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Uge 46 94. årgangTorsdag / Fredag den 15. / 16. november 2018

Gudstjenester
Søndag d. 18. november 2018 

25. søndag efter trinitatis
Aastrup ......................... ingen
Aller ..........................kl. 10.15
Bjerning ....................kl. 10.30
Brødremenigheden ..kl. 10.30
Fjelstrup ........................ ingen
Frørup .......................kl. 10.30
Hejls ..........................kl. 09.00
Hjerndrup ..................... ingen
Moltrup .....................kl. 09.00
Sommersted ..............kl. 10.30
Stepping ........................ ingen
Taps ............................... ingen
Tyrstrup .....................kl. 10.30
Vejstrup ......................... ingen
Vonsbæk ....................kl. 09.00
Hvad sker der i min kirke? 
Se side 2

Afslag 50.000 kr

Black friday

Særligt villa tilbudVilla 

--------
  på udbudsprisen i perioden
              d. 19/11- 25/11.

- Stor & Autentisk villa
- Godt lysindfald    
- Istandsat
- Tæt på skole og indkøb
- Roligt kvater
- Ingen trafik

Christian VII vej 22, 6070 Christiansfeld
Ring for aftale til at kigge ind: 60800279

Kongensgade 5 . 6070 Christiansfeld . Tlf. 7456 7456

Kom og mød style coach Alice Timmerman
TIRSDAG DEN 20. NOVEMBER KL. 19.00 

hos Gittes Mode i Chr.feld
Hun fortæller om varme / kolde farver. 
Farvekombinationer / modefarver m.m.

Bliv inspireret til juletøjet og julegaver.

Overraskelser i løbet af aftenen.

Begrænset plads  - så først til mølle

Køb billet i  butikken á 75,- kr.

Vi gi’r kaffe  

og kage

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

Kom til ÅBENT HUS
Fredag den 23/11  

kl. 9-16
Se mere på: chr-ms.dk
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HUSK 
- Vi er specialister  

i spændende  
firmagaver

 Prætoriustorvet 1 B  
Chr.feld . Tlf. 7456 0300 

www.donslundvine.dk

Det dufter og  
smager af jul hos  

Donslund Vine

Hjerndrupvej 10 . 7456 1511
www.blomstergaarden- 

christiansfeld.dk

Knaldhamrende 
Gode Tilbud

Se flere  knald gode  tilbud side 3

Viburnum Tinus, 
Vinter duft snebold

Kun 9900



Christiansfeld Avis2 Torsdag den 15. november 2018

Frørup · Hejls 
Hjerndrup · Stepping

Taps · Tyrstrup · Vejstrup

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.

Sorggruppe
- Et tilbud til dig, der har mistet en nærtstående 

- Et lyttende og samtalende fællesskab
Kontaktperson: Mette Skriver, tlf. 6086 2195.

Sorggruppen er et samarbejde mellem  
Tyrstrup Kirke og Kolding Provstis Menighedspleje.

Maleriudstilling i Tyrstrup Sognehus
Gitte Berthelsen, Anne Marie Mosegaard, 

Viola Madsen og Karin Mogensen
udstiller i perioden 25. november 2018  

- 28. februar 2019 deres malerier  
i det nye sognehus på Gl. Kongevej 9.

Der er fernisering i forbindelse med indvielsen af  
sognehuset efter gudstjenesten d. 25. november. 

Bekendtgørelser

Hjerndrup Vandværk
afholder ekstra ordinær

generalforsamling
i Hjerndrup Sognegård 

torsdag den 6/12 kl. 19.30
Dagsorden:

1)  Afstemning om endelig nedlæggelse  
 af Hjerndrup Vandværk.

Vel mødt.

Bestyrelsen

Min gudmor og vor kære søster

Anni Frost
er stille sovet ind i en alder af 88 år.

Lis, Inger, Anna, og familie
Bisættelsen finder sted fra Tyrstrup kirke 

fredag den 16. november kl. 13.30.

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.

Haderslevvej 25 . Christiansfeld

Onsdag 21. november 19.30
»Kristi kærlighed tvinger os«

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

Husk: Bogaften i Enkesædet
Onsdag d. 21. november kl. 19-21.00
Alle er velkomne.

