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Uge 45 94. årgangTorsdag / Fredag den 8. / 9. november 2018

Gudstjenester
Søndag d. 11. november 2018 

24. søndag efter trinitatis
Aastrup .....................kl. 10.30
Aller ..........................kl. 09.00
Bjerning .......... Fælles provsti 
mindegudstjeneste
Brødremenigheden ..kl. 10.30
Fjelstrup ....................kl. 10.15
Frørup ........................... ingen
Hejls ..........................kl. 09.00
Hjerndrup .................kl. 09.00
Moltrup ........... Fælles provsti 
mindegudstjeneste
Sommersted .................. ingen
Stepping ........................ ingen
Taps ............................... ingen
Tyrstrup .....................kl. 10.30
Vejstrup .....................kl. 10.30 
Vonsbæk ....................kl. 09.00

Hvad sker der i min kirke? 
Se side 2

NYE
Åbningstider:
Mandag: Lukket
Tirsdag: kl. 9 - 13
Onsdag: Lukket
Torsdag: kl. 12 - 17
Fredag: Lukket
Lørdag/Søndag: Lukket 

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

Hjerndrupvej 10 . 7456 1511
www.blomstergaarden- 

christiansfeld.dk

Knaldhamrende 
Gode Tilbud

Se flere  

knald gode  

tilbud side 8

CEDER
TRÆER 
FRA 298,-

Valg til Ewii repræsentantskab
Giver I jeres stemme til
Poul Ugilt Thomsen

 Er I sikre på at jeg fortsat vil gøre en indsats for 
forsynings sikkerhed og pris.

Men ikke mindst hjælpe kunder, som har  
problemer med at komme i kontakt og få løst 

evt. problemer med Ewii/Trefor.

Kulturarvsmåned
Sognepræstens rolle i lokalsamfundet  

i forrige århundrede.

Foredrag ved pastor emeritus  
Kristian Grøn.

Tirsdag den 20. november kl. 19.00  
i formidlingsrummet på  

Christiansfeld skole.

Arrangør: Forum Christiansfeld.  
Gratis adgang.

Husk foredrag af pastor 
emeritus Kristian Grøn
“Sognepræstens rolle i lokalsamfundet  

i forrige århundrede.”

Tirsdag den 20. november kl. 19.00  
i formidlingsrummet på  

Christiansfeld skole.
Arr. Forum Christiansfeld.  

Et led i kulturarvsmåneden.

45
46

Sjov lørdag i Cuben
den 17. november 2018
kl. 14.30-17.00
for alle børn
til og med 2. kl.

Kl. 18.30-22.30
Fra 3. klasse
til og med 9. kl.

Svingarm, 
Forhindringsbane, 
Teakwondo,
Badminton med bold-
kanon og meget mere. 

Om aftenen er der desuden Bueskydning, Kegling 
og et hjulede cykler.

Entre pr. barn 30,- kr.

Se hele programmet på christiansfeldif.dk

Lokalcenter ”Hejls gl. Skole” 

INVITERER TIL JULEFROKOST
Onsdag den 21.11.2018 KL. 12.00

 Tilmelding til Peter Krag tlf. 21 26 34 44 
 Sidste tilmelding onsdag 14.11. 2018

 Pris kr. 75,00 incl. drikkevarer

NB: Husk også vore ugentlige aktiviteter  
tirsdag, onsdag og torsdag. 

Brugerrådet

Julemarked 
i Seniorhuset

   Søndag den 22. november 2018
kl. 10.00-14.00

    Seniorhusets Brugerråd afholder Julemarked.
Stande kan lejes a´ kr. 75,00 pr. stk.

Telefonisk henvendelse på 23673539.

Der bliver mange aktiviteter, bl.a. Stor Tombola, 
salg af gløgg, kaffe og æbleskiver.

Gratis indgang

Alle er hjertelig velkomne.
Seniorhusets Brugerråd.

Nyhed!!
Skøtt´s Place

Kongensgade 2,  
Christiansfeld 

Antik & Loppefund  
+ Juleting

Åbent: tors-fredag 
12-17:00, 

lørdag 10-14:00 
v/M.H.Skøtt 

tlf. +45 23 44 09 35

Haderslevvej 25 . Christiansfeld

Onsdag 14. november 19.30
»Jesus i hverdagen«

Tale ved Knud Dideriksen, Vamdrup.
Leder af bofællesskabet “Sydhjørnet”

Alle er velkomne!

Haderslevvej 25 . Christiansfeld

Onsdag 21. november 19.30
»Kristi kærlighed tvinger os«

Tale ved konsulent Jacob Daniel Olesen, Langeskov
Alle er velkomne!

Haderslevvej 25 . Christiansfeld

Onsdag 5. december 19.30
»Advent i ord og toner, sang og billeder

 - en aften om håb og forventning.«
Ved fritidsforkynder Henning Hansen, Give.

Alle er velkomne!

Uge 45

Uge 48

Uge 46

Torsdag d. 6. december 2018 kl. 19.00
EKSTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 
I SKOLEKREDSEN.
Dagsorden: Vedtægtsændring. 

Bestyrelsen ønsker at gå fra 9 til 7 
bestyrelsesmedlemmer.

