil Henriksen, tlf. 6011 8552
Tyrstrup Kirke - Kolding Provstis Menighedspleje

Friluftsgudstjeneste
Søndag den 23. juni
inviterer Brødremenigheden i Christiansfeld og
Tyrstrup kirke alle til midsommersøndag
i den historiske by.
Dagen begynder på
Prætoriustorvet kl. 09.00
med gratis morgenkaffe
og rundstykker.
Herefter er der kl. 10.30
fælles friluftsgudstjeneste.
Alle er velkommen!

sygdom, beskrivelse af sidste
vilje, svære valg p.g.a. jobskifte, uddannelse, stress o.s.v.
Mange mener, at man skal
gå til en psykolog, når man er
i krise eller i sorg. Sådan har
vi vænnet os til et tænke i en
forholdsvis sekulariseret verden. Men hvorfor egentlig?
Psykologien er en videnskab,
der kun er ca. 200 år gammel, mens kirkens sjælesorg
har hele 2000 års erfaring
med sig. Desuden arbejder
sjælesorgen med et bredere
perspektiv end psykologien,
da den har Gud med i billedet. F.eks. har sjæle-sorgen et
reelt sted at gå hen med den
skyld, vi uvægerligt pådrager
os gennem livet. Desuden sigter psykologien på, at vi som
mennesker skal have kontrol
over livet; men det kan vi ikke
altid have. Der er tider og steder i livet, at vi skal give slip på
kontrollen og lade Gud tage
den magt, som kun han har.

Lige bort set fra den rent
indholdsmæssige forskel på
psykologi og sjælesorg, så er
præsten stadig det eneste
menneske i samfundet, der
ved lov har total tavshedspligt. Og en samtale med præsten er altid gratis!
Der er så meget fokus på
omsorg for kroppen i vores
samfund. Måske vi skulle overveje at fokusere lidt mere på
omsorg for sjælen, hvilket
kirken kan hjælpe med. I de
kommende klummer vil jeg
løfte sløret for et par af vejene,
nemlig humor og aggression.

Nattergaletur

Søndag den 16. juni kl. 22.00
Vi mødes ved sognehuset, Gl. Kongevej 9
og går ud og lytter til nattergalen.
Tag fornuftigt tøj og fodtøj på.
Vi er tilbage senest kl. 24.00.
Gratis.

Stepping-Frørup sogne inviterer til

Familieudflugt
Søndag 25/8 kl. 9
Stepping kirke
Danfoss Universe, Als.
Menighedsrådet betaler bus, frokost og entre.
Drikkevarer for egen regning.
Retur ca. kl. 16.30
Tilmelding inden 26/6 på sms 2539 2556 eller
sf-mr@outlook.dk

Selvpluk
jordbær
I år satser vi kun på salg til private.
Der forventes at være jordbær i uge 26.
Vi har 1 sort -Jive som er lidt sen og passer til
tidspunktet for sommerferien. Hvis jordbærrene
modner tidligere, eller der pludselig er mange, kan
vi kontakte jer med en sms.
Åbningstider er fra mandag - lørdag
fra kl. 14 - 18 og ellers efter aftale.
Send en sms mærket »jordbær« og I vil
blive kontaktet ved mange jordbær.
Peer Skygebjerg, Kobberstedvej 60
6070 Christiansfeld, Tlf nr. 2335 1472

Hvis du ikke har modtaget avisen...
Kan den hentes hos:
Christiansfeld Avis
Christiansfeld Centret
Dagli’ Brugsen og Stalden i Hejls
Hejlsminde Camping

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 annoncer og tekst. Bladet kan heller ikke påtage sig at dække
udgifter som følge af forsinkelser i bladleverancen.

Christiansfeld Avis

Torsdag den 13. juni 2019
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2 pladser sikret til deltagelse i VM i Canada
Christiansfeld IF har to
skytter, som er kvalificeret til deltagelse i VM i 3D
i Canada.