Kaffe: 20 kr.

Lise Gaarde

RETTELSE - RETTELSE - RETTELSE
FEJL I ANNONCEN VEDR. JULEMARKED I SENIORHUSET

DET ER SØNDAG  
DEN 25. NOVEMBER 2018  

AT SENIORHUSET AFHOLDER  
JULEMARKED fra kl. 10.00-14.00

Stande kan lejes á kr. 75,00 pr. stk.

Telefonisk henvendelse på telf. 2367 3539.

Mange aktiviteter, bl.a. stor tombola, salg af gløgg, 
kaffe og æbleskiver.

Gratis indgang.

Alle er hjertelig velkomne.

Seniorhusets Brugerråd

SENIORHUSETS BRUGERRÅD  
INVITERER TIL

Demonstration af Elektromassage  
- Helse & smykker

Torsdag d. 22. november 2018 kl. 14.00 
i Seniorhuset i Christiansfeld

Har du f.eks. ondt i nakken - dårlig skulder - muskel- 
spændinger -tennisalbue - musearm eller andet,  

så kom og prøv en behagelig og effektiv  
elektromassage helt gratis.

Brugerrådet giver kaffe.

Seniorhusets Brugerråd

DIT VALG - VORES HJERTESAG
Vestergade 4, 6580 Vamdrup - tlf. 7558 0800
Haderslevvej 90, 6000 Kolding - tlf. 7552 6389

Dampassagen - Storegade 11F, 6100 Haderslev - tlf. 4040 6389
www.soegaards-begravelsesforretning.dk

SØGAARDS BEGRAVELSESFORRETNING
DEN LILLE BEGRAVELSESFORRETNING

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.

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.

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.
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Bekendtgørelser

Christiansfeld  
Cykelmotion 

afholder  

Generalforsamling
Tirsdag d. 27. november kl. 19.30 

i Seniorhuset Skolevej
Dagsorden ifølge vedtægterne.

Information omkring klubbens aktiviteter i 2019.

Taksigelser

Hjertelig tak
for venlig deltagelse ved

Kurt P. Jensens
død og begravelse.

På familiens vegne 
Kjeld Jensen

Tusind Tusind tak
til alle naboer i Anslet  

- Familie og venner fordi I var med til at gøre 
vores sølvbryllup til en festlig og dejlig dag.

Tusind tak for den flotte ranke, flagning,  
morgensang, gaver og sange.

Vi havde en fantastisk dag.

Marianne og Christian Jørgensen, Anslet

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 15/11 - 22/11

Knaldhamrende Gode Tilbud

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

Nobelis, Fyr,
kogle grene. 
lavgrene og  
meget mere

F.eks. 5 kg 
Normania 
gran

59,-

Landsdelens 
største ud-
valg i dekora-
tions-materiale

Blød  
enebær 

i potte
 Fra 

59,-

HÆKPLANTER

599
Pr. stk.Ligustrum 

Bøg - 30/50

Viburnum Tinus, Vinter duft snebold

Kun 99,-  (Før 117 kr.)

Favstrupvej 2 · Chr.feld · Tlf. 3034 9220

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

Wiener-
schnitzler

Pr. kg  12000

Koteletter
Pr. kg  5000

Friskrøget Bacon
Pr. kg  6000

Friskhakket
Oksefars

1 kg 65,-

3 kg 17000

Friskhakket

Kalv & Flæsk
1 kg 55,-

3 kg        15000

HUSK at vi har åbent  

i denne uge:

Fredag kl. 12-17 

Lørdag kl. 10-14

Favstrup Fisk

Altid frisk

 Favstrupvej 43  
Tlf. 2283 1091 
Christiansfeld

www.favstrupfisk.dk

HUSK bestilling af røget ål til jul senest lørdag d. 1. december

NYE
Åbningstider:
Mandag: Lukket
Tirsdag: kl. 09 - 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

Bekendtgørelser

Ældre 
Sagen 

HUSK
Sang og hygge- 

eftermiddag
er ændret til onsdag 

21. november  
kl. 14.30 på  

Kongebrocentret

Beskæftigelse Rengøring 
tilbydes:

Ring: 2028 7681

Mærkedage

Tillykke

Kære Julie
Tillykke med de 10 år den 
22/11. 