Design- & Idrætsefterskolen Skamling
Pbv. Christian Bramsen

Christiansfeld Avis
kan også læses på

www.christiansfeld-avis.dk

Enkelte artikler bliver også delt på  
vores Facebook side

 Følg os og del de lokale nyheder  
med dine venner

Gaven om Christiansfeld
Giv en letlæst og spændende bog om 
Christiansfeld i julegave.

”Hjerternes By - Christiansfeld”
Illustreret i farver, 146 sider. Kr. 198,- 

Findes nu også i engelsk udgave og som lydbog.

Køb den i boghandlen eller www.Hosianna.dk

Eller hos forlaget, Jernbanegade 1, Christiansfeld
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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

HUSK
Fællesmødet med Hejls-Hejls-
minde Lokalhistorisk Arkiv og 

Pastoratsrådet på Hejls gl. Skole.
Torsdag 15. november kl. 19.30.

”AARSTIDERNE” af Johannes Larsen og Jo-
hannes V. Jensen præsenteres af tidligere præst 
i Hejls Lisbet Rønnow Torp og hendes mand Ian 

Heilmann.

Entre inkl. Kaffe kr. 50,00

Foredrag 
ved sogne- og feltpræst

Thomas Østergaard Aallmann
14. november kl. 19.00 

på Brødremenighedens Hotel
Længsel efter kærlighed, længsel efter  

mening, længsel efter at finde sit hjem hos Gud. 
Foredraget bygger på bogen ”Længsel,” som 

Thomas Østergaard Aallmann  
udkom med i 2013.

Der serveres ost og rødvin for 125 kr. 

Tilmelding derfor nødvendig på 
www.tyrstrupkirke.dk eller 74 56 23 16 

senest 12. november.

Gudstjeneste i Tyrstrup 
Kirke og indvielse af det 

nye sognehus
søndag d. 25. november

Gudstjenesten begynder kl. 10.30 og har  
deltagelse af Christiansfeld Gospelkor. 

Trylle Rasmus deltager også, så tag børnene med. 
Efter gudstjenesten indvies det nye sognehus, hvor 

menighedsrådet er vært ved en kirkefrokost.

KFUM-Spejderne Christiansfeld laver tombola og 
sælger juleting.

Trylle Rasmus underholder børnene i sognehuset

Væggene i det nye sognehus vil være beklædt med 
kunst og Tyrstrup Sogns Kunstudvalg vil fortælle 

om de udstillede værker. 

Alle er velkommen.

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.

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.

Susanne Eskelund
* 24. december 1958    †  1. november 2018

er stille sovet ind

Familien

Bisættelsen finder sted ved Glamsbjerg Kirke
lørdag den 10. november kl. 11.00
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Skat resultater 
fra Haderslev
Her er resultaterne fra Haderslev Skatklub 30-10-2018

1. plads Bent Sørensen: 1821 point
2. plads Erik Bruhn Hansen: 1801 point
3. plads Børge Jakobsen: 1576 point

Den der kom tættest på 888 point var Jørn Fogh

• 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...

Mærkedage

Tillykke

Guldbryllup
Fredag den 16. november 
kan Inger og Jørgen, Sill-
erup, fejre guldbryllup.

Der er ingen morgensang.

Kære bedstefar,
Hjertelig tillykke med de 70 år.
Stort tak til både dig og bedstemor for alle fisketurene og 
de 1000 andre sjove ting vi laver sammen. 
Jeg/vi glæder os til at fejre dig på lørdag!

Kærlig hilsen 
Lisa (Anita & Jimmy)

Kære Bedste og Bestefar
Vi ønsker jer tillykke med guldbryllupet
Og glæder os til festen

Kærlig hilsen Skolebakken og Langfoften

 
Der er ingen morgensang på dagen.

Stort tillykke kære Per
med din 70 års fødselsdag d. 17/11 2018.
På denne dag er du ikke til at træffe pga. overraskelse. Jeg 
håber du får en rigtig dejlig fest i Hejlsminde Forsamling-
shus på lørdag.

Knus fra Laila

BDM-Genbrug
Prætoriustorvet

Kom og se vores juleudstilling:
Fine ting til at pynte op med til jul 
- og masser af julegaveideer i butikken!

Åbent 
hverdage kl. 
12.30-16.00 
lørdage kl. 
10.00-12.30

Overskuddet fra salget går ubeskåret til BDM

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

Favstrupvej 2 · Chr.feld · Tlf. 3034 9220

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

Sylte
Pr. stk

3000

Surrib 
pr. bk.

Hjemmelavet 
blodpølse Pr. kg  

8000

Kamsteg
Pr. kg 4500

KØB 

LOKALT

Culotter
Pr. kg 12000

3500

CHRISTIANSFELD:  I 
de kommende dage kon-
taktes forretninger og 
firmaer i Christiansfeld 
og omegn med henblik 
på at få sponsorater til 
støtte for julebelysningen 
i Christiansfeld. 

Sponsoraterne bruges til 
gevinster ved Handelsstands-
foreningens Tombola, som 
vil være ved Julemarkedet på 
Torvet lørdag d. 8. og 15. de-
cember.

