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Uge 41 94. årgangTorsdag / Fredag den 11. / 12. oktober 2018

Gudstjenester
Søndag d. 14. oktober 2018 
20. søndag efter trinitatis

Aastrup ......................... ingen
Aller ..........................kl. 09.00
Inge L. Mikkelsen
Bjerning ....................kl. 09.00
Brødremenigheden ..kl. 10.30
K. Grøn
Fjelstrup ........................ ingen
Frørup ........................... ingen
Hejls .............................. ingen
Hjerndrup .................kl. 09.00 
Judith Nielsen Legarth
Moltrup ......................... ingen
Sommersted ..............kl. 09.00
Stepping ........................ ingen
Taps ...........................kl. 09.00
Tyrstrup .....................kl. 10.30
Judith Nielsen Legarth
Vejstrup .....................kl. 10.30
Vonsbæk ....................kl. 10.30

Hvad sker der i min kirke? 
Se side 2

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

Haderslevvej 25 . Christiansfeld

Onsdag 24. oktober 19.30
»Skabt til fællesskab med Gud«
Missionær Arne Nørgaard, Kolding

Alle er velkomne!

FERIE LUKKET

Fra den 
15/10 - 23/10

(Begge dage inkl.)

*SØNDERHAVE SKO*
Lindegade 23A 

6070 Christiansfeld 
Tlf. 2142 8995

Fjelstrup IF  
- Fodbold

Trænings tider indendørs  
sæson 2018/2019.  

VI STARTER I UGE 43
Tirsdag: 
U7 og U8 drenge og piger kl. 15.30 - 16.30.  
Træner Tommy. 

U10 drenge og U11 piger kl. 16.30 - 17.30.  
Træner Erik og Paw.

Onsdag: 
3-5 årige kl. 15.45 - 16.30. Træner Anna og Mette 
(børnene kan blive hentet i børnehaven).

U12 drenge kl. 17.00 - 18.30. Træner Per og Bjarne.

U14 drenge kl. 18.30 - 20.00. Træner Lisa.

Torsdag:  
18 - 50 årig kl. 19.00 - ?

Vi glæder os til at se »nye« og »gamle« spillere.

Christiansfeld Pensionistforening
Torsdag d. 18. okt. kl. 14.00 

i Seniorhuset
får vi besøg af vores lokale Politi
»Livet i byen på godt og ondt«

Medl. 40,00 kr. og andre 60,00 kr.

Annonce- 
sponsor:

Roskilde Domkirkes Pigekor 
deltager med introitus 

og motet til gudstjenesten i 

Fjelstrup Kirke  
søndag den 21. oktober kl. 10.15

Efterfølgende giver de 36 dygtige sangere  
fra 14-22 år en lille koncert, dirigent:  

Kantor Christa Brix Hauser.

Alle er velkomne!

Fjelstrup menighedsråd

Udgivelse af ny CD fra bandet Svestar

RELEASE KONCERT  
21. oktober 2018 kl. 16.00  

i Søstrehusets Korsal Christiansfeld

Hjerndrupvej 10 . 7456 1511
www.blomstergaarden- 

christiansfeld.dk

Knaldhamrende 
Gode Tilbud

Se flere  knald gode  tilbud side 3

Pr. stk. 99,-
Ta’ 3 stk.  

250,-

MINI  
RHODO-

DENDRON 

Jubilæums- 
udstillingen

»Borg, By og Land«
Lavet af lokalhistoriske arkiver i Kolding Kommune

Vises i mødelokalet i Hejls gl. Skole

Lørdag den 20. oktober 
fra kl. 10.00-16.00

Alle er velkomne.

Lokalhistorisk Forening og Arkiv 
 for Hejls Hejlsminde
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Frørup · Hejls 
Hjerndrup · Stepping

Taps · Tyrstrup · Vejstrup

Pårørendegruppen
Er du pårørende til en alvorligt eller kronisk syg, 
så er pårørendegruppen måske noget for dig? 

Eller måske for en, du kender?

Kontakt: Inga Jakobsen, 2398 3286

Arr. De samvirkende Menighedsplejer i Kolding 
Provsti og Tyrstrup menighedsråd

Vejstrup, Hejls og Taps Pastorat

Der afholdes  
torsdag 25. oktober 2018

et offentligt menighedsmøde 
kl. 19.00 i Seniorlokalerne 

Ødisvej 20, Taps
Rådet vil her fortælle lidt om, hvilke projekter vi har 
gang i nu, og hvad der skal igangsættes og udføres 

de næste år ved de 3 kirker i Pastoratet.

Derefter serveres der kaffe.

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 om-
delt samtidigt med f.eks. Vamdrup Ugeblad, der bliver om-
delt 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.

Bekendtgørelser

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:

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.

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.

Taksigelser

Hjertelig tak

for venlig deltagelse i forbindelse med

Louise Boysens
død og begravelse

Flemming, Birte, Ove, Jørn

Tillykke

Denne smukke unge dame bliver 70 år
Et stort tillykke skal du ha’.

