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Uge 47 94. årgangTorsdag / Fredag den 22. / 23. november 2018

Gudstjenester
Søndag d. 25. november 2018 

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

Christiansfeld  
Avis

Kan også læses på
www. 

christiansfeld-avis.dk

 Vores åbningstider er:
MANDAG - FREDAG  

kl. 09.30 - 17.30
LØRDAGE:  

kl. 09.30 - 13.00

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
Kom til  

ÅBENT HUS
Fredag den 23/11 kl. 9-16

Se mere på: chr-ms.dk 
 

CHRISTIANSFELD 

                   MASKINSERVICE  
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Hjerndrupvej 10 . 7456 1511
www.blomstergaarden- 

christiansfeld.dk

Knaldhamrende 
Gode Tilbud

Se flere  knald gode  tilbud side 3

Julebutikken 
er  

Totalt Julet
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Frørup · Hejls 
Hjerndrup · Stepping

Taps · Tyrstrup · Vejstrup

Vejstrup, Hejls og Taps Pastorat

Adventsgudstjeneste
1. søndag i advent 2. december

Hejls kirke kl. 10.30 
Solosang ved Sara Ross

Vejstrup kirke kl. 16.00  
Luciaoptog ved elever fra Sjølund/Hejls skole

Kirkekorene medvirker.

Alle er velkommen.

Gudstjenester  
Stepping og Frørup

12/12: Stepping 10.30, Frørup 14
16/12: Frørup 10.30, Stepping 19 Lucia

24/12: Stepping 14.30, Frørup 16
25/12: Frørup 10.30
31/12: Stepping 15

1/1-19 Frørup 14

‘Ene og alene’      Oplevelsesklub for enlige

Torsdag den 29. november kl. 14.30 
Tilmelding senest den 27. november.
»Optakt til advent« i Sognehuset med 
klip, gran, hygge, æbleskiver og gløgg  
Pris 60,00
Alle enlige er velkomne 
Kontaktperson Bodil Henriksen, tlf. 6011 8552 
Tyrstrup Kirke - Kolding Provstis Menighedspleje

Julefrokost og  
Fællesskabsaften

Traditionen tro holder Fællesskabsaften jule-
frokost sidste torsdag i

november den 29. nov. kl. 18.30 
- tilmelding til spisning til Else 2649 0103

Vejstrup, Hejls og Taps Pastorat

Sogneformiddag
d. 27. november kl. 10.00 - 12.00

Sted: konfirmandstuen i Hejls 
Fortællinger fra tiden på Sjølund Mølle  

ved Hanne og Bent Hviid

Mød op til hyggelige formiddage. 

Har man brug for kørsel  
kontakt formand Jørgen Dahl mobil 2442 6488.

Pastoratsrådet

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

Bekendtgørelser

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.

MADPAKKEHOLDET
Et hold for yngre mænd der er blevet ældre.

Du inviteres hermed til

MADPAKKEHOLDET
mandag den 26. november 

kl. 11.00 til kl. 13.30 i  
Enkesædet, Kær Møllevej 15  

i Aller
Leif Grønbæk Thomsen, Anslet  
kommer og fortæller lidt om???

Medbring din madpakke og vi giver øl, vand, 
kaffe og småkager.

Pris 40 kr. pr. gang.

Du er så hjertelig velkommen.

Med venlig hilsen  
ALLER SOGNS MENIGHEDSRÅD

Tema: 1. Verdenskrig
Koncert med Svestar  

i Vonsbæk Kirke
Søndag 25/11 kl. 16.00

Udstilling og kaffe ved  
Vonsbæk Lokalhistoriske forening.

Gratis entré.

Arr. Aastrup og Vonsbæk Menighedsråd

Prætoriustorv 1, 6070 Christiansfeld
Mandag - Fredag kl. 10.00-17.00
Lørdag kl. 10.00-12.30

Annoncesponsor: Den gamle grænsekro

Kom ind og 
se de mange 
fi ne juleting 
i Butikken

BDM 
      Butikken

Hvis du ikke har modtaget avisen...

Kan den hentes hos:

Christiansfeld Avis  
Christiansfeld Centret 

Dagli’ Brugsen og Stalden i Hejls

Christiansfeld

Ansøgning til julehjælp 
udfyldes i Seniorhuset 

 fredag den 30. november 
mellem kl. 13.00 og 15.00

Annonce- 
sponsor:    Blomstergården
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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 22/11 - 29/11 2018

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

Julebutikken 
er Totalt Julet

Roser
i potter

TA’ 12 STK.

20000

KØB 10 STK.

KØB 10 STK.