Det blev til 2 guldmedaljer,
en til Zibrandt Christensen
i herre instinktiv og en til
Davoud Helany i herre master instinktiv.
Stævnet var det sidste af

udtagelsesstævnerne til VM
i Canada i september 2019.
Zibrandt Christensen blev
udtaget i herre instinktiv som
nr. 1 med tilskud. Der er dog
en stor egenbetaling ved si-

Danish Open i 3D bueskydning blev afholdt af
Nørre Snede Bueskyttelaug
i Grættrup ved Nr. Snede i
pinsen. Der deltog 264 bueskytter fra Danmark, Norge,
Sverige, Tyskland, Estland og
Rusland.
Christiansfeld IF havde
2 skytter i finaleskydningen.

den af. Christian Jørgensen
blev udtaget som nr. 2 i herre
langbue, det betyder, at Christian selv skal finansiere hele
turen.
Af Eva Kristensen

Zibrandt Christensen.

Guld til Zibrandt.

Christian Jørgensen.

Davoud Helany.

Guld til Davoud.

Ville’s Slagtehus/gårdbutik
& CHRISTIANSFELD ERHVERVSRÅD
INVITERER TIL

ÅBENT HUS

-

ALLE ER
VELKOMNE !
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Vi byder på lidt at spise og drikke - og en rundgang på den
af vore fabrikker, hvor det hele begyndte.
I mere end 30 år har Hitsa A/S i samarbejde med kommuner,
anlægsgartnere, boligforeninger og entreprenører indrettet gader
og parker, så de både er indbydende, funktionelle og behagelige
at færdes i. I et tæt samarbejde med danske designere og
arkitekter tilbyder Hitsa A/S et bredt produktsortiment med
alt fra cykelstativer over bord- & bænkesæt til overdækninger.
Søren Schultz, Hitsa A/S, vil fortælle om virksomheden,
der i 2018 ekspanderede yderligere gennem købet
af en stor konkurrent.

Christiansfeld Erhvervsråd vil i fremtiden vise flere
af vores lokale virksomheder frem.

10
k
s iver
FRIT
VALG

EKSTRA TILBUD
Roastbeef, hamburgerryg,
Rullepølse eller steg

Oksebryst
95
Pr. 1/2 kg

9

Tværreb
Pr. 1/2 kg

Svin eller oxe 8-12%
FRIT VALG
1 kg 50,00

13000
Medister
13000
Ta’ 3 kg

Ta’ 3 kg

9

95

9

HITSA A/S
SØREN JESSENSVEJ 1 · 6094 HEJLS

Så længe lager haves.

FOR YDERLIGERE INFORMATION
KONTAKT SØREN SCHULTZ PÅ
TLF. 20 60 79 03

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

Hakket Kalv & Flæsk

1 kg 50,00

Osso Buco
95
Pr. 1/2 kg

695

KUN
LØRDAG

Hakket oxe
3-6%

1 kg 60,00
Ta’ 3 kg

15000

sig
ne gør
Kvinder di mandens
ne, for
t
kun pæ bedre udvikle
r
e
nd
øjne
s forsta
end han

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

Christiansfeld Avis
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Torsdag den 13. juni 2019

Dansk Mølledag
den 16. juni
Dansk Mølledag er en national festdag, hvor mange
af landets vand- og vindmøller holder åbent. Ligesom de foregående år deltager Sillerup Mølle også i
den landsdækkende mølledag. Møllen har den dag
åben fra kl 10 til kl. 17.
I løbet af dagen kan man
købe boller og brød fra møllens egen stenovn og tage
med hjem, eller man kan
nyde det friskbagte brød til

en kop kaffe eller sodavand i
møllens cafe. Man kan også
gå på opdagelse i den gamle
autentiske mølle fra 1859 eller aflægge et besøg i møllerens egen bolig anno 1950.
Der vil også være forskellige
former for underholdning,
bl.a. hestevognkørsel
På mølledagen er der også
et kræmmermarked på møllens markedsplads. Alle er
velkomne. Der er gode parkeringsforhold og det er gratis
at deltage.

Vejsvineri og genbrug
Der
smides
utrolige
mængder affald langs vores veje især i skikkelse af
cigaretpakker,
plastflasker, øl- og coladåser.