Julebelysningen er i de 

senere år blevet fornyet og 
udvidet. Juleudsmykningen 
har fået megen ros, og folk 
er kommet til byen, blot for 
at nyde det smukke syn. Det 
er naturligvis ikke uden om-
kostninger for medlemmerne 
af Christiansfeld Handels-
standsforening.

Hvis man som privat per-
son har lyst til at støtte med 
et par gevinster, kan de af-
leveres i forretningerne hos 
”amanda.m”  og ”smuksakk”.

Julemarked i 
Christiansfeld

Bolig / Ejendomme m.m.

Mineraler til din hud og dit hår 
             fra Det Døde Hav

Christiansfeld 
Avis

 Lokal ugeavis  
siden 1923
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JULEBORD I RESTAURANTEN  
DEN 7. & 8. DECEMBER 

 
 
 

BESTIL DIN JULEFROKOST UD AF
HUSET ELLER HOLD DEN I VORES

SELSKABSLOKALER 

ELLEGAARDS

LANDKØKKEN

LÆS MERE PÅ ellegaardslandkoekken.dk & BESTIL 

BORD ELLER MAD ALLEREDE NU PÅ 27528287

 
STOR JULEBUFFET MED ALVERDENS HJEMMELAVEDE LÆKKERIER I 

HYGGELIGE OMGIVELSER – KUN 225 ,-   
 

 
SE MENUERNE PÅ VORES HJEMMESIDE 

 

Kultur / Mad

Liberale Erhverv m.m.

Motor

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

Kom ned og snak med os på Jernbanegade 1 
(det gamle posthus) i Christiansfeld 

eller ring på tlf. 74 56 14 33

Christiansfeld Avis

Folkebevægelsen 
mod ensomhed 
opfordrer til  
fællesspisning
I anledning af, at Folke-
bevægelsen mod ensom-
hed i denne uge kører en 
kampagne mod ensom-
hed, hvor fællesspisning 
er i fokus, har Ellegaards 
Landkøkken på torsdag en 
specialudgave af ’Land-
køkken for alle’. 

- Vi vil gerne støtte op om 
en god sag, og vi tror på, at 
mad virkelig kan bringe folk 
sammen og give et fællesskab, 
fortæller Jan Ellegaard.

’Landkøkken for alle’ er 
fællesspisning i Landkøk-
kenet, hvor man sidder ved 
langborde, og maden bliver 
serveret på fade, som sendes 
rundt. 

- Det handler i virkelighe-
den om at skabe et rum for 
fællesskab med snak og godt 
humør, for alle har en histo-
rie at fortælle, siger Jan Elle-
gaard, som selv nyder netop 
disse aftener, hvor der altid 

er en god og mere afslappet 
stemning.

Derfor opfordrer Jan alle 
fra hele egnen til at komme 
og deltage i arrangementet 
og dermed også støtte op om 
kampagnen mod ensomhed. 

Han understreger, at man 
er velkommen, uanset om 
man kommer selv eller i flok. 

Bestil en stol – ikke 
et bord

Arrangementet foregår 
i Ellegaards Landkøkken i 
Hejlsminde torsdag d. 8. no-
vember kl. 18.00. Her bestil-
ler man en stol, ikke et bord 
– hele pointen er nemlig fæl-
leskabet og det at møde nye 
mennesker. 

Menuen er glaseret land-
skinke med grønt og fløde-
sauce og koster 80 kr. pr. 
snude.     
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dfordringen

Christina
Friederica

Hvem var 
Christina 
Friederica
v. Holsten?

Ellen Hansen  
har fundet de 
gamle tekster 
frem om den 
godgørende 
kammerherre-
inde, der an-
lagde den for-
tryllende have 
Christinero og 
testamenterede 
sin formue til 
syge og fattige.

Ellen Hansen er 
født i Christians-
feld og vokset op
med Brødreme-
nigheden. Hun 
er læreruddannet 
og har i mange år 
fungeret som en 
meget vidende 
guide for de man-
ge turister, som 
hvert år strømmer 
til Christiansfeld 
for at opleve den 
historiske by og 
Christinero.

Ellen Hansen

von Holstein2. oplag

Ellen Hansens bog 

Christina  
Friederica  
von Holstein
Enhver, som har besøgt 
kammerherreindes anlæg 
Christinero og set pavillo-
nen, gravstedet og det lille 
kapel, får lyst til at vide 
mere om denne bemær-
kelsesværdige kvindes  
hjertegribende livshistorie.

KUN 148,-

Køb den i boghandlen  
eller Hosianna.dk 
Jernbanegade 1, 
6070 Christiansfeld
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PROGRAM FOR 

ÅBNINGSFESTEN:

7.30-8.30: 

Nettos jazzorkester 

spiller

7.30-8.00: 

Der serveres kaffe 

og chokoladeboller

udenfor butikken
Tilbuddene gælder kun torsdag d. 8. november i Netto. 

Lindegade 53, Christiansfeld. Alle ugens dage 7-22

 BKI extra 
specialristet 
formalet kaffe
400 g
Pr. kg 47,50  

VED KØB AF MERE END 6 STK. 
ER PRISEN 34,95 PR. STK.

19.-
9.-Kærgården

200 g
Pr. kg 45,00

Clementiner 
Udenlandske. 1 kg 5.-

Lagen
Flere varianter. 
Baby 60 x 120 cm. 
Junior 70 x 160 cm. 
eller voksen 
90 x 200 cm. 
Pr. stk.