÷50%

÷50%

Lyng m.m.
Alt på bordet
Pr. stk. 2900

Stauder

HÆK- 
PLANTER
Ligustrum 
Bøg - 30/50 599

Pr. stk.

 

 

• 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...

Julemarked
Skøtt’s Place
Kongensgade 2,  
Christiansfeld 

Julepynt 
Dekorationsmaterialer  

Sælskinds-julepynt
Åbent: tors-fredag 

12-17:00, 
lørdag 10-14:00 eller efter aftale
Tlf. 2344 0935

Årets nyhed! 
Fredag d. 23. nov.  

fra kl. 10 - 16. 
I BDM Butikken og Shop Karibu  

præsenteres årets nyhed  
- de nye guldbelagte Herrnhuter  

lysholdere og sølv-øreringe håndlavet  
af guldsmed Bodil Binner, København.

Der bydes på kaffe og kage.

Så er der JUL I STALDEN
søndag den 25/11-18 kl. 11.00-16.00

er der JULESTUE
med gæsteudstillere med masser af skøn håndlavet  

pynt - smykker - kranse - dekorationer - patchwork 
malede sten - hæklerier og m.m. 

Kom og få inspiration til køb af julegaver eller pynt  
og dekorationer til »DIN JUL«.

Håber vi ses!

Nostalgi - Livsstil - Mode
350 m2 med stort udvalg i nyt og gammelt til både ude og inde.

Gå på opdagelse, kom og lad dig inspirere, 
opleve og sanse!

Antik & Kunst - Second Hand & Loppefund,
Tøj og ting til haven - og meget, meget mere...

Et besøg værd for hele familien!

Åbningstider:
Mandag  kl. 13-17
Torsdag  kl. 13-17
Søndag kl. 11-16

Lad turen gå til midt i Hejls

Hejls Landevej 43 . 6094 Hejls
Tlf. 7557 2508

www.midt-i-hejls.dk
Nostalgi - livsstil - Mode

Åbningstider:  
Mandag  kl. 13-17 
Torsdag  kl. 13-17 
Søndag kl. 11-16

Hejls Landevej 43 - 6094 Hejls - Tlf. 7557 2508Favstrupvej 2 · Chr.feld · Tlf. 3034 9220

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

Kalvekoletter
Pr. kg  16000

Kalvesteg
med bacon

Pr. kg  6500

Tværreb 
til suppe

Pr. kg  3000

Friskhakket
Oksefars

1 kg 65,-

3 kg 17000

Osso Buco
1 kg        3000
Så længe lager haves

Sønderhave Sko
Martensens  
Boghandel

Donslund Vine

Amanda M
Smuksakk
Anemonen

Tyrstrup Brød

Gittes Mode
OK Plus
Meny

Det Gamle Apothek

Når du handler lokalt hos os i december,  
er du med i konkurrencen om gavekort til butikkerne

Juleshopping i 
Christiansfeld

Juleåbent i Galleri Mørkøre
Det blevet en fast tradition 
at Galleri Mørkøre holder 
åbent i forbindelse med 
julen.

I år er Galleriet fydet med 
nye malerier, der viser det 
barske liv på de Nordatlanti-

ske øer. Temaet i år er det lille 
fyrtårn, der både giver lys, og 
viser den sikre vej til det afsi-
des liggende Færøerne. Male-
rierne er også fyldt med glade 
minder, små primitive huse, 
der heldigvis er stormsikre, 

hav, fjeld, fugle og den tætte 
tåge, der er så kendetegnende 
for Færøerne. Galleriet er be-
liggende i den gamle Brugs i 
Ødis Bramdrup, Farrisvej 6, 
Vamdrup. For åbningstider - 
se annonce side 5.
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OMDELING AF AVIS
Vær venligst opmærksom på at aviser distribueres 
på torsdag- fredage og omdelingen først skal være 
afsluttet på fredage inden kl. 21.00.

Der kan således tidligst reklameres over manglende  
dækning på fredage efter kl. 21.00.

Vær venligst opmærksom på at reklamationer oplyst  
tidligere end dette ikke vil blive behandlet.

Vi kan oplyse at Christiansfeld Avis ikke mere bliver om-
delt samtidigt med f.eks. Vamdrup Ugeblad, der bliver 
omdelt på tirsdag - onsdage.

MODTAGER DU IKKE UGEAVISEN SENEST 
FREDAG KL. 21:00?
Kontakt FK Distribution på: 
www.fk.dk/reklamation 
eller send en mail til 
kvalitetvest@fk.dk, ellers ring til
FK Distribution på TLF.: 7010 4000 
mandag til torsdag fra kl. 08:30-16:00 
og fredag 08:30-14:30.