Hilsen æ lillebror

Mærkedage
Guldbryllup
Fredag den 12. oktober kan 
Ritha og Bent Schmidt, Tøm- 
mervænget 13, Christians-
feld fejre guldbryllup.

Der er ingen morgensang.

Vores kære mor, farmor, mormor og svigermor

Lene Ross
* 28. september 1947 

= 7. oktober 2018

er stille sovet ind.

Elsket og savnet.

Viggo og Leo 
Trine og Paul 

Sean, Marc og Tilly
Bisættelsen finder sted i Nordre Kapel, Kolding  

lørdag den 13. oktober kl. 10.00

Hvis du ikke har modtaget avisen...

Kan den hentes fra torsdag formiddag hos:

Christiansfeld Avis  
Christiansfeld Centret 

Dagli’ Brugsen og Stalden i Hejls

Fjelstrup Skatklub
Mandag den 24. september 
mødtes 17 personer til skat. 
Nr. 1: Helge Petz med 1776 p.   
Nr. 2: Hans P. Bossen med 
1774 p. Nr. 3: Gudrun Chri-
stensen med 1755 p. Nr. 4: 
Keld Petersen med 1654 p. 
Vin fik Thomas Ellegaard 
med  965 point.

Mandag den 1. oktober mød-
tes 13 personer til skat. 
Nr. 1: Erik Hansen med 2632 
p. Nr. 2: Bent Sørensen med 
2324 p. Nr. 3: Børge Jacobsen 
med 1706 point 
Vin fik Gudrun Christensen 
med 889 point.

Mandag den 8. oktober mød-
tes 14 personer til skat 
Nr. 1: Johan From med 1711 
p. Nr. 2: Keld Petersen med 
1441 p. Nr. 3: Arne Gormsen 
med 1434 point 
Keld Jessen fik en klub kasse 
Blue Brid fra Fuglang med 
887 point.
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HÆKPLANTER

·

Vi har også planter op til 140 cm

Tilbuddene gæ
lder fra den 9/10 - 16/10

Hjerndrupvej 10 · Christiansfeld · Tlf.: 7456 1511
www.blomstergaarden-christiansfeld.dk

Ligustrum
Bøg - 30/50599

9900

12500

9900

ÅBNINGSTIDER:
Mandag-fredag   kl. 9.00 - 17.00
Lørdag-søndag    kl. 9.00 - 15.00

Pr. stk.

Nu fra

Soligia fra

-50

-50

-50
Nu fra

F.eks. Soulangiana
MAGNOLIE

GRØN 
JAPANSK 
AHORN 

BAMBUS

GINKGO
BILOBA

5 stk. 99900
stk.22800

3 størrelser

Send et billede på vores mail af dit resultat  

og tag græskaret med hjem og du deltager  

i konkurrence torsdag og fredag  

mellem kl. 13 og 16 uden for anemonen

Efterårsferie med græskar
For børn og barnlige sjæle  

- kom at skær græskar til halloween.

mail@anemonen-christiansfeld.dk
Kongensgade 11 - ChristiansfeldFavstrupvej 2 · Chr.feld · Tlf. 3034 9220

Åbningstider:  
Torsdag og fredag:   
kl. 10.00-18.00  
Lørdag:  kl. 9.00-13.00

Friskrøget  

Bacon
Pr. kg

5500
Marinerede  

Nakke-
koteletter

Pr. kg  5500

Friskhakket

Oksekød
1 kg 65,-

3 kg  17000

Wienerschnitzel

Pr. kg  12000

Dansk  
Lammekølle

Pr. kg 14000• 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...

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

Åbningstider 
Torsdag ................... kl. 10.00 - 17.30
Fredag ..................... kl. 10.00 - 17.30
Lørdag ..................... kl. 10.00 - 13.00

DeT er HelT VilDT HoS Ville...
Nyrøget 
bacoN 
Pr. 1/2 kg. .. ..................1695

Nyrøget 
hamburgerryg
Pr. 1/2 kg.  . ..................1995

hjemmelavet 
kålpølse 
5 stk.   ..........................30,-
10 stk.   ........................50,-

store  
flotte 
Nyrøget 
mørbrad
Pr. stk.   ..............................35,-
hjemmelavet 
rullepølse

Pr. 1/2 kg.   ..............5995

500g. sylte ....................32,-
Den lille dreng 

kiggede ind ad stuepigens nøglehul. 

Moderen kommer forbi – ”Det kommer da ikke 

dig ved, hvad stuepigen laver”. Grinte moderen.

Den lille dreng, ”Nej mor, det ved jeg da godt… 

Jeg undre mig også bare over hvad far 

laver derinde.

hjemmelavet
medIster
1 kg 50,-

tá 3 kg for  ...........130,-
hakket kalv  
& flæsk 
svin eller oXe 8-12% 
1 kg 50,-

tA’ 3 kg for  ..........130,-
HAkket oXe 3-6% 
1 kg 60,-

tA’ 3 kg for  ...........150,-

Historicum er vendt hjem til Christiansfeld 
Efter 3 år på Fyn er Hi-
storicum vendt tilbage til 
Christiansfeld.