Håber du får en god dag Y
Kys fra 
Søskende og 
Mor og far

Diamantbryllup
Torsdag den 15. november 
kan Kirsten og Kresten  
Viuff, Sjølund Mark 2, Sjø-
lund fejre diamantbryllup.
Stort tillykke fra

Børn, svigerbørn, 
børnebørn og oldebørn

Søndag den 11/11 efter-
middag/aften lignede Hejls-
minde Forsmlingshus mest 
en meget velassorteret musik-
butik. Brian McNeil fra Skot-
land og Drones & Bellows 
med afsæt i Tønder og omegn 
gav i fællesskab koncert.

Der er talt mindst 37 mu-
sikinstrumenter og der blev 
pludselig fundet flere andre 
frem, så lidt over 40 er nok 
ikke helt galt, og de blev alle 
benyttet i løbet af koncerten 
(dog ikke på samme tid). 

Et forrygende musikalsk 
show med flere særlige op-

levelser, bl.a. en »duel« mel-
lem to mandolinspillere, hvor 
musikken kom forbi klassisk, 
folkemusik, rock og blues. 
Concertinaen er også et in-
strument, man sjældent mø-
der, men søndag aften var der 
hele to i sving, flere gange. 
Derudover bl. a. violiner, gui-
tarer, bouzouki, klaver, sække-
pibe, kontrabas, cello, slagtøj, 
mundharpe og harmonika.

Alt i alt en koncert fyldt 
med stemninger. Den vel-
smagende mad blev som sæd-
vanligt leveret af Ellegaards 
Landkøkken.

Brian McNeil 
og Drones & Bellows
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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.

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.

Frisør / Helse

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

Hotel Ærø ���   
Hotellet ligger som en lille tidslom-
me i en duft af tjære og tovværk 
midt på havnen i Svendborg. Her 
får I udsigten fra morgenbordet over 
liv og leben på den historiske skibs-
havn, hvor både de gamle træskibe 
og færgen til Ærø lægger til – en 
ualmindelig stemningsfuld indkvar-
tering med alle perlerne omkring det 
sydfynske øhav liggende for jeres 
fødder. I kvarteret lige bag hotel-
let ligger butikker, cafeer og listige 
værtshuse tæt i de brostensbelagte 
gyder og stræder, der flankeres af 
bindingsværkshuse og uspoleret 
købstadsidyl. 

• 2 overnatninger
• 2 x morgenbuffet
•  1 x 3-retters middag
• Fri Wi-Fi
• Fri parkering

Hotel Ærø på Svendborg Havn

Pr. pers. i dbl. værelse

1.149,-
Pris uden rejsekode 1.299,-

3 dage på historisk 3-stjernet hotel på Fyn

Ankomst 
Valgfri t.o.m. 18.12.2018 samt 
2.1.-28.6. og 1.9.-17.12.2019.

Pr. pers. i dbl. værelse

3 nætter 1.699,-

Julen kommer til 

HEJLS
Lørdag den
24. november 2018
i Multihallen   Fri entré
Kl. 12-16:  Hyggelørdag for hele familien. 
 Åben i boderne, tombolaen og i caféen.

Kl. 16.15:  Lysene på juletræet ved Dagli’Brugsen tændes.

Kl. 17.30:  Aftenarrangement med spisning og 
 dans om juletræ 

Spændende boder: dekorationer, glas, magnetsmykker 
legetøj, perler, sten, senetens, aloe-vera-produkter 
hæklerier, julepynt, stof, porcelænsmaling  
og meget mere.

Om aftenen kårer vi årets sportsnavn i Hejls.