TILLYKKE... 
Ønsker De at sende en personlig hilsen til venner/ 
familie, kan denne kupon indsendes/ indleveres til  

Christiansfeld Avis/ Tyrstrup Herreds Tidende,  
Jernbanegade 1 (det gl. posthus) 6070 Chr.feld

Pris (inkl. moms) 
1 sp. annonce (max 20. ord) ................................kr. 35,00

1 sp. annonce (max 20. ord) 
     med »passende« foto ......................................kr. 60.00

2 sp. annonce (max 20. ord) 
     med »passende« foto ......................................kr. 90.00

For hver påbegyndt 10 år - kr. 10,00 ekstra. 
F.eks. 26 ord v/1 sp. annonce koster kr. 70,00

o 1 sp. uden foto   o 1 sp. med foto   o 2 sp. med foto

SENEST MANDAG MIDDAG.  
ANNONCERNE SKAL BETALES KONTANT.

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

Osterkrug Treia   
Her bliver I godt indkvarteret på et 
hotel med velrenommeret køkken 
i det gamle, danske land, der har 
rigtigt meget at byde det voksne 
publikum. Hotellet med den ind-
bydende krostue med kamin ligger 
kun 19 kilometer vest for Slesvig 
by, hvor I bør begynde miniferien 
med at opleve Slesvig Domkirke, 
der snart er 1000 år gammel. I bør 
heller ikke snyde jer selv for oplevel-
sen af Gottorp Slot, hvor man finder 
en række museer med spændende, 
arkæologiske fund – sammen med 
interessante samlinger af kunstgen-
stande med historisk værdi.

• 2 overnatninger
• 2 x morgenbuffet
• 2 x 3-retters middag 
• Velkomstdrink

Kroophold i Nordtyskland

Pr. person i dbl. værelse

949,-
Pris uden rejsekode 1.099,-

3 dage på hotel i Treia, Schleswig-Holstein

Ankomst 
Fredag og lørdag frem til 
22.12.2018 og 4.1.-25.5.2019.

3 nætter 1.299,-

Gode børnerabatter

Tillykke

Verdens bedste kone
bliver 70 år d. 28. november. 
Vi glæder os til festen.

Kærlig hilsen 
Manden

Guldbryllup
D. 30.11.2018 
fejrer Hanne og Preben  
guldbryllup.
Der er morgensang kl. 08.00
på Hejlslandevej 27.

Børn, svigerbørn,  
børnebørn og oldebørn 
ønsker dem en dejlig dag

Y

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

Kultur / Mad
Tusind tak
til familie, venner og nabo-
er fordi I var med til at gøre 
vores diamantbryllup den 
15/11 til en festlig og dejlig 
dag.
Tak for de flotte ranker, flag-
ning, »morgensang«, den  
pyntede bil og for blomster 
og gaver.

    Edith og Knud Lauritsen, 
    Anslet

Diamantbryllup
kan Betty og Jens Peter 
Madsen fejre torsdag den 
29. november.
Vi glæder os til festen.

Kærligste hilsner fra 
Børn og Børnebørn

Taksigelser

Hjertelig tak

for den store deltagelse ved

Jørgen Halkens
død og bisættelse

Tak for blomster, besøg og omsorg, det varmer os meget

På familiens vegne

Lotte Halken

Kære mor, far,  
bedstemor, bedstefar, 
svigermor & svigerfar
Vi ønsker jer stort tillykke 
med Guldbryllup’s dagen d. 
30/11-2018.
Vi glæder os til at hygge 
med jer om morgenen.

Kærlige tanker fra 
børn, svigerbørn  
& børnebørn

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 og vær med til at 
vække julemanden  

i Fjelstrup

Lørdag d. 1. december kl. 14.00  
på Fjelstrup Brandstation

Der vil være slikpose til børnene.

Der kan købes æbleskiver  
med glögg m.m.

Fjelstrup Spejder vil stå med  
deres tombola, hvor det vil være  
muligt at vinde juledekorationer,  
neg og pyntegrønt.

En hilsen til julemanden  
fra Fjelstrup Auto

Søndag d. 25. november
i Hejlsminde Forsamlingshus

EFTERMIDDAGS- 
BANKOSPIL

Vi byder velkommen til  
Bankospil med mange fine   
kødpakker og ænder fra  

Dagli’ Brugsen i Hejls, sponsor- 
gevinster, samt sidegevinster.

- Mini banko og 
Amerikansk lotteri.

Salg af kaffe/te, saftevand  
og Jørgens svesketorte.

