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Uge 48 94. årgangTorsdag / Fredag den 29. / 30. november 2018

Gudstjenester
Søndag d. 2. december 2018 

1. søndag i advent
Aastrup .....................kl. 10.30
Aller ..........................kl. 10.15
Bjerning ....................kl. 10.30
Brødremenigheden ..kl. 17.00
Fjelstrup ....................kl. 09.00
Frørup .......................kl. 14.00
Hejls ..........................kl. 10.30
Hjerndrup .................kl. 09.00
Moltrup .....................kl. 16.00
Sommersted ..............kl. 13.30
Stepping ....................kl. 10.30
Taps ............................... ingen
Tyrstrup .....................kl. 10.30
Vejstrup .....................kl. 16.00
Vonsbæk ........................ ingen
Hvad sker der i min kirke? 
Se side 2  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

NYE
Åbningstider:
Mandag: kl. 10 - 17
Tirsdag: kl. 10 - 17
Onsdag: kl. 10 - 13
Torsdag: kl. 10 - 17
Fredag: kl. 10 - 17
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

Vores        træer er blevet store 
- det skal fejres!

Kom til JULEMARKED på Knuddeborg,  
Moltrup Bygade 52, Haderslev 

fra den 6.-9. december. Åbent 10-16.
Køb et juletræ og få en  
kop gløgg og æbleskiver. 
Flotte ting af træ, loppefund, 
smykker, malerier m.m.
Kom og kig, tag din nabo med!

HUSK
Juleturen på søndag  

den 2. december 2018    
til Christinero

Køb billetter 
senest fredag d. 30. november
i butikken eller på webshoppen hos 
smuksakk - www.smuksakk.dk

MØDE
Tirsdag den 4. december afholder  

vi Informationsmøde vedr.  
Årets udgave af Haderslev  

Kommunes Borgerbudgettering.

Mød og i Forsamlingshuset 
Hjerndrup Sognegård kl. 19.00 

og hør mere
Vel mødt!

På bestyrelsens vegne 
Formand Jan Kronborg

Syng julen ind i Vonsbæk Kirke

JULENS LÆSNINGER
Søndag den 2. december kl. 16.00

Medvirkende: 
Seniorkor og Ad Hoc Kor  

ved Aastrup og Vonsbæk Kirker.

Organist og korleder:  
Elsebeth Birkblad.

Tværfløjte: Elise Barsøe Jessen.

Liturg: sognepræst Inge Lindhardt Mikkelsen.

Oplæsere fra menigheden.

Der er gratis entré.

Christiansfeld Pensionistforening
Torsdag den 6. december kl. 14  

i Seniorhuset

Adventsfest
Fortællinger ved  

Præst Lotte Kofoed Jensen

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

 Advent i Brødremenigheden 

  2. december. kl. 17.00 Hosiannagudstjeneste i kirken 
  5. december kl. 19.00 Sanggudstjeneste i Korsalen 
  9. december kl. 10.30 Gudstjeneste 2. søndag i advent i kirken 
12. december kl. 19.00 Sanggudstjeneste i Korsalen 
16. december kl. 10.30 Gudstjeneste  med nadver 3. søndag i advent i kirken 
19. december kl. 19.00 Sanggudstjeneste i Korsalen 
23. december kl. 10.30 Gudstjeneste 4 søndag i advent i kirken 

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

»Højt fra træets 
grønne top…«

 
skal juleglansen stråle, derfor 

tændes juletræet
på havnen i Hejlsminde 
søndag den 2.december  

kl. 14.30
I Forsamlingshuset deler julemanden  
poser ud til børnene, her kan de også  

lave en juledekoration.
Der kan købes gløgg og æbleskiver.
HEJLSMINDE BORGERFORENING

Husk bankospil kl. 19

Hjerndrupvej 10 . 7456 1511
www.blomstergaarden- 

christiansfeld.dk

Knaldhamrende 
Gode Tilbud

Se flere  knald gode  tilbud side 5

Stort udvalg  
i Advents- 

dekorationer
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Frørup · Hejls · Hjerndrup · Stepping · Taps · Tyrstrup · Vejstrup

Hvad ville du tage med, hvis huset brændte?
Af sognepræst Anne Mie Skak Johanson

Hvad ville du egentlig tage 
med, hvis du havde en halv 
time, hvor du kunne hente 
ting i dit hus, inden det blev 
opslugt af flammer. Nu tæn-
ker vi, at alle mennesker er i 
sikkerhed, men du har lidt 
tid til at tage et par ting med, 
inden du må forlade huset. 
Hvad ville du tage med? 
Hvad har størst betydning 
for dig?