10.-

VED KØB AF MERE END 6 STK. 
ER PRISEN 18,95 PR. STK.
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LINDEGADE 53, CHRISTIANSFELD, TORSDAG D. 8. NOVEMBER KL. 8.00
ÅBNINGSFEST

VELKOMMEN I DET NYE NETTO
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Velkommen til JULEMARKED på TORVET i den 
hyggelige honningkage by CHRISTIANSFELD

Lørdag d. 8. dec. & Lørdag d. 15. dec.
kl. 10.00 – 15.00

 

UNESCO byen er bestemt et jule besøg værd 

• Hyggelige boder, hvor der kan handles
• Musik & underholdning
• Hestevognskørsel
• Kom og mød julemanden
• Masser af hygge & julestemning
• GRATIS ADGANG på Torvet
• Byens butikker holder åbent
• Salg af juletræer (v/ K.F.U.M. spejderne)

Anretning med kuvert nummer 1000  
hos Favstrup Fisk i år
Af Lars Østergaard Jensen

Samme uge som Favs-
trup Fisk kunne fejre bu-
tikkens 6 års fødselsdag, 
blev anretning med ku-
vert nummer 1000 dette 
år solgt til en glad kunde 
fra Haderslev.

Siden Rikke og Hans Hen-
rik Mikkelsen for seks år si-
den realiserede deres drøm 
om at etablere egen butik på 
Favstrupvej udenfor Chri-
stiansfeld, har de to stille og 
roligt fået opbygget en stor og 
trofast kundekreds. I begyn-
delsen kom kunderne mest 
fra nærområdet, men anbe-
falinger fra mund til mund 
bevirkede, at  man i dag også 
har kunder fra Kolding, Vo-
jens, Lunderskov og Hader-
slev, når Favstrup Fisk holder 
åbent hver anden weekend i 
lige uger.

Det var en tilfreds og glad 
kunde fra Haderslev, nem-
lig Kirsten Rasmussen, som 
lørdag den 3. november kom 
for at hente anretning med 
kuvert nummer 1000 solgt af 

Favstrup Fisk i 2018. Kirsten 
Rasmussen havde bestilt en  

anretning med 12 kuverter 
og fortæller til avisen, at det 

faktisk kun er anden gang, at 
hun har handlet hos Favstrup 

Fisk, men at det ikke bliver 
sidste gang. I dagens anled-

ning skænkede Kirsten Ras-
mussen to smukke fiskefor-
mede glastallerkner til Rikke, 
som glædede sig over gaven.

Stor fremgang i salg 
af anretninger

Rikke fortæller, at hun og 
Hans Henrik regner med at 
nå op på 1200 solgte kuver-
ter i år – en stor fremgang fra 
2017, hvor parret solgte 724 
kuverter. 

Righoldigt udvalg
Hylderne i den lille bu-

tik bugner af fiskefileter med 
tynd panering, så rødspæt-
ternes smag rigtig kommer 
til deres ret. Man tilbyder 
også glutenfri fiskefrikadel-
ler af sej og ørreder, filet af 
den velsmagende fisk brosme, 
røget norsk laks og danske 
regnbueørreder. For at høj-
ne kvaliteten på ørrederne, 
sænke fedtindholdet og sikre 
mere fast kød før røgningen, 
går fiskene på skrump en halv 
snes dage i rindende vand før 
slagtningen.

Kirsten Rasmussen sammen med Rikke Mikkelsen og den lækre anretning
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Bestil et gratis Salgstjek på edc.dk/deltag
– eller kig ind i butikken

Bestil et gratis Salgstjek inden 16. december 
2018, og deltag i konkurrencen om et Samsung 
55” 4K Ultra HD TV. 

flflflfl eeerreee vvææærreeellllssseeerr????
ssttøørrrree kkøøkkkkeenn??

mmmmmmmmiiiiiiiiiinnnnnnnnddddddddddddrrrrrrrreeeeeeeee hhhhhhhhhhhaaaaaaaavvvvvvvveeeeeeeee??????????
Brug for højere til loftet? 

Velkommen til JULEMARKED på TORVET i den 
hyggelige honningkage by CHRISTIANSFELD

Lørdag d. 8. dec. & Lørdag d. 15. dec.
kl. 10.00 – 15.00

 

UNESCO byen er bestemt et jule besøg værd 

• Hyggelige boder, hvor der kan handles
• Musik & underholdning
• Hestevognskørsel
• Kom og mød julemanden
• Masser af hygge & julestemning
• GRATIS ADGANG på Torvet
• Byens butikker holder åbent
• Salg af juletræer (v/ K.F.U.M. spejderne)
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Lokaldemokratiudvalget og Forum Christiansfeld inviterer til borger-
møde i Christiansfeld, torsdag den 8. november 2018 kl. 19 - 20.30
Borgermødet afholdes i Søstrehusets multisal, Nørregade 14, Chris-
tiansfeld. 
 
På baggrund af den debat, der har været om unges adfærd i byen, 
ønsker vi at drøfte, hvad vi som by kan gøre, når sådanne situationer 
opstår.       
 