Hejlsminde  
Selskabelige Forening

kl. 14.00

Salg af juletræer
KFUM-spejderne 

i Christiansfeld

sælger igen i år juletræer 
på Prætoriustorvet

Den 2. dec.  fra kl. 10-15 
Den 8. /9. dec.  fra kl. 10-15 
Den 15. /16. dec.  fra kl. 10-15 
Den 22. dec.  fra kl. 10-15
Mandag den 26. november, 
kommer spejderne rundt 
og sælger gran ml. 17.00 og 19.30
Pris pr. bundt 20,00 kr.

Mvh. 
KFUM-Spejderne

JULEHYGGE  
I FRØRUP
Søndag den 2.12 

Vi starter i kirken kl. 14.00 
hvor børneklubben vil optræde
Efterfølgende vil der være hygge  
med Gløgg og æbleskiver i

Jagtstuen ved Peter og Gitte  
(Skovrupvej).

Vi slutter af med at tænde  
juletræet ved springvandet  
med sang og dans om juletræet.

Frørup Borgerforening og  
Stepping/Frørup Menighedsråd

Jule- 
træsfest

Spejderne og 
Stepping Frivillige Brandværn 

afholder juletræsfest

søndag den 2. december 2018 
kl. 14.30 på Brandstationen, 

Christiansfeldvej 3,
hvor der kan købes gløgg og æbleskiver  

samt kaffe, øl og vand.

Julemusik ved Stepping Friskole. 
Julemanden kommer og uddeler godteposer.

Arrangementet foregår indendørs  
i den opvarmede brandstation.

NytårskoncertNytårskoncert
6. januar kl.18:306. januar kl.18:30

2019

i Fjelstruphallen

Billetter : 175 kr.-  VelkomstChampagne, samt Kaffe og Kage

Kun adgang mod forudbestilte billetter

Billet bestilling tlf.: 24 62 63 57 
eller 21 48 28 89  eller  fjelstruphallen@gmail.com.

SØNDERJYLLAND AMATØR SYMFONI ORKESTER

PER NIELSEN 
CHRISTMAS TIME 2018

 

Billetsalg: Christiansfeld Center tlf. 7979 1773    |    www.billetten.dk

www.trompet.com – julekoncerter.dk

Brødremenighedens Kirke
Torsdag d. 6. december kl. 19.30

Christiansfeld

Alexandru Radu
VIOLIN

Jacob Trautner
KEYBOARD

2018 Julemesse 
LØRDAG DEN 1. OG  

SØNDAG DEN 2. DECEMBER KL. 10-16 
Sønderjyllands ældste og hyggeligste julemesse med 60 stande i Møllen /  
Teltet på gårdspladsen / Kultur– og Aktivitetsladen, hvor der sælges  
kreativ husflidskunst, julepynt og gaveideer. 

Julemanden vækkes lørdag kl. 10.30. 
”FARS BAR”  med fadøl, juledrikke og grillpølser. 

Kreativt værksted i Møllen  
Få et foto sammen med julemanden 

DET SKER LØRDAG OG SØNDAG: 
Flotte gaver udloddes, vælg flotteste stand og vind vin. 
Staldcaféen sælger gløgg, æbleskiver, kaffe, kage m. m. 
 
ENTRE kr. 40,- / børn under 15 år gratis ifølge m.   
                            voksen m. gyldig adgangsbillet. 

FOR BØRN 

Kreativt værksted 

Julepose lørdag kl. 

10:30 til børn  DSI Tørning Mølle 
Tørningvej 6 - 6500 Vojens 

Tlf.: +45 7450 7450 

Kultur / Mad

Juleåbent i Galleri Mørkøre
Galleriet er beliggende i den gamle Brugs  

i Ødis Bramdrup Farrisvej 6 Vamdrup,  

OG HOLDER ÅBENT: 
den 23.-24.-25. og 30. november samt  

den 1. og 2. december

ALLE DAGE FRA KL. 10.00 - 17.00

Kopi-priser:
A4 sort/hvid kr. 1,-
A4 farve kr. 3,-
A3 sort/hvid kr. 2,-
A3 farve kr. 6,-

Christiansfeld Avis
Tyrstrup Herreds 

Tidende
Jernbanegade 1 

6070 Christiansfeld

Det Gamle Apothek
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Christiansfeld IF herre hånd-
bold har fået nyt spilletøj
Stort tillykke med det de nye spilletøj til Christiansfeld IF herre håndbold. Dragterne er 
sponseret af CTS - Christiansfeld Truck Service, Amanda-M.dk og RELATECH vvs.