OMDELING AF AVIS

På vejen mellem rundkørslen og ud til P-pladsen
før motorvejen kunne man
på små 15 minutter fylde to
plastposer med dåser alene
fra venstre vejside.
På P-pladsen havde no-

gen smidt en stakkels tøjbøjle i vejkanten ikke langt
fra affaldsspanden. Bøjlens
forbrydelse bestod i, at den
underste del var knækket. Vel
hjembragt blev den behandlet
med en dråbe universallim

forstærket med et par beviklinger klar tape - og stangbøjlen var igen klar til ansættelse
i klædeskabet!
Af Lars Østergaard Jensen

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

Lions Club Vojens
uddeler Pinse-priser
Igen i år har Lions Club
Vojens uddelt pinse-priser
i forbindelse med deres
Pinse Morgen Arrangement, som blev afholdt for
35. gang på Tørning Mølle.
Normalt uddeler de en
pris til Bedste Kammerat og
en pris til Ildsjælen. I år var
der ingen indstillinger til Bed-

ste Kammerat, derfor blev
der uddelt 2 gange Ildsjæl.
Fra Hammelev fik Preben Horn den ene pris som
ildsjæl indstillet af Steffan
Petersen. Steffan begrunder
sin indstilling med det store
stykke arbejde, Preben gør i
forbindelse med de unge på
14 år, hvor det er lykkedes at
få nogle hold op at stå, som

prøver kræfter med det nye
motionscenter, man har fået
gang i i Hammelev.
Fra Jegerup fik Solveig
Larsen den anden pris som
Ildsjæl indstillet af Jegerup
Landsbyforening. Som begrundelse gav Jegerup Landsbyforening det store arbejde,
som Solveig yder i foreningen, blandt andet i forbindel-

se med at udfylde rammerne i
den nedlagte skole i Jegerup,
arbejdet i det lokale forsamlingshus, fællesspisning 2
gange om året og meget mere.
Hun går altid foran.
Med begge priser fulgte en
check på kr. 2.500 kr.

SENEST MANDAG MIDDAG.
ANNONCERNE SKAL BETALES KONTANT.
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

Priserne blev overrakt af Jens Laurids Andersen på vegne af Lions Club Vojens. På billedet ses fra venstre indstiller Stefan Petersen,
Prismodtager Preben Horn og indstiller Asta Freund fra Jegerup Landsbyforening, der modtog prisen på vegne af Solveig Larsen,
der var ude at rejse.

Christiansfeld Avis

Torsdag den 13. juni 2019
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Nyt fra

Det sker!

Klumme

DANMARK FOR MÅLENE
LØRDAG DEN 15. JUNI KL. 11-15
PÅ PRÆTORIUS TORVET

NE

AN
MØD
FOREDRAG

Birgitte Lamp, UNESCO site Manager
og leder af Christiansfeld Centret

ØE

N
HJER

SOMMERAKTIVTETER FOR BØRN

Kære Læser
Så har sommeren meldt sin ankomst, og højsæsonen
er nu i fuld gang.
Byen summer af glade gæster, der bevæger sig rundt
i gaderne, åbne og interesserede, mens de oplever
Verdensarven og fornemmer byens helt særlige stemning. Mange gæster vil sikkert i den forbindelse spørge
lokale borgere om vej og gode tips til det ene og det
andet.
Vi er rigtig glade og taknemmelige for de mange ”ambassadører”, der tager sig tid til at snakke lidt med
gæsterne, hjælpe dem på vej og på den måde bidrage
til at give gæsterne en god oplevelse. Mange tak for det.

SIMI JAN

HELE SOMMERFERIEN

Lørdag den 24. august kl. 12.30 2019
Oplev Simi Jan i foredraget “På job i verdens brændpunkter” fortælle om hendes spændende arbejde og
liv som journalist og tv-korrespondent.
NB! Dette foredrag erstatter foredraget med Anja Lovén.

Fra den 22. juni - 11. august 2019
I skolernes sommerferie vil der være sjove sommeraktiviteter for børn i alle aldre.