LÆS MERE OG TILMELDING PÅ  
www.hejls-if.dk 

Dan Vals
Hejls Pizza
Vida Wood
Hitsa, Hejls

Peter Vaupell
Villes Slagtehus
Vejstrupgård I/S

Multihallen, Hejls
Kolding Glass Art
Damkærhus Auto
Lægehuset i Hejls

Dagli’Brugsen, Hejls
Din Gardinmand, Hejls

Henrik Hviid Holding A/S
Si-Tec v/Simon Pedersen

RM Interprise v/Rene Madsen
P. F. Entreprenør Service, Hejls

Hejls Hydraulik og Maskinservice
Tømrermester Jørgen Erik Kristensen

Hejls Mekanik og Teknik v/Anders Møller
Dansk Komposit Teknik v/Klaus Andersen

Finn Thomsen Maskinservice v/Michael Thomsen
Chr. & Kaj Nielsen A/S, Tømrer og maskinsnedker

Besøg af 
Matas-fonden

Den 7. november havde 
Stepping Natur- og Idræts-
børnehus besøg af Pia Ras-
mussen fra Matas’ miljøfond, 
til indvielse af de nye planter 
på deres legeplads.

På arbejdsdagen i børne-
huset den 30. oktober blev der 
plantet bærbuske: hindbær, 
solbær, ribs, samt æbletræer 
af sorten elstar, discovery og 
aroma. Alle 28 børnehave-
børn og de store vuggestue-
børn, samt forældrerådet 
deltog. Før sommerferien 
ansøgte de Matas-fonden om 
planter til deres nye legeplads, 
hvilket de fik bevilliget.

Pia sagde følgende: »Det 
er med stor glæde, at jeg, på 
vegne af Matas Miljøfond, 
kan ønske Jer tillykke med 

de nye planter til jeres lege-
plads. I er en af de mere end 
2200 legepladser, der siden 
fondens oprettelse i 1995 
har fået grønnere omgivelser 
at lege i. Miljøfonden, som 
administreres af Matas A/S 
i samarbejde med naturvej-
ledere og Danmarks Natur-
fredningsforening, håber, at 
mange børn gennem tiden vil 
få fornøjelse af planterne, og 
at de må være rammen om 
megen leg«. 

Derefter overrakte Pia 
Rasmussen et plantediplom 
til Mette Glumsø fra Stepping 
Natur- og Idrætsbørnehus, og 
børnene blev alle budt på me-
lon, som Pia havde med.

Se flere fotos på Christi-
ansfeld Avis’ FaceBook side!
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Take Away 
Brødremenighedens Hotel 

Vi bestræber os fortsat på at lave god mad fra bunden.  
Nu gør vi det lettere for jer at sætte mad på bordet,  

på de travle dage.

Bestilles på  
telefon 7456 1710 
 Mandag til søndag  

17.30 - 20.00 
(Der kan forekomme dage,  
hvor køkkenet må siger nej,  

til Take Away)

Gammeldags kyllingesteg kr. 128,-  
med hj. agurkesalat, kartofler, sovs

Stort stjerneskud - Ristet toast, stegt  kr. 148,-  
og dampet rødspættefilet, rejer, røget laks og asparges 

Mørbradschnitzel   kr. 128,- 
m. stegte kartofler, ærter, smør sauce og citron

Kultur / Mad

»Mørk er november....«
og vi har  

banko-spil
i Hejlsminde Forsamlingshus

SØNDAG D. 18. NOVEMBER KL.19
mange flotte gevinster, minibanko 

og amerikansk lotteri.
HEJLSMINDE BORGERFORENING

ÅBENT HUS
Den nye bil er pakket og klar! 

Bilen blev sat i drift  
lørdag d. 3. november.

Vi vil gerne give jer mulighed for  
at se den, og få en snak med de  
frivillige nødbehandlere. 

Derfor holder vi åbent hus  
søndag den 25. november kl. 13.00 

på brandstationen i Fjelstrup
Vi håber, at vi ses!  

Vi serverer pølse med brød til dem, der kigger forbi.

Vi har en stak gode bøger og læseanbefalinger 
med, men ellers er ordet frit, når deltagerne 
inspirerer hinanden til årets bedste læseop-
levelser. I Christiansfeld mødes vi klokken 17-18:

26. nov. Bøger om kærlighed
28. jan. Historiske romaner
25. feb. Magisk realisme

fra nov.
til feb.

Vinterbogscafé
2018-2019

Lokalrådet for Hejls & Hejlsminde inviterer til informations-aften 

Vil du gøre en 

LIVREDDENDE forskel ? 