Herrnhuter stjernen 
(Morgenstjernen) på en ny, 
smuk måde
BDM kan nu tilbyde 
Herrnhuter stjerner på en 
ny og spændende måde. 
Det sker i et samarbejde 
med guldsmed Bodil Bin-
ner, København og Herrn-
huter Sterne.

Bodil Binner skriver: »I mit 
univers er Herrnhut-stjernen 
blevet til en håndlavet lyse-
holder i luksusklassen. Den 

elegante stjerne funkler di-
skret for enden af den sand-
blæste messinglysholder, der 
er belagt med 24-karat guld 
og er ultradekorativ i al sin 
enkelthed. På træet, på kan-
ten af en vase eller på en gren 
i vinduet«.

Der er et andet, nyt, smukt 
håndlavet produkt fra Bodil 
Binners hånd: Et sæt sølvø-
reringe med små Herrnhuter 

stjerner. Lysholder og øre-
ringe blev præsenteret ved 
Laugenes opvisning i Moltkes 
Palæ, hvor Hendes Kongelige 
Højhed Prinsesse Benedikte 
var til stede.

Begge dele sælges kun i 
BDM Butikken, Prætori-
ustorv 1 og Shop Karibu, 
Nørregade 14, Christiansfeld 
og af guldsmed Bodil Binner, 
København.

Hendes KGH Benedikte sammen med guldsmed Bodil Binner. Foto: Niklos Szabo

»Jeg glæder mig i denne Tid
nu falder Julesneen hvid, 
og saa maa Julen komme!«

Sneen som i Peters Jul kan 
vi ikke love, men vi kan love 
juletraditioner til 2. søndag 
i advent. Hjerndrup menig-
hedsråd indbyder til børne- 

og familiegudstjeneste med 
efterfølgende juleaktiviteter 
søndag den 9/12. kl. 14.

Vi begynder i kirken med 
familiegudstjeneste, som An-
nette Wiuf Christensen står 
for. Herefter byder vi på æb-
leskiver og andet mundgodt i 

Hjerndrup Sognegård. Vi skal 
også i værksteder - ligesom 
sidste år - for at lave ting, der 
kan bringe os i julestemning 
Det tager Anni Rindum sig 
af.

Vi skal selvfølgelig også 
synge. Karin Mølbak, som er 
vores nye organist, vil spille til 
det sanghæfte, vi har lavet til 
dagen. Børnene kan sikkert 
sangene udenad. Hvad f.eks. 
med: »Hvad er det, der gør jul 
til noget særligt!« Eller »Nu 
Tændes Tusind Julelys«.

Vi i menighedsrådet glæ-
der os til at se børn og vokse 
fra Hjerndrup og omegn til 
denne hyggelige tradition.

Hjerndrup Kirke

i Hjerndrup

Christmas Time
Julen har trompetlyd, i 
hvert fald når trompeti-
sten Per Nielsen optræder 
i kirkerne landet over.

Per Nielsen, der til daglig 

er trompetist i Sønderjyllands 
Symfoniorkester, blæser igen 
i 2018 julen ind med sine po-
pulære julekoncerter, som i 
de senere år har fyldt bænke-
rækkerne i Danmarks kirker.

Per Nielsen spiller kend-
te julemelodier fra album-
merne »Christmas Time« og  
»Christmas Joy« For sidst-
nævnte modtog han få uger 
efter udgivelsen i 2011 en 

guldplade med et salg på 
mere end 10.000 cd’er.

På repertoiret er der en 
perlerække af de mest kendte 
julesalmer og -sange som »Nu 
tændes tusind julelys«, »En 
stjerne skinner i nat«, »Når jeg 
ser et stjerneskud« og »Ama-
zing Grace«.

Per modtog i 2012 Syd-
banks Musikpris, hvor musi-
kerne i Sønderjyllands Sym-

foniorkester stemmer på en 
kollega, som har gjort sig 
særlig fortjent til netop denne 
hæder!

Populariteten understre-
ges yderligere af, at hans 
18 cd’er er solgt i mere end 
400.000 solgte eksemplarer, 
hvilket gør ham til landets 
mest populære instrumental-
musiker.

Publikum i landets kirker 

er garanteret en hyggelig og 
stemningsfuld aften, når Per 
på sin charmerende sønderjy-
ske facon uformelt præsente-
rer julens melodier.

Ved julekoncerterne med-
virker desuden pianisten Ja-
cob Trautner og violinisten 
Alexandru Radu.

Han gæster Brødremenig-
hedens kirke i Christiansfeld 
torsdag den 6. december.
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Skøtt’s Place
- loppemarked og snart også Emballage Rådgivning

Christiansfeld har fået 
endnu en butik med antik 
og loppefund i butikslo-
kalerne på Kongensgade 
2, hvor Morten Heilmann 
Skøtt i 2019 også vil drive 
rådgivningen omkring 
emballage for kunder i 
ind- og udland.