Sted: Christiansfeld Centret
Billetpris: 100,Billetsalg: Fra 3. juni kl. 10.00.
Husk også at få billet til foredraget med Bertel Haarder og til Bubbers Børneshow.
Billetsalget starter 3. juni kl. 10.00

Tip en 13’er i UNESCO-byen, leg med gamle spil
og udendørs legetøj eller hyg i vores “Børne-Jørne” i
særudstillingen Jørgen Rejser.
Alle dage kl. 10.00 - 17.00
Find mere information på:
www.christiansfeldcentret.dk

JØRGENS REJSER

UDSTILLINGSÅBNING 21. JUNI 2019 KL. 14.30
ALLE ER VELKOMMEN

Kontakt

Åbningstider

Christiansfeld Centret
Nørregade 14
6070 Christiansfeld

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

www.christiansfeldcentret.dk

Kampagnen ”Danmark For Målene”, der skal hjælpe
med at få FN’s verdensmål ind under huden på os
alle, lægger vejen forbi Prætorius Torvet lørdag den 15.
juni. Under temaet ”Fødevarer i balance” kan man få
inspiration til, hvordan vi hver især kan være med til at
gøre en forskel – både for vores egen sundhed og for en
bæredygtig fremtid. Og TV-kokken Anne Hjernøe vil
give gode råd om, hvordan vi kan støtte verdensmålene
gennem det, vi spiser.
Jeg kan også kun opfordre til at sætte kryds i kalenderen den 21. juni, hvor vi åbner særudstillingen ”Jørgens
Rejser” om præst Jørgen Bøytlers internationale arbejde i Brødremenigheden. Alle er meget velkommen

SÆRUDSTILLING

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

Den 11. juni kl. 17.45 inviteres alle interesserede til det
årlige ”Ambassadør-træf”. Her byder vi på lidt til ganen, briefer om aktuelle tiltag, og det er også muligt at
komme på en gratis byvandring.

1. maj - 31. august
Mandag - søndag 10-17
1. september - 23. december
Mandag - søndag 10-16
24. december - 1. januar 2020
Lukket

Bedste hilsener
Birgitte Lamp

Christiansfeld Avis
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Royal Run 2019
i Stepping natur- og idrætsbørnehus
Torsdag den 6. juni 2019,
afholdt Stepping natur- og
idrætsbørnehus deres eget
Royal run-side run, med
deltagelse fra Østbyens
børnehus i Vamdrup, Rød-

Bliv omdeler

og tjen din

bæksgaard børnehave og
Børnehaven Floravej, så
deltagertallet var lige knap
100 børn.

e egne pen

ge

Vejret var perfekt: efter lidt
regn fra morgenstunden, stod
solen højt på den blå himmel.
Leder Mette Glumsø bød
velkommen, og starten gik
kl.9.30 og børnene blev sendt

en
r 65 kr. i tim
15 -17 årige få

5 gode grunde

Mangler din
teenager et
sommerjob?
Vi søger faste omdelere
og sommerferieafløsere
Lige nu søger vi unge i alderen 13-17 år
til omdeling af reklamer og aviser én til
to gange om ugen.

Omdel 1-2 gange om ugen
Bestem selv, hvornår på dagen
du vil arbejde, indenfor deadline
Stadig tid til skole og venner
De pakkede reklamer og aviser
leveres hos dig – klar til omdeling
Optjen bonuspoint til gaveshoppen
hvis du er fast omdeler under 18 år

Læs mere og søg jobbet på

afsted i mindre grupper. Efter
en halv times tid havde børn
fra 1 år og personalet løbet/
gået fra 0,5 km helt op til 6
km.
Efterfølgende var der præmieoverrækkelse med medaljer og diplomer til alle delta-

gere, derefter frugt, juice og
boller sponsoreret af Tyrstrup
brød i Christiansfeld, og det
var tiltrængt at få depoterne
fyldt op efter den fysiske udfoldelse.
Resten af formiddagen gik
med leg udendørs. Der var en

fantastisk stemning og hygge
overalt på den store legeplads,
tilsidst blev madpakkerne
nydt udendørs, inden de 50
børn fra Østbyens børnehus,
Rødbæksgaard børnehave og
børnehaven Floravej skulle
hentes af bussen igen.