Hvilke tilbud har vi til de unge, og er der noget, vi kan gøre bedre?
Hvad gør vi, når det går galt for enkelte unge?
Hvordan kan vi sammen være med til at hjælpe disse unge?
 
Vi har inviteret udvalgte aktører til at fortælle om deres arbejde for 
unge. De inviterede er:
Skole
Foreninger
Ungdomsklub
SSP (samarbejdet mellem skole, socialforvaltning og politi)
 
Vi serverer kaffe og kage ved mødet. Tilmelding er derfor nødvendig. 
Tilmelding senest 6. november til sihag@kolding.dk

UNGELIV I CHRISTIANSFELD
    Hvad er det gode ungeliv i Christiansfeld?

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

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

Tilbuddene gælder fra den 2/11 - 9/11

Knaldhamrende Gode Tilbud

BUKSBOM

Hjerndrupvej 10  · 6070 Christiansfeld · Tlf.:  7456 1511
www.blomstergaarden-christiansfeld.dk

·
Blomsterbutik med alt i årstidens afskne blomster 
Ideer til Vand I Haven / Haveplanter

· Gaveafdeling med alt til hus og have
Blomster Gården

v/ John Clausen
Hjerndrupvej 10

Christiansfeld

Tlf. 74 56 15 11

Butikken 
er juledekoreret
Kom og få inspiration

Granit Fuglebade 
foderhuse,
små grise m.m.

10 STK.1 STK.

300004900

Stort 
udvalg i 
juleroser
fra 29 kr. 

HÆKPLANTER

599
Pr. stk.Ligustrum 

Bøg - 30/50
Vi har også  

kugler/pyramider

Bonderøven kom til Christiansfeld
Af Lars Østergaard Jensen

Alle billetter var for 
længst revet væk, da TV-
stjernen Frank Erichsen, 
bedre kendt som Bonde-
røven, kom til Christi-
ansfeld den 31. oktober 
og holdt et meget un-
derholdende, men også 
tankevækkende foredrag 
om sine mange valg i li-
vet, om at være selvforsy-
nende, om børneopdra-
gelse og Kastaniegården 
på Djursland, der siden 
2008 har dannet ramme 
om DR’s program om og 
med ham.

Christiansfeld Centret 
havde indbudt til det vel-
lykkede foredrag i Søstre-
huset, hvor salen summede 
af spændt forventning hos 
de 150 gæster, som tidsnok 
havde købt sig en billet for at 
høre Frank Erichsen fortæl-
le om sig selv og sine mange 
projekter og ikke mindst om 
sin drøm i ungdommen om 
at være selvforsynende og 
kunne bevare så meget af sin 
frihed som muligt.

I løbet af sit mere end 

halvanden time lange  og un-
derholdende foredrag, som 
utallige gange fik smilet frem 
hos alle, kom Bonderøvet 
rundt om en masse emner 
som fra- og tilvalg i livet, om 
sin tid oppe i Norge med at 
at udføre tømrerarbejde og 
der skrabe penge sammen 
til at købe den gamle, dog-
ikke-helt faldefærdige gård 
på Djursland, som han siden 
med mange venners hjælp fik 
udskiftet med en helt ny byg-
ning – med bindingsværk. Vi 
hørte selvfølgelig også om, 
hvordan han var kommet i 
gang med fjernsynsarbejde, 
om dengang, hans hustru 
Theresa kom ind i hans liv – 
og ikke mindst om deres to 
børn. 

Ja, listen over alle de em-
ner og historier, som Frank 
rystede ud af ærmet var en-
deløs, men de fleste blandt 
publikum ville sikkert gerne 
have lyttet endnu et par timer 
til ham. 

Heller ikke i pausen kunne 
Frank slappe af i mange se-
kunder. Han kom nemlig på 
overarbejde med at give auto-
grafer og stille op til fotogra-

fering sammen med mange 
blandt publikum. Ialt var der 
tale om et meget vellykket ar-

rangement, som gerne tåler 
en gentagelse en anden gang.

Frank forklarede løs i løbet af det halvanden time lange - og 
spændende foredrag.

Frank Erichsen er kendt fra det populære DR-program ’Bonde-
røven’. Det var derfor en kendt person der kom forbi. 150 gæster 
havde købt billet til foredraget.
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Fornem fotoudstilling afsløret  
på Christiansfeld Centret
Af Lars Østergaard Jensen 

I løbet af de sidste må-
neder har Christiansfeld 
Centret budt på en per-
lerække af spændende 
arrangementer med af-
sløring af Eva Kristen-
sens fine fotoudstilling 
som det foreløbigt sidste 
i rækken.

Der var mødt mange inte-
resserede gæster op i Søstre-
husets lokaler, hvor centerle-
der Birgitte Lamp bød alle, 
men især fotografen Eva Kri-
stensen fra Kolding, velkom-
men til udstillingsåbningen. 

I sin åbningstale takkede 
hun Eva Kristensen, der på 
udstilingen viste kendte og 
mindre kendte motiver fra 
byen. 

Centerlederen opfordrede 
publikum til selv at gå ud på 
opdagelse og finde frem til 
disse motiver. Birgitte Lamp 
fremhævede, at Evas billeder 
som altid er stemningsfulde 
og fortættede med et udsøgt 
blik for æstetiske detaljer og 
smukke kompositioner, der 
giver lyst til at opleve moti-
verne. 