I de nye lokaler i Kongens-
gade 7 er der masser af plads 
til både butik, systue og ud-
stilling. 

Historicum ApS er en so-
cial-økonomisk virksomhed, 
der i mange år har arbejdet 
med historiske aktiviteter og 
formidling fra bronzealder til 
nyere tid. 

Virksomheden tjener pen-

ge på almindelige markedsvil-
kår - men de bruger overskud-
det til at skabe arbejdspladser 
for udsatte. De arbejder mål-
rettet på at udvikle kompe-
tencer og arbejdsområder for 
den enkelte. 

Til daglig er der 7 ansatte 
samt praktikanter og frivillige, 
der beskæftiger sig med alt 
lige fra salg fra webshoppen 
til produktioner på systuen, 
formidling og undervisning. 
Årligt laver de ca. 300 histori-
ske dragter og tilbehør til mu-

seer, til offentlige og private 
og til film- og TV-produkti-

oner. En af de seneste store 
opgaver var dragter og rekvi-

sitter til DR’s serie »Historien 
om Danmark«.

Når de ikke er hjemme i 
butik og systue, formidler de 
levende fortællinger for børn 
og voksne, gerne i samarbejde 
med andre aktører. Rekvisit-
ter og dragter, musik og dans 
er med - så alle sanser bliver 
brugt, og i sommerperioden 
kan man være heldig at møde 
dem på forskellige historiske 
markeder.

Udlejning af historiske re-
kvisitter og dragter til tema-

festen eller foredraget hører 
også med. 

Historicum er et ApS sel-
skab, som ejes og drives af 
Annette Herbst. Annette har 
arbejdet med historisk be-
klædning i mere end 25 år og 
har stor erfaring med egen 
virksomhed, kursus og fore-
drag. Annette er uddannet 
cand. pæd. i håndarbejde og 
tekstil, idrætsinstruktør og 
uddannelsesvejleder. 

Der er åbningsreception 
torsdag d. 11. okt. kl. 14-17.
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www.kolding.dkwww.kolding.dk

Oplev efteråret og få landbolivet ind under huden, når Land-
bomuseet slår dørene op til efterårsdage på Landbomuseet. 

Kom og deltag i de mange aktiviteter og tag gerne madpakken 
med, så I kan blive lidt længere. Arrangementet er gratis.

Museet sælger kage med saftevand og kaffe og holder åbent 
i museets spændende udstilling.

•   Pres din egen æblemost
•   Mærk varmen i smedjen og vær med til at banke jern
•   Kværn korn til pandekager
•   Bliv klog på jagt og mød en jæger
•   Tag på efterårs-bingo eller GPS-jagt
…og meget mere!

Praktisk: Medbring selv æbler og flasker til æblemosten 
- og husk madpakken.

Vi bruger MobilePay i cafeen.

Efterårsdage på
Landbomuseet 
Mandag og tirsdag den 15. og 16. oktober 
kl. 10.00-15.00 på Landbomuseet Kolding, 
Brødsgårdsvej 52, 6000 Kolding

Kom til drage-event på 
Skamlingsbanken 
i efterårsferien
Onsdag den 17. oktober 2018 bliver himlen over 
Skamlingsbanken forhåbentligt fyldt med små 
og store drager, når Naturpark Lillebælt invite- 
rer til drageevent kl. 13.00-16.00. 

Naturpark Lillebælt inviterer alle børn og voksne til at 
komme ud og nyde vinden, sætte sin egen drage op, 
låne en drage eller selv bygge en drage af de genbrugs- 
materialer, som står til rådighed for alle de kreative 
dragebyggere, der kommer forbi.

Arrangementet foregår på Skamlingsbanken ved 
Lillebælt, hvor der er masser af plads til at lade 
dragerne stige til vejrs. 

Skamlingsbanken er Naturpark Lillebælts højeste 
punkt med sine 113 meter over havet, hvor man kan 
nyde den smukke udsigt ud over bæltet og synet af 
dragerne på himlen.

Man kan også møde Naturparks Lillebælts natur-
vejledere, og få en snak med formand for Naturpark 
Lillebælt og byrådsmedlem i Kolding, Eea Haldan 
Vestergaard, der fortæller mere om naturparken og 
alt det, du kan opleve Naturpark Lillebælt. 

Du kan også høre mere om planerne for Skamlings-
banken, og få inspiration til en gåtur ud i det storslåede 
landskab på egen hånd.

Adressen er Skamlingvejen 123, 6093 Sjølund. 

Tilmelding er ikke nødvendig.
Det er gratis at deltage.