Vi besøgte Morten 
Heilmann Skøtt i lokalerne, 
som før i tiden har dannet 
ramme om en guldsmede-
forretning og et revisions-
firma. Han fortæller, at det 
er lidt som at komme hjem 
til Christiansfeld, hvor hans 
bedsteforældre, Johannes og 
Imgard Skøtt, indtil midten 
af 1980’erne drev købmands-
forretning på Kongensgade 
68. Da Irmgard i 1990 gik 
bort, flyttede Morten i 2000 
op til Grønland for at hjælpe 
til hos sin far, Svend Erik 
Skøtt, som der havde drevet 
et emballagefirma fra 1991 
til 2017. Morten overtalte sin 
far til at flytte tilbage til Chri-
stiansfeld i 2018, men des-

værre gik faren bort allerede 
efter få måneder i byen.

Morten Heilmann Skøtt 
vil fra nytår 2019 drive firma-
et Emballage Rådgivning for 
virksomheder både herhjem-
me og i udlandet - bortset fra 
Grønland, hvor han er bun-

det af visse klausuler. Planen 
er at indrette kontor i lokaler-
ne sideløbende med, at han 
og hans hustru Tina vil drive 
antik- og loppemarked, hvor 
man netop i denne tid sælger 
julepynt, dekorationsmate-
rialer samt sælskindsjulepynt. 

Parret røber, at de også delta-
ger i julemarkedet på Præto-
riustorvet ved Christiansfeld 
Hotel den 8. december.

Lars Ø. Jensen

Inde i lokalerne finder man et varieret udbud af brugte ting, men i denne tid især mange juletingMorten Heilmann Skøtt foran butikken på Kongensgade 2 

Fjelstrup har fået ny 
nødbehandlerbil
- og nødbehandlerne har 
fået øget kompetence.

Borgerne i Fjelstrup og 
omegn kan nu føle sig endnu 
mere trygge ved at have en 
lokal akutenhed med nødbe-
handlere klar til at rykke ud 
fra den lokale brandstation 
med øjeblikkelig hjælp døgnet 
rundt. Nødbehandlerteamet i 
Fjelstrup har både fået ny bil 
og øgede kompetencer.

Nødbehandlerteamet i 
Fjelstrup holder åbent hus

På søndag den 25. novem-
ber kl. 10.00 slår nødbehand-
ler teamet i Fjelstrup dørene 
op på Fjelstrup Brandstation, 
hvor bilen er hjemmehøren-
de, og her kan man se den 
nye bil.

Teamet har øget samarbej-
det med Region Syddanmark 
og her har team-medlem-
merne nu været på en række 

kurser, så de nu på en række 
områder har fået øgede kom-
petencer til anvendelse af 
forskellig medicin til akutte 
tilfælde.

Kig indenfor på søndag og 
hør meget mere om teamets 
kvalifikationer og se, hvad 
den nye bil kan præstere.

To stolte nødbehandlere flankerer den nye bil, nemlig formand Finn Schmidt og næstformand 
Michael Hansen. I indeværende år har der været bud efter nødbehandlerne i Fjelstrup mere end 
70 gange.

Nyudlærte kokkeelever 
oktober 2018 fra
Hansenberg Kolding

Bagerste række fra venstre:  
Nicklas Gammelgaard Kjærgaard, Restaurant Memu - Mike Flöche Hansen, Refborg - Frederik 
Borring, Hotel Koldingfjord - Philippe Christian Brauner Sørensen, Remouladen - Emil Jacob 
Lund, Hotel Harmonien - Kasper Friborg, Munkebjerg Hotel - Martin John Alslev Jensen, Dgi-
Huset Vejle - Jeanette Villaume Nielsen, Iss Facility Services - Mohamed Yussif Daibess, Comwell 
Kolding
Forreste række fra venstre: 
Louise Toft, Vejle Center Hotel - Elisabeth Bech Andergren, Diagonalkroen - Tinna Thøger Thom-
sen, Vingsted Hotel & Konferencecenter - Nicolai Sabastian Ravn, Restaurant Skamlingsbanken 
- Diana Bording, Årøsund Badehotel - Peter Pinsuwan Dalsgaard-Jensen, Den Gamle Grænse-
kro
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Landbrug / Have / Fritid
Bolig / Ejendomme m.m.

Alle i Christiansfeld skal 
have ny vandmåler
I løbet af de kommende 3 
måneder skal 1674 hus-
stande og virksomheder i 
Christiansfeld have skiftet 
deres vandmåler.