Christiansfeld Avis
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Et godt år for Brødremenighedens Danske Mission
Ved missionsfesten søndag
den 26. maj i Christiansfeld kunne generalsekretær Jens Peter Rejkjær se
tilbage på endnu et godt
år for BDM. År 2018 blev
begivenhedsrigt og BDM
kom styrket ud af året med
overskud, udsendelse af
nyt missionærpar og modtagelse af en stor arv, som
åbner op for nye muligheder.
- Mission er at finde ud af,
hvad Gud gør og tilslutte sig,
indledte Jens Peter Rejkjær
sin årsberetning på generalforsamlingen. Her udtrykte
han stor glæde og taknemlighed over et år, som på flere
områder blev skelsættende
for BDM. Et betydeligt arvebeløb på over 3 millioner kroner gør BDM i stand til i de
næste år at øge indsatsen og
hjælpe flere steder. Allerede
i 2018 kunne BDM derfor
akut hjælpe kirkerne i Burundi og Rwanda med køb af nye
byggegrunde, hvilket var nødvendigt for at kirkerne kunne
bevare deres status som kirker
i de pågældende lande pga. en
ny restriktiv lovgivning.

forventning frem mod missionskonferencen i efteråret i
samarbejde med All Nations
Christian College, London.
Involveret i Guds mission
BDMs opgave er at være
deltagere i Guds mission i
verden, understregede BDMs
formand Jørgen Bøytler også
i sin formandsberetning.
Han gav BDMs venner pejlemærker til at udleve dette
kald i dag. Mission har siden
1700-tallet været Brødrekirkens hjertesag og vil også
være det i en globaliseret tid.
- Hvor vi end er, med vores forskellige gaver, kan vi
blive involveret i Kristi mission, sagde Jørgen Bøytler.
Han fremhævede missionsbefalingens ord om discipel-

gørelse, som en væsentlig del
af BDMs kald i dag, særligt
i lande som Tanzania, DR
Congo og Albanien, hvor
BDM arbejder tæt sammen

med de lokale Brødrekirker.
Jørgen Bøytler rundede
sin beretning af med en stor
tak til BDMs mange venner,
bestyrelse, ansatte medarbej-

dere, udsendte missionærer
og ikke mindst alle volontører
og andre frivillige, som på forskellig vis har gjort en indsats
i årets løb.
Udover årsberetningerne
bød missionsfesten også på en
velsmagende middag, indslag
fra et voksende arbejde blandt

BDMs unge samt missionærhilsner og korte film fra et par
af BDMs missionsområder.
Ved generalforsamlingen blev
BDMs årsregnskab for 2018
godkendt med et positivt resultat på kr. 402.000,Se mere på www.bdm-dk.
dk

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.
Missionær Knud Elmo Knudsen er lige nu i DR Congo for at
søsætte en ny fase i et omfattende sundhedsprojekt, hvor BDM
konkret arbejder med på at nå flere af FN´s verdensmål.

Gammeldags kyllingesteg

kr.

128,-

kr.

148,-

med hj. agurkesalat, kartofler, sovs

Stort stjerneskud - Ristet toast, stegt

og dampet rødspættefilet, rejer, røget laks og asparges

Mørbradschnitzel

kr.

m. stegte kartofler, ærter, smør sauce og citron

128,-

Bestilles på
telefon 7456 1710
Mandag til søndag
17.30 - 20.00
(Der kan forekomme dage,
hvor køkkenet må siger nej,
til Take Away)

BDM når langt ud
- Selvom BDM ikke er et
stort missionsselskab når vi
langt ud, pointerede Jens Peter Rejkjær, mens han samtidig så fremad og fortalte om
nye behov at afhjælpe i 2019:
- Vi er allerede er godt i gang
med året. Vores sundhedsprojekt er netop søsat i DR Congo, og herhjemme ser vi med

Kør Selv-ferie med

Christiansfeld Avis

Jernbanegade 1 • 6070 Christiansfeld • Tlf. 7456 1433 • Grundlagt 1924
Som læser af Tyrstrup
Herreds
Tidende/Christiansfeld
Avis får du dette
info@tht-ugeavis.dk
• www.christiansfeld-avis.dk
specielle læsertilbud. Oplys rejsekoden ”THT” ved bestilling
– så får du automatisk rabatprisen.