Administration & sagsbehandling 
•  Studenterjob: Event- og formidlingsmedarbejder  

Ledelse 
•  Spændende afdelingsleder stilling på Tinghøj 

Handicap, psykiatri, social & sundhed 
•  Ergoterapeut 
•  Sygeplejerske Døgnrehabilitering 
•  Vikariat Sygeplejerske Døgnrehabilitering 
•  Bertram Knudsens Have søger social- og  

sundhedsassist
•  SSA til Kongsbjerghjemmet 
•  SSA til plejehjemmet Olivenhaven 
•  Toftegården søger dygtig SSA´er 
•  Vikar til børneafdelingen på Tinghøj 
•  Udviklingsparat pædagog søges til  

Tinghøjs børneafdeling 

Teknik, miljø, vej & park 
•  Krogbilschauffør 

Undervisning, børn & unge 
•  Ergoterapeut til barselsvikariat hos STU Christiansfeld 
•  Pædagog til vuggestue - barselsvikariat 

Nye ledige stillinger

Se alle ledige job på www.kolding.dk/job
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Lillebælt og byrådsmedlem i Kolding, Eea Haldan 
Vestergaard, der fortæller mere om naturparken og 
alt det, du kan opleve Naturpark Lillebælt. 

Du kan også høre mere om planerne for Skamlings-
banken, og få inspiration til en gåtur ud i det storslåede 
landskab på egen hånd.

Adressen er Skamlingvejen 123, 6093 Sjølund. 

Tilmelding er ikke nødvendig.
Det er gratis at deltage.

Administration & sagsbehandling 
•  Studenterjob: Event- og formidlingsmedarbejder  

Ledelse 
•  Spændende afdelingsleder stilling på Tinghøj 

Handicap, psykiatri, social & sundhed 
•  Ergoterapeut 
•  Sygeplejerske Døgnrehabilitering 
•  Vikariat Sygeplejerske Døgnrehabilitering 
•  Bertram Knudsens Have søger social- og  

sundhedsassist
•  SSA til Kongsbjerghjemmet 
•  SSA til plejehjemmet Olivenhaven 
•  Toftegården søger dygtig SSA´er 
•  Vikar til børneafdelingen på Tinghøj 
•  Udviklingsparat pædagog søges til  

Tinghøjs børneafdeling 

Teknik, miljø, vej & park 
•  Krogbilschauffør 

Undervisning, børn & unge 
•  Ergoterapeut til barselsvikariat hos STU Christiansfeld 
•  Pædagog til vuggestue - barselsvikariat 

Nye ledige stillinger

Se alle ledige job på www.kolding.dk/job

Kultur / Mad

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

Park Hotel Norderstedt
En tur til Holsten byder på en per-
lerække af oplevelser fra impone-
rende hansestæder, pragtslotte og 
middelalderidyller til temaparker, 
gode golfbaner og storbyeventyr. 
Jeres hotel ligger i Norderstedt 
godt halvanden times kørsel fra den  
danske grænse. Her findes der masser 
af restauranter og cafeer inden for 
gåafstand fra hotellet, og desuden 
bor I ved porten til Hamburgs mange 
tilbud og har kun 16 kilometer ind 
til centrum og kanalerne i Altstadt. 
Hamborg lokker med både kultur, 
historie, smuk natur og gode shop-
ping-muligheder.

• 3 overnatninger
• 3 x morgenbuffet
• 1 x eftermiddagskaffe
• 2 x 3-retters middag
• Fri parkering i garage

Holsten og Altes Land

Pr. pers. i dobbeltværelse

1.399,-
Pris uden rejsekode 1.549,-

4 dage på hotel ved Hamburg

Ankomst torsdag og fredag frem til 
14.12.2018 samt 10.1.-20.6.2019.

 2 nætter fra 749 ,-3 nætter uden middag 1.049,-

Børnerabat:
1 barn 0-5 år gratis.
2 børn 6-14 år ½ pris.

The Quiggs kommer til Hejlsminde
Folk i Hejlsminde invite-
rer igen til koncert med 
The Quiggs i Hejlsminde 
Forsamlingshus, tirsdag 
den 16. oktober 2018 kl. 20, 
med mulighed for spisning 
kl. 18.30.

Folk i Hejlsminde er glade 
for igen at kunne byde på en 
koncert med »The Quiggs«, 
den skotsk/danske duo, der 
består af ægteparret Pernille 
og Stephen Quigg. 

De har flere gange tidligere 
begejstret publikum med de-
res musikalske evner, i Hejls-
minde senest for 2 år siden.

Stephen Quigg er en vel-
etableret folkesanger og tidli-
gere medlem af den legendari-
ske skotske folkemusik gruppe 
»The McCalmans«. Han op-
træder nu sammen med sin 
danske hustru, Pernille, som 
også er folkesanger og sang-
skriver. Stephen og Pernille 

deler den fælles 
fornemmelse for 
folkesangen’s tra-
dition og turnerer 
i Skotland, Dan-
mark, Tyskland og 
Holland. 

Kombinationen  
af sammenspil, solo  
numre og sjove 
anekdoter har vundet ros fra 
både publikum og arrangører 
pga. dens afvekslende karakter 
og mange fine nuancer. 

En koncert med »The 
Quiggs« er en chance for at 
høre folkesang og musik i dens 
oprindelige form - simpel og 
udtryksfuld, smukke harmo-
nier, og sange der søger pub-
likum’s deltagelse.