De nye målere kan fjernaf-
læses, og dermed er det snart 
slut med selv at tyde tallene 
på tælleren. De gamle vand-
målere er nemlig ganske en-
kelt for slidte og skal erstattes 
med nye, fortæller kommu-
nikationsleder Tue Knudsen 
hos BlueKolding. 

Og allerede i denne uge 
begynder arbejdet med at 
udskifte samtlige vandmålere 
hos både private og virksom-
heder i Christiansfeld, som 
modtager vand fra vandvær-
ket nordvest for Christians-
feld.

Cirka en uge før det bliver 
deres tur, vil hus- og virksom-
hedsejere modtage et brev i 
postkassen med besked om, 
hvornår udskiftningen bliver 
foretaget. I brevet er der også 
kontaktoplysninger til det 

lokale firma Stange og Ma-
rek VVS, så man kan ringe, 
hvis der er problemer med 
tidspunktet. Stange og Ma-
rek står for udskiftningen af 
samtlige 1674 målere.

Ingen udgifter til hus- eller 
virksomhedsejere

Ulrik Westergaard Knud-
sen fra BlueKolding Vand, 
der driver vandforsyningen i 
Christiansfeld, skriver i pres-
semeddelelsen: »Kunderne 
skal ikke selv betale noget, 
da udskiftningen af målerne 
er en del af det løbende ved-
ligehold. Det eneste, man 
skal gøre, er at sørge for, at 
håndværkerne har adgang til 
at skifte måleren på det tids-
punkt, der er aftalt.«

Aflæs og tag selv foto af 
gammel vandmåler

Ifølge Ulrik Westergaard 
Knudsen aflæser man vand-
måleren og tager et billede af 
den, før den bliver udskiftet, 
men det er en rigtig god idé, 

hvis man også selv foretager 
en aflæsning og eventuelt ta-
ger et billede af den gamle 
måler. Dette for at undgå 

eventuelle tvister omkring 
forbrug.

Af Lars Østergaard Jensen

Sådan ser de nye vandmålere ud.

Karin og Svend Søe 
- 27 år i Brødremenig-
hedens Genbrugsbutik
Avisen har besøgt Brødre-
menighedens Genbrugs-
butik på Prætoriustorvet 
1, der netop nu bugner 
af varer, for at få en snak 

med Karin og Svend Søe, 
som startede BDM Butik-
ken for over et kvart år-
hundrede siden. 

Karin Søe, som netop fyld-
te 80 år den 3. november, har 
lige som Svend sin rod i det 
nordlige Jylland, nærmere be-
tegnet den smukke landsdel 

Karin og Svend har tilsammen arbejdet 54 år i genbrugsbutikken på Prætoriustorvet.

Thy. Karin tog som ung på 
bibelskole i Norge, men vend-
te i 1956 hjem til Danmark, 
hvor hun i 1960 mødte Svend 
i Esbjerg. Efter kort tid sagde 
de ja til hinanden.

Svend, som blev uddan-
net som diakon og sygeple-
jer, trak sammen med Karin 
i 1963 teltpælene op og flyt-
tede til Tanzania for at arbejde 
for Brødremenighedens Mis-
sion. Det blev til 9 virksomme 
år i Afrika, før ægteparret i 
1972 flyttede til Danmark. I 
1992 flyttede Karin og Svend 
til Christiansfeld, hvor Svend 
var ansat som generalsekretær 
for Brødremenigheden i 13 
år.

I 1991 arbejde de to i 
Brødremenighedens Gen-
brugsbutik i de lokaler, hvor 
nu Brødremenighedens Butik 
holder til på hjørnet af Præto-
riustorvet 1 og Kongensgade. 
To år senere, i 1993, flyttede 
genbrugsbutikken til de nu-
værende lokaler på Prætori-
ustorvet 1 C. Karin fortæller 
med glæde i stemmen om de 
mange år i butikken, om de 
dejlige frivillige medarbejdere 
og stamkunderne i byen samt 
de mange turister, som år 
efter år vender tilbage for at 
kigge ind i den lille butik. Ka-
rin og Svend er glade for, at så 
mange mennesker året rundt 
kigger forbi for at skænke 
forskellige genstande, møb-
ler, tøj og andet til butikken. 

Overskuddet af salget går til 
velgørende formål og Ydre 
Mission, understreger de.

Parret, som arbejder flere 
dage om ugen i Brødreme-
nighedens Genbrugsbutik, 
kunne dog ønske sig, at flere 
yngre mennesker ville få tid 

og lyst til at hjælpe til. Karin 
fortæller smilende, at hun og 
Svend er beriget med 4 dejli-
ge børn og 7 børnebørn, som 
jo også lægger beslag på tid og 
kræfter.