Schleswig-Holsteins hjerte
5 dage på 3-stjernet hotel i Neumünster

Kultur / Mad
Ikke dyrere,
men smukkere!

2 nætter fra 849,3 nætter fra 1.099
,-

Selskabslokaler op til
180 personer.
Rekvirer venligst vore
menuforslag.

Best Western Hotel Prisma HHH

Vi har 27 dejlige
HHHHværelser
Venlig hilsen
og på gensyn
Torben Schulz

Tyrstrup Kro
Tlf. 7456 1242

Hent evt.
Ugeavisen hos:
Christiansfeld Avis
Christiansfeld Centret
Dagli’ Brugsen og
Stalden i Hejls
Hejlsminde Camping

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.............................. 99,Lørdag
11.00 - 02.00 12.00 - 21.00 Kalvecuvette............................. 99,Søndag
11.00 - 22.00 12.00 - 21.00 Flæskesteg m. rødkål............... 99,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

Oplevelserne ligger i en perlerække
omkring Neumünster, der ligger
95 kilometer syd for den danske
grænse. Her bor I helt ideelt midt i
Schleswig-Holstein med Vadehavet
og østersøkys-ten, hansestæderne og
middelalderidyllerne, golfbanerne og
storbyeventyrene. Uanset, hvad der
tiltrækker, er Neumünster et oplagt
udgangspunkt. Men Neumünster
er desuden meget mere end et
byskilt, man passerer på motorvejen. Historien som klosterby på
Hærvejsruten går tilbage til 1130. På
klosterøen, langs floden Schwale og
på byens torv med de smukke borgerhuse, der også huser cafeer, ølstuer og
butikker i stribevis, er meget af den
gamle charme genskabt efter krigen.

Pr. person i dobbeltværelse fra

1.449,-

Pris uden rejsekode fra 1.749,-

• 4 overnatninger
• 4 x morgenbuffet
• 2 x 3-retters middag/
buffet
• Velkomstdrink
• 10 % rabat i Designer
Outlet Neumünster
• Rabat på greenfee på tre
forskellige golfbaner
Ankomst
Valgfri 30.6-22.8.2019
Børnerabat
1 barn 0-5 år gratis.
2 børn 6-14 år ½ pris.

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
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Blomstrende
farveflor
Liberale Erhverv m.m.

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

Torsdag den 13. juni 2019

Da Kolding Kommune i
efteråret gjorde kanterne på
vandbassinet ved Genforeningspladsen fladere, plantede man samtidigt omkring
20 forskellige arter stauder.
Nogle af dem vokser også i
naturen. Længst nede ved
vandet står stauder, der kan
tåle mere fugt og vand end
planterne oppe ved kanterne.
Netop nu kan man nyde
blomsternes mange forskellige smukke farver, når man
står og venter på bussen ved
Genforeningspladsen.
Af Lars Østergaard Jensen

Hele Møllen på Tørning
er fyldt med kunst

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

Kontakt jeres lokale
GF-assurandør
Nels Thorsgaard, Christiansfeld
Telefon 24 80 99 40
nels@gfforsikring.dk
www.gf-sønderjylland.dk

Bolig / Ejendomme m.m.
Motor

Hele Møllen på Tørning
Mølle emmer af alle former for kunst på alle etager.
I år er det 17. gang udstillingen afvikles og det med
stor succes. Du finder alle
former for kunst, blandt andet billeder, skulpturer, papirklip, glas, keramik mm.
Formanden for Tørning Mølles Støttekreds, Jens Laurids
Andersen, er rigtig glad for

igen i år at kunne melde alle
stande optaget.
Byrådsmedlem Thomas
Fredsted åbner udstillingen
kl. 11.
Man kan roligt kigge forbi,
der er gratis adgang, og måske er der noget man falder
for og ønsker at erhverve!
Kunstens Dag finder sted
søndag den 16. juni 2019 fra
kl. 11 til 15 i Møllen på Tørning Mølle, oplyser Jens L.
Andersen.