Nyhed i forhold til sene-
ste koncert the Quiggs - er, at 
der er mulighed for spisning 
i Hejlsminde Forsamlingshus 
inden koncerten. Ellegaards 
Landkøkken kommer med ¼ 

kylling i tomat, bacon, hvidløg 
og oliven, pr mand, hertil ris. 
Maden koster kr. 100,- og skal 
bestilles senest den 12. okto-
ber - sammen med plads til 
koncerten. 

Evt bestilling af billet på 
folkihejlsminde@gmail.com 
eller tlf. 4078 4994

Udstillingen 
Borg, By og Land 
vises i Hejls
I anledning af Koldinghus 
og Kolding bys 750 år ju-
bilæum i 2018, har Chri-
stiansfeld, Harte, Lunder-
skov, Sdr. Bjært, Seest og 
Vamdrup lokalhistoriske 
arkiver skabt plancheud-
stillingen »By, Borg og 
Land«. 

Udstillingen er en van-
dreudstilling bestående af 24 
roll-ups, som er med til at be-
lyse samspillet mellem Kol-
dinghus og omegn, samt Kol-
ding by og omegn i form af en 
række nedslag i historien.

Lørdag den 20. oktober 
vises udstillingen i mødeloka-
let i Hejls gl. Skole. Det er en 
meget stor og meget illustra-
tiv udstilling, der i spænden-
de historier og flotte billeder 
belyser historien på Kolding-
egnen gennem mange år-
hundreder.

Udstillingen, der er støt-
tet af Kolding kommunes 
Jubilæumspulje, blev åbnet 
af borgmester Jørn Pedersen i 
januar 2018 og har siden væ-
ret vist på  Koldinghus i Chri-
stiansfeld  og andre udvalgte 
steder i Kommunen.
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Mød tidligere drabschef Ove Dahl  
i Sjølund Multiarena,  

mandag den 5. november 2018 kl. 19.30  
- dørene åbnes kl. 18.30

Ove Dahl beskriver en række sager, der har domineret 
i medierne blandt andet:

- Opklaringen af drabet på en norsk stewardesse på  
 SAS-hotellet i København. 

- Om hue-mordet, hvor en ung mand bliver slået ihjel på 
 Strøget, fordi han ikke ville af med sin hue. 

- Om Amager mand-sagen, hvor en 45-årig familiefar blev  
 sigtet og dømt for 7 vold-tægter og 2 mord.

Publikum får et ærligt indblik i Dahls 
usædvanlige univers, både det profes-
sionelle og i høj grad det personlige. 
For hvordan er det at være ægtefælle 
og ven til den tidligere drabschef, og 
hvordan reagerede den professionelle 
Ove Dahl på det personlige plan, når 
han stod over for at skulle efterforske 
endnu en grusom forbrydelse?

Kom med bag facaden på Ove Dahls  
bestseller fra 2012 

»Drabschefen - nye sager«, som dette 
foredrag er baseret på.

Billetter købes på www.billetten.dk

Arrangør: Sjølund Gymnastik udvalg 

Pris 140 kr. + gebyr.

ÅBEN HAVE &
GARAGEMARKED
Lørdag den 20. oktober fra kl. 10.00 - 20.00
Oplev en have hvor temaet er Halloween, med 
lys, bål og spøgelser på marken. Samtidig er der 
mulighed for at gøre en god handel.
Køb f.eks. B&O-anlæg, lamper, retro, krukker, 
billeder, loppefund og meget, meget mere.

Torning Møllevej 12 - 6070 Christiansfeld

Pas på vores jord!
Karin og Søren Jensen fra Vedvarende Energi Søn-
derjylland fortæller og hjælper børn og voksne med 
at fremstille energi med små opfi ndelser ved hjælp 
af sol-energi, vind-energi og cykelkraft!

Onsdag den 17. oktober kl. 13-17 i efterårsferien

Sted: Café Morgenstjernens baglokale og gård.

Gratis adgang, men man betaler for de pakker, man 
bruger til fx at lave solfangere.

Mulighed for at nyde is, kaffe og kager i caféen.

MorgenstjernenMorgenstjernenMorgenstjernenMorgenstjernenMorgenstjernenMorgenstjernenMorgenstjernenMorgenstjernenMorgenstjernenMorgenstjernenMorgenstjernenMorgenstjernenMorgenstjernenMorgenstjernenMorgenstjernen

Jernbanegade 1, 6070 Christiansfeld

Sønderjyske Egnsretter
på Brødremenighedens Hotel

Fredag d. 26. oktober fra kl. 18.30 

Fra buffeten serveres:
Sild med dildkartofler og skrædderduelse  

Solæg  
Surrib med sennep og rødbeder

Vinsuppe med flæsk og opstuvede kartofler  
Hvidkålsbüttel  

Hamburgerryg og kålpølser med grønlangkål  
Snysk med paneret flæsk 

Frikadeller med sønderjysk hvidkål  
Flæskeæggekage

Saftbudding med creme sauce  
Fedtkager - Banan- & krydderkage - Gode Råd  

Brødtorte - Citronfromage - Honningkage

 Forudbestilling nødvendig på tlf. 7456 1710 
- og sidste frist er onsdag den 24. oktober! 