I talen takkede hun den 
dygtige fotograf, som hun be-
tegnede som et generøst men-
neske, som altid har stået pa-
rat til at hjælpe, når centeret 
for eksempel har haft besøg af 
skoleklasser. Endelig takkede 
Birgitte Lamp medarbejderne 
på centret med formidlings-
medarbejder Louise Klinge 
i spidsen for opsætningen af 
udstillingen.

Efter at have fået overrakt 

blomster af Birgitte Lamp 
fortalte Eva Kristensen gæ-
sterne kort om, hvorfor og 
hvordan hun var begyndt at 
opsøge og indfange både sto-
re og små, hidtil uopdagede 
motiver i deres smukke by.

Fra bue og pil til 
fotografiapparat

Til avisen fortalte Eva i et 
stille øjeblik, at hun egentlig 
altid havde fotograferet, men 
at det først rigtig tog fart, ef-
ter hun holdt op med at dyrke 
bueskydning. Eva har i en 
kort periode været kulturfoto-
graf for Kolding Kommune, 
før hun lavede sin egen side 
”My hometown Kolding” på 
instagram. 

Men da hun for halvandet 
år siden for første gang be-
søgte Christiansfeld og spe-
cielt Christinero, så tabte hun 
sit hjerte til byen. Når hendes 
mand skyder med bue og pil 
i Cuben, ja så går Eva på op-
dagelse med kameraet i Chri-
stiansfeld.

I lokalerne afsløredes også 
en udstilling med fotoudstyr, 
der illustrerer udviklingen in-
denfor fotokunsten. Genstan-
dene er venligst udlånt af Alex 
Steinbach, ejer af Fotohisto-
risk Museum i Agerskov. 

Ligeledes har Christians-
feld Lokalhistorisk Arkiv ud-
lånt fotografier med lokale 
motiver fra 1800- og 1900 tal-
let til udstillingen, der løber til 
og med 29. juni 2019.

Og vinderen blev...
Og endelig kunne Birgitte 

Lamp udråbe vinderen af cen-
trets store fotokonkurrence, 
men det havde været svært 
for dommerkomiten at vælge 
mellem de mange fine ind-
sendte fotos. Men de var dog 
snart blevet enige om, at et be-
stemt foto på fineste vis kom-
binerede det private med det 
offentlige, den levende by med 
de karakteristiske gule huse og 
røde tage og en lysende Her-
renhutstjerne i vinduet – taget 
af Mogens Mogensen.

Eva Kristensen foran et af sine store udstillede fotostater.

Vinderen af fotokonkurrencen, Mogens Mogensen, sammen med centerleder Birgitte Lamp og 
Eva Kristensen.

Eva Kristensen glædede sig over den store interesse for sin ud-
stilling i Søstrehuset

Svingarmen er tilbage
Sjov lørdag sæson start, med mange nyheder.

Lørdag den 17. november 
er Sjov Lørdag gruppen 
klar i Cuben i Christi-
ansfeld, med en tæt pak-
ket hal, så der vil være rig 
mulighed for folk i alle 
aldre til at få en på ople-
veren.

Svingarmen er blevet efter 
spurgt af rigtig mange børn, 
derfor glæder det gruppen, at 
den nu er med igen og de er 
sikre på, at der vil blive kæmpet 
hårdt om at være sidste mand, 
der bliver væltet af de to svin-
gende ”arme”.

Hele dagen vil Stepping Ta-
ekwondo Klub være med og vise 

hvad de kan, samtidig med at 
alle kan få afprøvet denne sport. 
Der vil blive opstillet en næsten 

18 meter lang forhindrings/hop-
peborg, så mon ikke der kom-
mer sved på panden her.

Som sædvanligt vil der være 
plads til at spille fodbold, stik-
bold, bordtennis og badmin-

ton, hvor badminton-afdelin-
gen stiller op med deres bold 
kanon og andet sjovt. 

Om aftenen er bueklubben 
og keglebanen åben og SHIF 
Unicykler kommer med deres 
ethjulede cykler og viser deres 

kunnen og de unge, der kom-
mer, kan få testet deres balan-
ce på disse cykler.

Sjov Lørdag-gruppen glæ-
der sig til at se rigtig mange 
børn og unge denne dag.
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df@ft.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 flertal 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

 

KULTURARVSMÅNED 
I CHRISTIANSFELD

Find hele programmet på www.christiansfeldcentret.dk eller hent det i Christiansfeld 
Centrets butik.

I hele november måned kan du deltage i spændende kultur-
arrangementer i Christiansfeld.
Oplev bl.a.:

Foredrag om Første Verdenskrig 
ved René Rasmussen
Interessen for Første Verdenskrig er stor, 
navnlig i Sønderjylland. I dette foredrag 
vil museumsinspektør René Rasmussen 
give indblik i interessen for Første Ver-
denskrig og hjemmesiden: 
www.denstorekrig.dk.

Filmaften i Tyrstrup Kirke
Se den danske film ”MENNESKER BLI-
VER SPIST” instrueret af Erik Clausen og 
med Clausen og Bodil Jørgensen i de 
bærende hovedroller. Filmen er et hjer-
tevarmt, humoristisk og aktuelt familie-
drama.