Kom og hør nærmere om, hvordan Du kan hjælpe dine 
medborgerer og nærmeste, som ”Danmark redder Liv 
førstehjælper”   

 torsdag den 22. november 2018 kl. 19.30 på  

Hejls Gl. Skole 

Vel mødt  

6094redderliv-teamet / Lokalrådet for Hejls & Hejlsminde 

www.redderliv.dk 6094redderliv@6094.dk 

- og vær med til at redde liv og øge overlevelsen efter 
hjertestop. 
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Christiansfeld IF’s bue-
skytter har fået en god start 
på indendørssæsonen. 4 skyt-
ter har igen været til stævne, 
denne gang i Holstebro. 

Stævnet var med fina-
leskydning, så det blev en 
lang dag for skytterne, som 
først var færdige omkring kl. 
18.30. Der var 150 skytter 
fra 26 klubber repræsenteret i 
stævnet, som foregik i 2 haller 
i Idrætscenter Vest.

I klasseskydningen blev re-
sultaterne følgende: Zibrandt 
Christensen nr. 1 i barbue, 
Henrik Godtfredsen nr. 4 i 
barbue, Christian Jørgensen 
nr. 2 i langbue, Davoud He-
lany nr. 2 i master barbue.

Efter finaleskydning fik 
både Zibrandt Christensen 
og Christian Jørgensen en 
sølvmedalje. 

Eva Kristensen

Resultater 
CIF bueskydning

Fjelstrup Skatklub

Zibrandt med sin 1. præmie

Davoud, Christian, Zibrandt og Henrik

Mandag den 5. november 
mødtes 19 personer til skat.
Nr. 1: Jørn B.Nielsen med 
2188 point. Nr. 2: Thomas 
Ellegaard med 2150 point. 
Nr. 3: Erik Hansen med 1919 
point. Nr. 4: Leif Ågård med 
1804 point. Vin fik Jens P 
Hansen med 959 point.

Mandag den 12. november 
mødtes19 personer til skat. 
Nr. 1: Bent Sørensen med 
1613 point. Nr. 2: S.Å. Petz 
med 1511 point. Nr. 3: Jørn B 
Nielsen med 1328 point. Nr. 
4: Keld Petersen med 1297 
point. Vin fik Leif Ågård med 
954 point.
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FIBERBREDBÅND 
UDEN DET KOSTER 
DIG EN KRONE
ER DU BLANDT DE 4 UD AF 5 I TREKANTOMRÅDET MED 
ADGANG TIL FIBERNETTET, FÅR DU SOM NY KUNDE LIGE 
NU GRATIS FIBERBREDBÅND I ET HALVT ÅR INKLUSIV 
GRATIS TILSLUTNING TIL FIBERNETTET.

OVEN I KØBET VIL DU EFTER PERIODEN MED GRATIS 
INTERNET IKKE OPLEVE PRISSTIGNINGER PÅ DIT 
BREDBÅNDSABONNEMENT I 2019, 2020 OG 2021.

SE OM DU KAN FÅ FIBER 
PÅ EWII.COM ELLER RING 
TIL OS PÅ 70 55 55 57

6 MDR. 
GRATIS

HEREFTER FRA 
199,- PR. MD.

INKL. 
GRATIS  

TILSLUT-
NING
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Stolene slap bare op...
Hele 104 gæster deltog i 

museets markering af  Våben-
stilstanden den 11.11.1918 
og flere gæster måtte stå op 
under arrangementet, som 
startede på museet kl. 15. 

Allerede inden kl. 14 myld-
rede gæsterne ind. Dels for at 
sikre sig en siddeplads. Dels 
for at sikre sig en af de ef-
tertragtede 100-årsjubilæums 
pins med den symbolske val-
mue. I dagens program ind-
gik også sang, akkompagneret 
af Bente Ibenfeldt og fortæl-
ling af Leif Gr. Thomsen om, 
hvorfor kornvalmuen, Re-
membrance Poppy, dengang 
blev et så populært symbol på 
freden. Et symbol, som store 

dele af verden siden har delt 
og taget til sig. Forfatter Sven 
Petersen, Kalundborg, for-
talte om et familiemedlems, 
Theodor Hansen Hartung’s, 
deltagelse i 1. verdenskrig. 
Det er der blevet en gribende 
bog ud af med titlen - »En 
sønderjydes liv på godt og 
ondt«. Der var naturligvis mu-
lighed for bogkøb med forfat-
terens personlige hilsen. En 
af skildringerne fortæller om 
Theodor Hansen Hartungs 
oplevelse, da krigen sluttede. 
På Våbenstilstandsdagen led 
han af en frygtelig tandpine 
og bad sin overordnede om 
at få tilladelse til at gå til læ-
gen for at få tanden trukket 

ud. Han fik følgende besked 
og samtidig ordre om ikke at 
røbe noget for andre:

»De har min tilladelse«, 
sagde majoren, »men sørg 
for at få den ud, mens der er 
krig, for kl. 11 er det slut!!«  
Tavshedsløftet holdt han dog 
ikke. Lægen var færdig med 
stuegang, havde fri og ville 
ikke trække tanden ud. Men 
da han hørte, at freden star-
tede kl. 11, blev han alligevel 
så begejstret, at han serverede 

en halv liter god, gammel 
cognac for Hartung, inden 
han så endelig trak hans tand 
ud! Uden bedøvelse.

Den meget spændende og 
velskrevne bog kan købes på 
Genforenings- og Grænse-
museet. 

Dernæst oplevede gæ-
sterne den danske kirkegård 
i Braine i en TVSyd udsen-
delse fra 90-året, som museet 
har fået af kanalen til brug 
på museet - og endelig, som 

en smuk afslutning på dagen, 
nedhaling af museets flag til 
sækkepibetonerne af »Ama-
zing Grace«, hvorefter resten 
af gruppen fra Green Forest 
Pipe Band gav en indendørs 

koncert fra museets biblio-
teksbalkon til stor begejstring 
for gæsterne.

Fotos: Jørgen Ibenfeldt 
Tekst Kaj G. Nielsen

Sækkepiber på 1. sal

Bente Ibenfeldt og Henning Buch

Sven Petersen i snak

Leif Thomsen

Flagnedhaling 11-11-2018
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KONTORPLADSER UDLEJES

SAVNER DU ARBEJDSRO? 
De ledige lejemål består af 4 nyistandsatte lokaler 
som udlejes på Torning Møllevej 11 i Christiansfeld. 

UNIKKE KONTORLOKALER
Lokalerne er på 15-17 m2 med hver 2 kontorpladser. 
Lejen pr. plads er 1.500 kr./md. inkl. internet, adgang 
til printer og mødelokale. Der er adgang til tekøkken 
med kaffemaskine samt toilet og bad.

BOOK EN FREMVISNING
Der er mulighed for hurtig overtagelse.  
Kontakt Anders Christensen på tlf. 51 84 16 64.

Depotrum
Kolde og varme  

depotrum,  
fra 9 - 60 m2 udlejes.

Henvendelse 
tlf. 2616 7707

4-værelses  
lejlighed
I centrum af  

Christiansfeld udlejes  
fin lys lejlighed  

pr. 31/12.

Henvendelse 
tlf. 2616 7707

Bolig / Ejendomme m.m.

Hent evt.  
Ugeavisen hos:

Christiansfeld Avis  
Christiansfeld Centret

Dagli’ Brugsen og  
Stalden i Hejls

1. Verdenskrigs afslutning mindet i Tyrstrup Kirke
Tyrstrup Sogn og forenin-
gen til Afholdelse af Na-
tionale Mindedage mindes 
våbenstilstanden af Første 
Verdenskrig med gudstje-
neste og kransenedlæg-
gelse.

Rigtig mange mennesker 
kom til gudstjeneste søndag 
formiddag i Tyrstrup Kirke 
for at mindes våbenstilstan-
den den 11. november klok-
ken 11 for 100 år siden. 
Sognepræst Judith Legarth 
fortalte, hvordan menne-
skerne få år før krigens ud-
brud troede på civilisationens 

fremskridt, der dog så brat fik 
en ende og på kort tid udløste 
den verdensomspændende 
krig, der kostede omkring 10 
millioner døde og 20 millio-
ner sårede.