I sidste uge var jeg i Los 
Angeles i USA. Da vi en aften 
stod ude ved vandet i Santa 
Monica, kunne vi se lysskæret 
fra en af de enorme brande i 
det sydlige Californien. En 
halv million mennesker er på 
flugt fra ilden i forbindelse 
med skovbrandene. Mange 
har mistet deres hus. Op mod 
10.000 huse og 2700 andre 
bygninger er blevet ødelagt. 
Det er svært at forstille sig, 
omfanget af denne katastro-

fe både materielt, samfunds-
mæssigt men også emo-
tionelt for dem, der har mistet 
mennesker, de holdt af, og alt 
hvad de ejede og havde. For 
dem blev spørgs-målet om, 
hvad de ville tage med ikke 
hypotetisk, men barsk virke-
lighed. Lad os bede for dem 
der er ramt; for familierne og 
de lokale samfund. 

Så tilbage til spørgsmålet. 
Hvad betyder mest? Jeg har 
siden den aften på stranden 
med lysskæret i horisonten 
tænkt noget over det. Jeg 
tror, mine fotoalbummer er 
langt oppe på listen, dem er 
der heller ikke så mange af. 
Men hertil hører selvfølgelig 
harddisken med foto fra de 
sidste 20 år. Resten ved jeg 
ikke helt. Men billederne, de 
er vigtige, for de handler jo 
om oplevelser og dermed 
om relationer, som har været 

og er vigtige for mig. Jeg ved 
godt, at oplevelserne burde 
være i min hukommelsen 
eller i en fælles fortælling, 
men billeder hjælper nu. 

Her ovenpå Black Friday 
og som optakten til jule- 
handlen, kan det være meget 
godt at gennemtænke, hvad 
der egentlig betyder noget, 
sådan rigtigt! Relationer, 
fælles livshistorie, det leven- 
de liv og fællesskab med 
andre, det er bare vigtigt for 
mig. Hvad tænker du? 

Jesus siger i Bibelen, at 
vi ikke skal bekymre os så 
meget om ting og mad og 
drikke. Han siger, at det er 
bedre først at søge Guds rige 
og Guds retfærdighed, fordi 
der her er andre værdier i spil. 
Her handler det nemlig om 
relationer. Altså relationen 
til Gud, og til de mennesker,  
som er omkring os. Her  

handler det om at modtage 
og at vise godhed, tilgivelse 
og medleven. Her er der fo-
kus på at skabe livet sammen 
og lade Guds værdier og 
kærlighed være retningsgiv-
ende. Hvordan det så ser ud 
i hverdagen, må vi hver især 
forholde os til. 
Søg først Guds Rige og hans 
retfærdighed, så skal alt andet 
gives jer i tilgift
Matthæusevangeliet kapitel 6, 
vers 33. 

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.

 

 

 
Hjerndrup Kirke 

Familie- og børnegudstjeneste 
Søndag den 9. december kl. 14 

 
Vi begynder i kirken med familiegudstjeneste.                                                                                                                                                                

Så går vi over i Sognegården til æbleskiver m.m. 
Og så skal vi i værkstederne – ligesom sidste år –                                                                                                                    

for at lave ting, der kan pynte til jul.   
 

 Vores nye organist, vil spille til et sanghæfte, vi har lavet. 
Vi glæder os til at se voksne og børn fra Hjerndrup og omegn.           

 
Hjerndrup Kirke 

 
  

KURT RAVN
ÅRETS
JULEKONCERT Julekoncerter.dk

NKMUSIC PRÆSENTERER

TYRSTRUP KIRKE
Lørdag, den 15. dec. 2018 kl. 15.00

Forsalg: www.ticketmaster.dk | tlf. 7015 6565
Koldingbilletten.dk | Christiansfeld Turistbureau | tlf. 7979 1773

Vejstrup, Hejls og Taps Pastorat

Adventsgudstjeneste
2. søndag i advent 9. december 

Vejstrup kirke kl. 10.30 

Taps kirke kl. 16.00 
Luciaoptog ved børn fra Taps

Efter gudstjenesten  
mødes vi til suppe på Taps skole

Alle er velkomme.

Julekoncert 
i Hjerndrup Kirke

Onsdag den 5. december kl. 19.30

KOLDING MANDSKOR
Kolding Mandskor  

fejrer i år 90-års jubilæum
Kom og vær med, når koret synger sit julerepertoire 
2018 i i kirkens smukke rum med den fine akustik.

Vores graver Pieter Lanting er optaget i dette kor.

Koncerten varer 75 minutter.

Og der er fri entré.

Vi byder borgere i Hjerndrup og omegn velkommen.