Læs også ugeavisen på:

Christiansfeld Avis
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Hjerteligt gensyn
- canadisk udvekslingsstudent besøgte værtsfamilier.
Jessica Aldread rejste fra
Toronto for at blive udvekslingsstudent i 1990/91
i Christiansfeld, hvor hun
på skift boede 3 måneder
hos fire værtsfamilier.
Siden har Jessica to gange
besøgt Danmark alene, men
tirsdag den 21. maj havde
hun taget sin mand, Steward,
og datteren Georgina med
for at hilse på Inge og Gunnar Lauridsen, Else og Willy
Søndergaard, Birgit Henriksen samt Kirsten og Jørgen
Steenberg.
De tre canadiere havde
forinden tilbragt tre dage i
København og blandt andet
besøgt Tivoli før de ankom
med toget til Kolding og
derfra kørte til Den Gamle
Grænsekro til et hjerteligt
gensyn, hvor følelserne fik frit
løb. Under den to timer lange

frokost fortalte Jessica, som
tidligere har arbejdet som stewardesse hos Air Canada og
som fundraiser blandt andet,
at hun nu bor i det vestlige
Canada, i British Columbia,
hvor hun og Steward driver
fire MacDonalds restauran-

ter. De fire danske ægtepar
fortalte nyt fra Christiansfeld. Mens Steward og lille
Georgina sikkert ikke forstod
et ord dansk, så talte Jessica
stadig et fint, men lidt rustent
og charmerende dansk. Efter
det hjertelige gensyn tog det
ene danske værtspar det canadiske trekløver under deres
vinger for at huse dem.
Af Lars Østergaard Jensen

Gruppebillede på den Gamle Grænsekro.

Landbrug / Have / Fritid
Hvis du ikke har
modtaget avisen...
Få meter fra selskabet hang
denne canadiske bison på
væggen i kroen og lyttede med.

Kan den
hentes hos:
Christiansfeld Avis
Christiansfeld Centret
Dagli’ Brugsen og
Stalden i Hejls
Hejlsminde Camping

!!!!!!!!
Afhentningsplads til trailerfolket
Muld - Sand - Støbemix
Forskellige slags
sten/grus/granitskærver m.m.
Kan også leveres.

Gensynsglæden var stor og overvældende.

Sune W. Andresen . 2023 1393
Skovrup Nørrevej 9 . 6070 Christiansfeld

########
Butik: Punkt1 Haderslev-Kolding

Jessica med Geogina og Steward.

• Aut. varmepumpeforhandler
• Danmarkspumpen
Over
• Panasonic
25 års
• Mitsubishi
erfaring
• LG
• Få tilskud fra 500-6.000 kr.

Salg • Reparation

Hennings Hvidevareservice

Frokosten bød på klassisk, højt belagt dansk smørrebrød.

Tågerupvej 41 • 6560 Sommersted
Tlf. 7450 4050 • 2486 3909
www.punkt1haderslev.dk
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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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To ugers ferie på Christiansfeld Avis
Husk at få dine annoncer i de rigtige numre.

Christiansfeld Avis udkommer i sommerferien ikke i uge 28 og 29.
Det vil sige, at den sidste avis inden sommerferien bliver uge 27, som udkommer torsdag den 4. juli. Denne avis kaldes uge 27-29.
Herefter kommer avisen igen hver uge fra uge 30 torsdag den 25. juli.
Redaktionen er derfor lukket fra torsdag den 4. juli til torsdag den 18. juli.

Håndværkere m.m.

Vi udfører alt i tømrer
og snedker arbejder

Mere end 30 års erfaring
•
•
•
•
•
•
•
•

Tømrer og snedker arbejde
Totalentreprise
Døre og vinduer
Tagarbejde
Nyt køkken eller renovering
Isolering
Gulv og loft arbejde
Huskøb og energi rådgivning