Efter gudstjenesten gik alle 
ud foran kirken til mindeste-
nen for sognets 56 faldne i 
Første Verdenskrig. Efter at 
man havde sunget en salme, 
sagde formanden for menig-
hedsrådet, Mogens Mogen-
sen i sin tale, at der ikke læn-
gere er flere overlevende fra 
skyttegravene og ingen nule-
vende har personlige minder 
om krigens gru og det, som 

fulgte efter. Men ikke desto 
mindre vil man mindes den 
11. november 1918, som fik 
stor betydning for sønder-
jyderne og som to år senere 
medførte Sønderjyllands gen-
forening med Danmark. Her-
efter nedlagde han en krans 
på vegne af Tyrstup Sogn 
til minde om de faldne, hvis 
navne står på mindestenen, 
men også for de krigsdeltage-
re der vendte hjem med sår på 
krop og sind samt ikke mindst 
de kvinder, som trofast havde 
varetaget hjemmets opgave, 
mens deres mand var i krig.

Erik Mylin, formand for 

udvalget til Afholdelse af Na-
tionale Mindedage, sagde i sin 
tale blandt andet, at forenin-
gens kransenedlæggelse er en 
traditon, som man har holdt i 
hævd i mange år. Kransen er 
også en påmindelse om frem-
over at bringe erindringen om 
fred og frihed, betonede han 
og mindede om, at det var 
sønderjyderne selv, der kæm-
pede sig frem til freden efter 
krigsafslutningen.

Mindehøjt idel igheden 
blev afsluttet med at sangen, 
»Altid frejdig, når du går«. 
Bagefter bød arrangørerne 
på kaffe og småkager inde i 
kirken.

Af Lars Østergaard Jensen

Sognerådsformand Mogens Mogensen, Per Wolff som lagde kransen på vegne af Foreningen til 
Afholdes af Nationale Mindedag, fanebærer Kurt Mosegaard samt Erik Mylin

Mogens Mogensen og Per Wolff før kransenedlæggelsen

Sognepræst Judith Legarth før 
gudstjenesten med de kranse-

nedlæggelse
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Motor

Kontakt jeres lokale
 GF-assurandør

Nels Thorsgaard, Christiansfeld

Telefon 24 80 99 40
nels@gfforsikring.dk

www.gf-sønderjylland.dk

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

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

➢ Luft/luft 
➢ Luft/vand 
➢ Jordvarme 

-Gaskedler 

-Fjernvarme 

-Oliekedler 
 

-Vand 

-Varme 

-Sanitet 

-Renovering 

-Badeværelser 

-Nybyg 
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Gospel i Christiansfeld
Lydiah Wairimu bliver ofte 

beskrevet som »den lille kvin-
de med den store stemme«. 
Hendes måde at synge på 
er energisk og dynamisk, og 
hendes optræden er varm og 
medrivende.

Lydiah er født i Kenya og 
er uddannet på musikkon-
servatoriet i Nairobi. I 1997 
flyttede hun til Danmark, og 
siden har hun været korleder 

i mange byer rundt i Jylland, 
og har sunget med diverse 
pianister, bands, lavet work-
shops og optrædener rundt 
i hele Danmark, medvirket i 
flere TV programmer, samt 
turnéret i udlandet. For tiden 
er hun leder for 9 gospelkor, 
og der er stor efterspørg-
sel efter hendes gospeltimer 
også på folkeskoler, højskoler, 
gymnasier, til firmaevents, 

konferencer og i centre for 
folk ramt af demens.

Lydiah bor i Silkeborg og 
er mor til 4 børn. En gang 
imellem laver hun store kon-
certer, hvor hun samler 100-
250 korsangere fra de forskel-
lige gospelkor, hun leder i 
Jylland. Til Brødremeninghe-
dens Kirke kommer Lydiah 
med et stort kor bestående 
af kormedlemmer fra Neema 

Gospelkor og Kvaglund Kir-
kes Gospelkor, akkompagne-
ret af pianist Birk Johansen.

Deres koncertrepertoire er 
meget varieret: traditionelle 
spirituals, gospelklassikere 
samt contemporary gospel og 
urban gospel, så programmet 
henvender sig bredt til folk i 
alle aldre. 

Glæd Jer til en stor ople-
velse! 
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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



Christiansfeld Avis 11Torsdag den 15. november 2018

Landbrug / Have / Fritid / Håndværkere m.m.