Foredrag om Første Verdenskrig 
ved Svend Petersen
Vi mindes 100-års dagen for våbenstil-
standen efter 1. verdenskrig. Forfatter 
Sven Petersen, Kalundborg, gæster og 
vil causere over sin bog om oldefade-
rens deltagelse i 1. verdenskrig.

CHRISTIANSFELD CENTRET - NØRREGADE 14 - 6070 CHRISTIANSFELD - WWW.CHRISTIANSFELDCENTRET.DK 

Koncert med Copenhagen Piano 
Quartet 
Copenhagen Piano Quartet er en ung 
klaverkvartet med base i København, 
men med rødder i Danmark, Tjekkiet og 
Polen.

Hjemmeside om  
Første Verdenskrig med  
3 millioner visninger
Af Lars Østergaard Jensen

Hjemmesiden er noget af 
et columbusæg med mas-
ser af spændende mulig-
heder. Hver dag bringer 
den således navnene på 
de sønderjyder, som faldt 
i krigen præcis på dagen 
for 100 år siden. 

På siden kan enhver nemt 
søge efter bestemte faldne, 
som for eksempel ens bedste-
far eller oldefar. Endelig rum-
mer hjemmesiden et skat-
kammer af private breve til og 
fra fronten samt mange andre 
informationer.

Da museumsinspektør 
på Sønderborg Slot, René 
Rasmussen med hjælp af 
mange frivillige startede 
hjemmesiden www.denstore-
krig1914-1918.dk om Første 
Verdenskrig, havde han nok 
næppe turdet håbe på, at pro-
jektet ville få så stor en suc-
ces. Den 31. oktober havde 
der således været ikke mindre 
end 3.209.639 sidevisninger 

på hjemmesiden, der da hav-
de bragt 6.281 indlæg, 3.121 
kommentarer og indeholdt 
8.402 sider.

Foredrag på  
Christiansfeld Hotel

Torsdag den første no-
vember havde Christians-
feld Lokalhistorisk Arkiv 
og Forening indbudt René 
Rasmussen til at fortælle om 
projektet på Christiansfeld 
Hotel, og der mødte mange 

interesserede op for at høre 
om det kæmpestore arbejde 
med hjemmesiden. René 
Rasmussen fortalte, at man 
før opstarten havde søgt om 
1.300.000,- kroner i støtte, 
men kun modtaget 40.000,- 
kr. Derfor havde man måt-
tet trække på en lange række 
frivillige for at kunne realisere 
hjemmesiden, der skulle sam-
le al tilgængelig information 
om 35.000 sønderjyske krigs-
deltagere – heraf 6000 faldne, 

2500 desertører, 4000 krigs-
fanger, 5000 krigsinvalider og 
de 8000-10.000 medlemmer 
af veteranforeninger.

Hver dag har hjemmesi-
den bragt 3-5 ”nyheder” samt 
en liste over dagens faldne, 
breve og gamle avisartikler. 

Ikke mindst de daglige med-
delselser om faldne sønderjy-
der– hele fire om dagen i gen-
nemsnit hele krigen igennem 
– har gjort et stort indtryk 
på mange mennesker. Som 
René Rasmussen fortalte, så 
har siden både kunnet røre, 

anskueliggøre og ikke mindst 
engagere mennesker, der el-
lers aldrig kunne drømme om 
at læse en dagbog, brevsamlig 
eller krigserindring i ét stræk.

Mange spørgsmål og 
stor interesse

Efter det en time lange, 
men fascinerende foredrag 
kom der ikke overraskende 
mange spørgsmål fra salen. 
Flere blandt publikum havde 
allerede været inde for at lede 
og fundet slægtninge og fortal-
te om dette. Efter foredraget 
herskede der ingen tvivl om, 
at mange flere blandt publi-
kum den aften havde tændt 
for computeren derhjemme 
for at gå på opdagelse inde på: 
www.denstorekrig1914-1918.dk

Museumsinspektør René Rasmussen foran Christiansfeld Hotel

Omkring 35.000 sønderjyder måtte deltage på tysk side i Første 
Verdenskrig. Heraf faldt omkring 6000. (Arkivfoto udlånt af 
Christiansfeld Lokalhistorisk Arkiv)

Kort om  
foredragsholderen

Réne Rasmussen er 
museumsinspektør på 
Sønderborg Museum og 
primus motor på hjem-
mesiden www.denstore-
krig1914-1918.dk  Han 
har udgivet flere bøger 
samt lavet udsendeldser 
om Syd- og Sønderjyl-
land for TV Syd. I 2017 
modtog René Rasmussen 
Sprogforeningens Kul-
tur- og Sprogpris.
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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

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

Bente Schultz Petersens 
bog om Christinero – giver 
læseren et levende indtryk af, 
hvordan kammerherreinde 
Christina Friederica von Hol-
steins romantiske haveanlæg 
har set ud. Læs bogen og lad 
fantasien foretage en lystvan-
dring i 1780’erne.
 198,- Nu kun 98,-

Køb den i boghandlen eller 
Hosianna.dk Jernbanegade 1, 
6070 Christiansfeld
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Christina 
Friedericas

Romantiske 
Have

Om kammerherreinde 
Christina Friederica von Holsteins 
slægt og liv, og hendes haveanlæg 

”Christinero” fra 1780’erne 
i Christiansfeld

Bente Schultz-Petersen

Bente Schultz-Petersen formår at 
skabe billeder med sine ord og giver 
således læseren et særdeles levende 
indtryk af, hvordan kammerherrein-

de Christina Friederica von Holsteins 
romantiske haveanlæg har set ud. 