Hjerndrup Kirke

Sogneeftermiddag
i Sognehuset, Gl. Kongevej 9 

Onsdag den 5. december kl. 14.30
»Kærlighed til julens sange og salmer«. 

Anne Svendsen tager os med på en julerejse,  
ved både at fortælle, synge og lede os gennem 

sangen og musikken til juleglæden. 
Kaffe a’ 20 kr

Gudstjenester  
Stepping og Frørup

2/12: Stepping kl. 10.30 - Frørup kl. 14
16/12: Frørup kl. 10.30 - Stepping kl. 19 Lucia

24/12: Stepping kl. 14.30 - Frørup kl. 16
25/12: Frørup kl. 10.30
31/12: Stepping kl. 15
1/1-19: Frørup kl. 14
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Jul i Christiansfeld 2018
Lør. 01. dec: Salg af juletræer m.m. på Torvet kl. 10.00 - 15.00
Søn. 02. dec: Juleturen til Christinero - Start Torvet kl. 14.30  
  (Billetter købes hos Smuksakk) 
  Salg af juletræer m.m. på Torvet kl. 10.00 - 15.00
Man. 03. dec: Julekonkurrence i byens butikker hele december
Lør. 08. dec: Butikkerne holder åbent kl. 10.00 - 15.00 
  JULEMARKED på Torvet kl. 10.00 - 15.00 
  Hestevognskørsel fra Torvet kl. 10.30 (hvis vejret tillader) 
  Salg af juletræer m.m. på Torvet kl. 10.00 - 15.00 
  Mød julemanden på Torvet (mulighed for foto kl. 12.00 & 14.00)
Søn. 09. dec: Salg af juletræer m.m. på Torvet kl. 10.00 - 15.00
Man. 10. dec: Julekonkurrence i byens butikker hele december
Lør. 15. dec: Butikkerne holder åbent kl. 10.00 - 15.00 
  JULEMARKED på Torvet kl. 10.00 - 15.00 
  Hestevognskørsel fra Torvet kl. 10.30 (hvis vejret tillader) 
  Salg af juletræer m.m. på Torvet kl. 10.00 - 15.00 
  Mød julemanden på Torvet (mulighed for foto kl. 12.00 & 14.00)
Søn. 16. dec: Salg af juletræer m.m. på Torvet kl. 10.00 - 15.00 
  Butikkerne holder åbent kl. 10.00 - 15.00
Man. 17. dec: Julekonkurrence i byens butikker hele december
Lør. 22. dec: Butikkerne holder åbent kl. 10.00 - 15.00 
  Salg af juletræer m.m. på Torvet kl. 10.00 - 15.00
Søn. 23. dec: Butikkerne holder åbent kl. 10.00 - 15.00 
  Salg af juletræer m.m. på Torvet kl. 10.00 - 15.00

Man. 24. dec: Christiansfeld HANDELSSTANDSFORENING ønsker GLÆDELIG JUL

Se mere på: www.christiansfeld-handel.dk

HUSK! Vi har GRATIS parkering i HELE byen!

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

Juletræer 
sælges
på Seggelund 
Hovedvej 54
Hverdage fra 

kl. 12.00-17.00
Weekender fra 

kl. 10.00-17.00
Der er mulighed for  

at få træerne pakket i 
net og få spidset træet

Tlf.: 2026 8258

Sønderhave Sko
Martensens Boghandel

Donslund Vine
amanda-m.dk

Smuksakk
Anemonen

Tyrstrup Brød
Gittes Mode

OK Plus
Meny

Det Gamle Apothek
Blomstergården

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

Juleshopping i 
Christiansfeld

Julekonkurrence 
For de kreative amatører

Vær med til at pynte op på Årets Julemarked.

Kom og hent en stjerne - og tilmeld dig  
fra på lørdag den 1/12 i butikken.

mail@anemonen-christiansfeld.dk
Kongensgade 11 - Christiansfeld

Stjernen afleveres  
pyntet fredag  
den 7/12.

Stjernen  
pynter på  
Julemarkedet  
den 8. og 15/12

Stjernen pyntes  
med eget materiale.

På de 2  
Julemarkeder,  

vil der være 
 stemmesedler, 

så kom og 
stem på 

din favorit.

Præmieoverrækkelse  
den 15/12 kl. 15.30  

fra scenen

Favstrupvej 2 · Chr.feld · Tlf. 3034 9220

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

Hjemmelavet

Sylte
Pr. bakke

3000

Hjemmelavet

Blodpølse
Pr. kg

8000

Hjemmelavede

Kålpølser

5 stk. 3500

Hjemmelavet

Surreb
Pr. bakke

3500

Højrebs- 
bøffer
1 kg 18000

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

Hvis du ikke har 
modtaget avisen...