Pris pr. person kr. 268,- 
Minimum 30 deltagere

Husk også bordbestilling til 

Mortens Aften 
den 10. november

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

Hvis du ikke har modtaget avisen...

Kan den hentes hos:

Christiansfeld Avis  
Christiansfeld Centret 

Dagli’ Brugsen og Stalden i Hejls
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Kom til drage-event på Skamlingsbanken 
i efterårsferien

Onsdag den 17. oktober 
2018 bliver himlen over 
Skamlingsbanken forhå-
bentligt fyldt med små og 
store drager, når Natur-
park Lillebælt inviterer til 
drageevent kl. 13 -16.

 
Naturpark Lillebælt invite-

rer alle børn og voksne til at 
komme ud og nyde vinden, 
sætte sin egen drage op, låne 
en drage eller selv bygge en 
drage af de genbrugsmateria-
ler, som står til rådighed for 
alle de kreative dragebyggere, 
der kommer forbi.

- I Naturpark Lillebælt har 
vi fokus på bæredygtighed 

og miljø og derfor synes vi, 
at det er en god lejlighed til 
at vise, at man kan lave fine 
drager af genbrugsmaterialer 
i stedet for nødvendigvis at 
skulle anskaffe sig nyt, fortæl-
ler formand for Naturpark 
Lillebælt og byrådsmedlem i 
Kolding, Eea Haldan Vester-
gaard, der selv kommer forbi 
Skamlingsbanken og deltager 
i drageeventen.

Nyd udsigten fra Natur-
parkens højeste punkt

Arrangementet foregår på 
Skamlingsbanken ved Lil-
lebælt, hvor der er masser af 
plads til at lade dragerne stige 

til vejrs. Skamlingsbanken er 
Naturpark Lillebælts høje-

ste punkt med sine 113 me-
ter over havet, hvor man kan 

nyde den smukke udsigt ud 
over bæltet og synet af dra-
gerne på himlen.

Man kan også møde Na-
turparks Lillebælts natur-
vejledere og få en snak med 
Eea Haldan Vestergaard, der 
fortæller mere om naturpar-
ken og alt det, du kan opleve i 
Naturpark Lillebælt. 

Du kan også høre mere 
om planerne for Skamlings-
banken og få inspiration til en 
gåtur ud i det storslåede land-
skab på egen hånd.

Adressen er Skamlingsve-
jen 123, 6093 Sjølund. Til-
melding er ikke nødvendig, 
og det er gratis at deltage.

Hvem står bag Naturpark 
Lillebælt?

Kolding, Middelfart og 
Fredericia Kommuner sam-
arbejder om at skabe en 
naturpark, hvor natur, kul-
turarv, vækst og bæredygtig 
turisme går hånd i hånd. De 
tre kommuner ønsker at for-
midle områdets storslåede 
natur og samtidig bidrage til, 
at flere - lokale og turister - får 
glæde af naturen. Alt sammen 
under hensyntagen til områ-
dets enestående kombination 
af et unikt hav- og fjordom-
råde, natur, landskab, kultur 
og geologi. 

3 x modeshow  
hos Gitte’s Mode

Af Lars Østergaard Jensen

Interessen var så stor for 
de to annoncerede mode-
show i uge 40 hos Gitte’s 
Mode, at hun også lance-
rede et tredje om onsda-
gen.

Omkring 75 piger havde til-
meldt sig til de tre opvisnin-
ger, hvor de fik mulighed for 
at se nyheder fra butikkens ef-
terårskollektion elegant præ- 
senteret af fem lokale model-
ler. Gitte Byg fortæller, at hun 
er meget glad for den store 

opbakning ikke blot til de tre 
shows, men også for den po-
sitive interesse for butikken i 
det daglige. Hun glæder sig 
allerede til næste modeopvis-
ning, som  er planlagt til at 
løbe af stablen i foråret.

Kompost og grønne 
fingre i efterårsferien
I foråret 2018 kunne kom-
munens borgere hente 
gratis kompost på gen-
brugspladserne for at 
sætte fokus på vejen fra 
haveaffald til nye afgrøder. 
Efterspørgslen var stor, 
og nu gentages tilbuddet 
fra 13.-21. oktober på gen-
brugspladsen i Vamdrup, 
Christiansfeld og på Bron-
zevej.

 
Kolding Kommune har 

lagt sig i selen for at blive 
foregangskommune inden for 
cirkulær økonomi. Den tan-
kegang passer kompost godt 
ind i, da næringsstofferne fra 
haveaffaldet kommer tilbage 
i naturens kredsløb i form af 
havekompost.

- Vi har allerede mange 
cirkulære projekter i gang, og 
nu er vores tilbud om gratis 
kompost et par gange om året 
en del af paletten. Komposten 
på genbrugspladserne giver 
mulighed for at skabe op-
mærksomhed om en cirkulær 
tankegang, nemlig i form af 
naturlig gødning, siger Jakob 
Ville, der er formand for Tek-
nik- og Klimaudvalget.