Læs bogen og lad fantasien fore-
tage en lystvandring i 1700-tallets 

Christiansfeld. 
Derudover giver forfatteren et 

godt indtryk af datidens adel og dens 
aktiviteter, såsom jagt og livet ved 

hoffet, gennem beskrivelsen af fami-
lierne von Holstein og von Ahlefeldt.

Bogen appellerer bredt, både til 
haveinteresserede, lokalhistorisk 

interesserede - og til interesserede i 
dansk adels historie. 

De mange fine billeder er med til 
at gøre historien nærværende. 

Kunsthistoriker, mag.
art. Lisbet Bolander.

Bente  
Schultz- 

Petersen, 
cand.mag. i 

kunsthistorie 
og engelsk.

9 788792 459190
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René Jørgensen Tlf: 29796655 mail: rene@relatech.dk 
Lars Jørgensen Tlf: 21636655 mail: lars@relatech.dk  
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Landbrug / Have / Fritid

Tirsdag den 6. novem-
ber svedte og grinte lo-
kale skolebørn i jagten 
efter den hvide floorball i 
KFUM-hallerne. ”Skoler-
nes Floorballdag” foregik 
over hele landet og er en 
del af det landsdækkende 
sundhedsprojekt ’Aktiv 
Året Rundt’. 

Det gjalt om at være hurtig 
på fødderne og ramme præ-
cist med floorballstaven, da 
KFUM-hallerne tirsdag lagde 
gulv til Skolernes Floorballdag. 
Elever fra 0.-3. klasse fra lokale 
skoler prøvede kræfter med 
den begyndervenlige stavsport.

Dagen kom til at byde på 
masser af floorballspil, så bør-
nene gennem sjov og bevæ-
gelse fik en forsmag på alt det 
gode, floorball kan tilbyde som 
fritidsaktivitet. Det er Kolding 
KFUM Floorball, der stod for 
arrangementet i Kolding.

- Floorball er en sjov sport, 
som let fanger, da det er en 
let tilgængelig sport, som ikke 
kræver en masse udstyr. Alle 
kan være med uanset alder 
og niveau, hvilket er et vigtigt 
parameter. Man er i bevægelse 
hele tiden, når man spiller, og 
det giver god motion, fortæller 
Thorbjørn Ovedal fra Floor-
ball Danmark.

"Skolernes Floorballdag" 
er en del af Danmarks største 
sundhedsprojekt for skoleele-
ver, Aktiv Året Rundt, som er 
økonomisk støttet af Nordea-
fonden. Projektets mål er, at 
børnene opnår sundere vaner 
og oplever, at det kan være 
sjovt at være sund.

 
Flere aktive børn

Gode og sunde vaner grund-
lægger vi nemlig i barndom-
men, så filosofien er, at "Skoler-
nes Floorballdag" sammen med 
projektets mange andre "idræts-
dage" kan give lyst til mere.

- Vi vil gerne vise alle de 
muligheder, der er for at dyrke 
sport i Danmark. Der er ikke 
kun håndbold og fodbold, men 
også kajak, dans, brydning og 
meget andet, som vi også la-
ver arrangementer på hen over 
året. Målet er, at der kommer 
flere børn i idrætsforenin-
gerne, så børnene får varige 
sunde vaner, siger projektle-
der Anders Flaskager fra Aktiv 
Året Rundt.

I år deltog 366.687 børn fra 
hele landet i Aktiv Året Rundts 
største event Sundhedsugerne 
i de tre uger før efterårsferien. 
Det svarer til godt to tredjede-
le af alle Danmarks skolebørn. 

Skolebørn fik 
styr på staven

Højtlæsning skaber nær-
vær. I Norden har vi tradi-
tion for at rykke sammen i 
den mørke tid og lytte til en 
fortælling. I forbindelse med 
Nordisk Biblioteksuge er der 
højtlæsning i stearinlysenes 
skær på Kolding Bibliotek, 
samtidig med 2000 andre 
biblioteker og skoler i Nor-
den. 

Skuespiller Maja Juhlin 
fra Mungo Park giver liv til 
islandske Einar Már Guð-

mundssons roman ’Islandske 
konger’. Island kan i år fejre 
100 år med suverænitet, og 
efter højtlæsningen dykker 
biblioteket ned i islandsk kul-
tur og giver anbefalinger til 
god litteratur, musik og film 
fra den smukke ø i nord.

Arrangementet Skum-
ringstimen foregår i Holms 
på bibliotekets 1. sal klokken 
16.30-17.30. Det er gratis for 
alle, men der skal hentes en 
billet på www.koldingbib.dk

Hele Norden 
læser sammen i 
skumringstimen
Vær med til en højtlæsningsstund for voksne 
på Kolding Bibliotek den 13. november.