Af Lars Østergaard Jensen
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Kolding Mandskor 
giver julekoncert i 
Hjerndrup Kirke
Onsdag den 5.12. kl. 19.30 
giver Kolding Mandskor 
julekoncert i Hjerndrup 
Kirke.

Kolding Mandskor har 
en lang og flot historie bag 
sig. Koret er et traditionelt 
mandskor og blev dannet 
den 18. september 1928. Det 

har derfor 90 års jubilæum i 
år. Koret dirigeres af Bo Ski-
belund, og repertoiret spæn-
der over flere genrer med bl.a.
• Renæssance musik
• Klassiske korværker
• Operette
• Negrospirituals
• Danske samt nordiske sange
• Rytmisk og nutidig moder-

ne kompositionsmusik.
Kolding Mandskor har 

ved flere lejligheder arbejdet 
sammen med professionelle 
orkestre og sangsolister.

Vær hjertelig velkommen 
til en aften, hvor julens stem-
ning og smukke sange vil be-
væge dig til toner og sang fra 
dette dejlige kor. Fri entré.

Julemesse på Tørning Mølle
Det hele starter med, at 
børnene for 33. gang kal-
der på julemanden, som 
har sovet godt øverst oppe 
i møllen siden sidste år, 
når han ikke lige sammen 
med 2 møllersvende, som 
også holder til i Møllen, 
har brugt tiden til at lave 
julegaver til børnene.

Når julemanden kigger 
frem i døren på toppen af 
Møllen, henter Falck ham 
ned med den store stigevogn, 
og så deler julemanden en 
god godtepose ud til alle de 
fremmødte børn. 

Du kan møde julemanden 
under hele Julemessen og du 
kan gratis blive fotografe-

ret sammen med ham i hans 
kane.

Julemessen på Tørning 
Mølle har mere end 60 stan-
de, hvorfra der sælges kreativ 
husflidskunst, julepynt, gave-
ideer og alt, hvad der hører 
julen til. Der er en arbejdende 
trædrejer, juledekorationer, 
marmelade, glaskunst, duk-
ketøj, strømpenisser, hæklede 
lyskugler, ståljuletræer til at 
hænge på juletræerne, smyk-
ker af alle mulige materialer, 
vævet beklædning, malerier, 
fuglehuse, juledekorationer - 
for at nævne et lille udpluk af 
de tusinder at ting, som hører 
julen til. Møllen, Laden og 
teltet på gårdspladsen sum-
mer og oser af julehygge, og 

på 1. sal i Møllen er der ind-
rettet Kreativt Værksted, hvor 
børn og voksne kan få ideer til 
og fremstille julepynt og ga-
ver. Standene udlodder gaver, 
som vindes på indgangsbil-
letten. Du kan også vinde vin 
ved at være med til at vælge 
den flotteste stand.

I staldcafeen er der æble-
skiver og gløgg som sædvan-
lig. I »FARS-BAR« fås varme 
drikke som Glüwein og mu-
lighed for fadøl og grillpølser.

Julemessen finder sted den 
1. og 2. december 2018 fra kl. 
10 til 16.

Entre kr. 40 og børn under 
15 år gratis adgang ifølge med 
voksen.

Vind Jule-CD med 
Per Nielsen

Brødremenighedens Kirke får d. 6. de-
cember besøg af den populære trompe-
tist Per Nielsen. Per Nielsen er med et 
salg på over 400.000 solgte CD’er den 
mest sælgende instrumentalist i Dan-
mark.

Ved julekoncerten »Christmas Time 
2018« spiller Per Nielsen sammen med vio-

linist Alexandru Radu samt pianisten Jacob 
Trautner. Programmet indeholder en buket 
af de mest populære julemelodier. 

Per Nielsen har gennem mere end 10 år 
samlet fulde huse i netop Brødremenighe-
dens Kirke.

Koncerten er kl. 19.30 og billetter kan 
købes på www.billetten.dk

Per Nielsen bortlodder 10 stk. af sin Jule-
CD »Christmas Joy«.

Du kan vinde  
ved at svare på spørgsmålet:
»Hvad hedder  
Per Nielsens Julekoncerter«? 

Skriv svaret til mail@christiansfeld-avis.
dk eller aflever en seddel på redaktionen se-
nest tirsdag d. 4. december kl. 12. 

De heldige vindere offentliggøres i avisen 
den 6. december og kan afhente CD’en på 
redaktionen, Jernbanegade 1, 6070 Christi-
ansfeld.
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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

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
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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