 
Fingrene i mulden for bør-
nefamilier på Harteværket

Samtidig får børn og deres 
voksne også mulighed for at 
få fingre i komposten, dog i 
andre størrelsesforhold. I ef-
terårsferiens hverdage 15.-19. 
oktober kl. 10-15 på Harte-
værket kan man lave hjem-
melavede urtepotteskjulere af 

genbrugsmaterialer og så frø 
i kompostjord. Medarbejdere 
fra Renovation står klar med 
masser af inspiration og en 
god bunke materialer. Arran-
gementet er en del af Harte-
værkets tilbud i efterårsferien.

Praktisk information om 
komposten

Der fyldes løbende op med 
kompost på de tre genbrugs-
pladser. Derfor kan genbrugs-
pladsen godt være løbet tør 
for kompost den ene dag og 
fyldt op dagen efter. Tilbud-
det gælder private borgere. 

Husk at tage en skovl med til 
at læsse komposten på traile-
ren.

Hvad er cirkulær økonomi?
Cirkulær økonomi og tan-

kegang handler både om, 
hvordan produkter fremstilles 
og forbruges: Kan man desig-
ne møbler, kaffemaskiner el-
ler hele bygninger, så det kan 
adskilles efter brug og komme 
tilbage i værdikæden? Og be-
høver der egentlig at være syv 
trailere på villavejen – eller 
kan man nøjes med en enkelt 
til deling?
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Lær din nye 
affaldsbeholder 
at kende
– og gør det nemt for både 
dig selv og skraldemanden

Lås låget før tømning
På plastikbeholdere med to 
hjul er der et låg i låget, så 
det er nemt for dig at åbne 
beholderen, når den står rigtigt 
ved tømning – med håndtaget 
vendt udad.

Beholderen passer 
til skraldebilen 
De rumdelte beholdere er 
inddelt, så der er mest plads 
til restaffald og mindst plads 
til madaffald. Rumdeleren 
er indstillet, så den passer 
præcist til skraldebilerne, som 
netop har to kamre. Derfor må 
skillevæggen ikke flyttes.

Tak for hjælpen.

Vi designer livet

By- og Udviklingsforvaltningen

Renovation

Bronzevej 6  ·  Telefon 7979 7100

renovation@kolding.dk kolding.dk/madaffald

Beholderen 
set fra oven

Lorem ipsum dolor sit amet 
Consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. 

Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod. 
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Liberale Erhverv m.m.

Retshjælp
Christiansfeld advokater  
tilbyder anonym, gratis  
retshjælp hver mandag 

kl. 16.00-17.00 på  
Christiansfeld Bibliotek

Charlotte Szocska 
Mette H. Bindeballe

Praktiserende landinspektør 
Peder Boesen 

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

Bolig / Ejendomme m.m.

Lejlighed udlejes  
i Christiansfeld midtby:

Lindegade 1D, 1. sal:
1-værelses lejlighed på 25 m²  

med eget køkken og bad.
Husleje 2.600,00 kr. + aconto forbrug 450,00 kr.

Indskud 7.800,00 kr.  
- klar til indflytning 01.10.18

Henvendelse til mobil 40 92 69 55

Lejlighed  
udlejes

Hyggelig 1.sals lejlighed 
til enlig rolig lejer.

Centralt beliggende  
i Christiansfeld.

Bestående af stue - køkken  
- soveværelse samt  

toilet m/bad.
Ingen husdyr.

Husleje 3.900,00 + forbrug.

Henvendelse 
 2181 4198 / 2181 4197

Roskilde Domkirkes 
Pigekor tæller 36 piger i 
alderen 14 - 22 år. Alle er  
korsangere, der har flere 
års rutine bag sig fra Bør-
nekoret og senere Junior-
koret, før de er optaget i 
Pigekoret.

Koret arbejder både med 
gamle sangtraditioner og 
helt ny musik - kirkeligt som 
verdsligt - herunder værker 
bestilt og komponeret specielt 
til koret. Med støtte fra Sta-
tens Kunstfond har Roskilde 
Domkirkes Pigekor i 2012 

uropført »Seks latinske mo-
tetter«  af John Frandsen og 
i 2014 »I mørkets stjerneg-
nist« af Irene Becker og Paul 
Arnbak. Sidstnævnte udkom 

på CD i august 2015. I juli 
2017 deltog Roskilde Dom-
kirkes Pigekor i en internatio-
nal korkonkurrence i Riga og 
kom hjem med et sølvdiplom. 

Koret ledes af Christa Brix 
Hauser, konservatorieuddan-
net sanger og med en bag-
grund i Radiokammerkoret 
og Ars Nova. 

Roskilde Domkirkes Pigekor i 
Fjelstrup Kirke

Afsked med organist 
gennem 17 år
Tyrstrup Kirke tog den 7. 
oktober afsked med Mette-
Lise Bennedsgaard, der 
har været organist ved kir-
kerne i Tyrstrup og Hjern-
drup siden 2001.

Det blev en festlig gudstje-
neste i en næsten fyldt kirke, 
hvor de nye konfirmander bi-
drog med bøn, tekstlæsning 
og sang. Anne Mie Skak Jo-
hansen prædikede om Jesus, 
der kalder sine disciple, og 
Mette-Lise spillede på orglet 
for sidste gang som ansat ved 
kirken. Gudstjenesten slut-
tede med et brag af et post-
ludium, der næsten fik taget 
til at lette, før vi til allersidst 
kunne glæde os over tonerne 
fra Kim Larsens »Om lidt bli’r 
her stille«.

Efter gudstjenesten invite-
rede menighedsrådet på fro-
kost, og der var tid til både 
hilsener og sang ved kirkens 
voksenkor, som Mette-Lise 
har været dirigent for. Me-
nighedsrådsformand Mogens 
Mogensen holdt afskedstale 
og erklærede spøgefuldt, at 
Mette-Lise i denne sidste 
gudstjeneste havde blæst org-
let godt igennem, så man må 
kunne spare en orgelstemmer, 
før den nye organist tiltræder.

Mette-Lise Bennedsgaard,  
som snart fylder 70, tog af-
sked med Hjerndrup Kirke 
allerede ved høstgudstjene-
sten den 16. september.
Bodil Lanting Mette-Lise med orglet i baggrunden

Frokost i kirken
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René Jørgensen Tlf: 29796655 mail: rene@relatech.dk 
Lars Jørgensen Tlf: 21636655 mail: lars@relatech.dk  

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbejde som udføres er: 
 

 

 

 

 

 

 

-Varmepumper 

➢ Luft/luft 
➢ Luft/vand 
➢ Jordvarme 

-Gaskedler 

-Fjernvarme 

-Oliekedler 
 

-Vand 

-Varme 

-Sanitet 

-Renovering 

-Badeværelser 

-Nybyg 
 

René Jørgensen Tlf: 29796655 mail: rene@relatech.dk 
Lars Jørgensen Tlf: 21636655 mail: lars@relatech.dk  

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbejde som udføres er: 
 

 

 

 

 

 

 

-Varmepumper 

➢ Luft/luft 
➢ Luft/vand 
➢ Jordvarme 

-Gaskedler 

-Fjernvarme 

-Oliekedler 
 

-Vand 

-Varme 

-Sanitet 

-Renovering 

-Badeværelser 

-Nybyg 
 

Landbrug / Have / Fritid

Støt de lokale butikker og håndværkere

Leg med 
vand og luft i 
efterårsferien

Onsdag i efterårsferien 
kan børn og forældre eks-
perimentere med at skabe 
energi ved hjælp af sol og 
vind.

 
De kan bygge både af pla-

stikflasker, montere små sol-
fangere og arbejde med vind-
møller.

Fra kl. 13-17 vil Karin og 
Søren Jensen fra foreningen 
Vedvarende Energi Sønder-
jylland hjælpe til. De har gode 
erfaringer fra bl.a. den store 
spejderlejr i Sønderborg, hvor 
de også underviste spejdere 
i at passe godt på vores jord 
og bruge den gratis energi i 
naturen. En video om deres 
projekter på spejderlejren er 
lagt ud på Christiansfeld Avis’ 
facebook-side.

De medbringer også en så-
kaldt Savoniusmølle, en vind-

mølle, der opfanger vinden i 
fire spande og drejer lodret 
rundt.

Formålet med det hele er 
for lærerpar Karin og Søren 
at lære os at passe på jorden 
og ikke - som vi gør i Dan-
mark - bruge tre jordkloders 
energi, mens andre dele af 
verden mangler ressourcer.

Det foregår i Café Mor-
genstjernens selskabslokale 
og i gården, hvor børnene kan 
slå sig løs til lands, med vand 
og i luften! Imens kan foræl-
drene hygge sig i cafeen.

Det koster ikke noget at 
deltage, men der skal betales 
lidt for de pakker, børnene 
bruger - fx de små solfangere. 
Og børnene vil formentlig 
blive både klogere og mere 
fornuftige, når det gælder 
energiforbrug.

Henri.

Med ganske få midler kan man selv lave en Savonius-mølle, 
som skaber energi.

Søren og Karin Jensen laver små opfindelser, som lærer børnene 
at passe på vores jord.
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NYE TAGRENDER & NEDLØB
    PLAST               ZINK
                        STÅL
   

Spec. profiler - Inddækninger
Reparationer

Håndværkere m.m.

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

• LOFTISOLERING • HULMURSISOLERING
• FJERNELSE AF GAMMEL ISOLERING

MotorLiberale Erhverv m.m.

Retshjælp
Christiansfeld advokater  
tilbyder anonym, gratis  
retshjælp hver mandag 

kl. 16.00-17.00 på  
Christiansfeld Bibliotek

Charlotte Szocska 
Mette H. Bindeballe

Praktiserende landinspektør 
Peder Boesen 

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

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

Christiansfeld Avis  
Christiansfeld Centret 

Dagli’ Brugsen og Stalden i Hejls

Støt de lokale  
butikker og håndværkere