Kan den 
hentes hos:
Christiansfeld Avis  

Christiansfeld Centret

Dagli’ Brugsen og  
Stalden  
i Hejls

Læs også ugeavisen på:
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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 omdelt 
samtidigt med f.eks. Vamdrup Ugeblad, der bliver omdelt 
på tirsdag - onsdage.

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

Bekendtgørelser

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

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.

Frisør / Helse

Beskæftigelser

Kan du li’ mennesker?
Vil du hjælpe til som frivillig  
i caféen og helsebutikken?
Butik og Café Morgenstjernen har været til glæde for 
mange. Men Christiansfeld er ikke nogen stor by og 
desværre opgav den tidligere ejer at leve af butikken 
efter tre magre år. 

Nu forsøger vi at føre den gode ide og det hyggelige sted 
videre med deltidsansatte og frivillige. Vi vil gerne have 
åbent flere dage om ugen. Vi du være med i det hyggelige 
team som frivillig en dag eller to om ugen? 

Snak med Henri på Udfordringen. 5131 6599.

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!

Taksigelser

Stor tak til alle
som har glædet mig med  

gaver, hilsner, sang,  
taler og flagning til  

min 70-års fødselsdag. 

Tak til alle mine gæster, 
fordi de havde lyst til at 

være med til at fejre dagen.

En særlig tak til Lisa for de 
fine hjemmebagte kager og 
til børn og svigerbørn for 
al hjælp ifb. med festen.

Med venlig hilsen  
Per Meier

Hjertelig tak
for venlig deltagelse ved

Maria Andresen Secher’s
bisættelse den 24/11 2018.

På familiens vegne 
Marianne

TaksigelserTillykke

Anne Sofie Schultz, 
Aller 
Et stort tillykke med de 10 
år tirsdag den 4. december.
Så gik dit største ønske i op-
fyldelse.
Lille Sif - så hvad skal vi så 
finde på - glæder mig til at 
fejre dig. 

Mormor

Tak
for al opmærksomhed ved 
vores diamantbryllup.
En særlig tak til naboer for 
pyntning og gaver.

Kirsten og Kresten 
Viuff

Hjertelig tak 
for al opmærksomhed i an-
ledning af vores guldbryl-
lup.
Tak til naboer, venner og 
familie for den flotte pyn-
tning, både hjemme og i 
kirken.
Vi havde en rigtig dejlig dag.

Inger og Jørgen Juhl, 
Sillerup
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Kultur / Mad / Musik m.m.

www.christiansfeld-avis.dk

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 29/11 - 5/12 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

Landsdelens  
største udvalg i  

dekorations-materiale

Normia  
Juletræer
Frisk skovet

TA’ 4 STK. 99900

FRA

KØB 3 STK.

10000

Kraftige 
Frugttræer
Pr. stk. 29900

Rhododendron
Haveazalier
Fra 9900

HÆK- 
PLANTER
Ligustrum 
Bøg - 30/50 599

Pr. stk.

F.eks. 

Oasis
Pr. stk. 800

2000

Køb 5 betal for 4
Lørdage i december tilbyder Christiansfeld Centret byrund-
visninger, hvor historien om den karakteristiske Herrnhut-
stjerne og julens traditioner i Brødremenigheden inddrages.

Turene finder sted lørdage kl. 13.00 fra Christiansfeld Centret.

Pris voksne 60,- 
Børn gratis

Find mere information på www.christiansfeldcentret.dk.

Stjernestunder

CHRISTIANSFELD CENTRET - NØRREGADE 14 - 6070 CHRISTIANSFELD - TLF 7979 1773

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

Julefrokost  
i Trekløverhallen Stepping  
fredag d. 14. dec. kl. 18.30

Julebuffet bliver leveret fra  
Den Gamle Grænsekro

Underholdning/musik af live bandet 
>>NonStop<<

KOM OG VÆR MED TIL  
ÅRETS BEDSTE JULEFROKOST

HOLD FIRMA- NABO-, FAMILIE-, VENNE-  
JULEFROKOSTEN I STEPPING

TILMELDING VED BETALING TIL 
Reg. Nr. 9743  

Konto nr. 039 567 9244

HUSK NAVN OG ANTAL senest den 5. dec. 
PRIS KUN 295 kr. 

Evt. spørgsmål - Ring 6171 3247 - 2234 8140

Annonce- 
sponsor:

folk i Hejlsminde arrangerer:

Bente Kure og Leif Ernstsen
Mandag den 10. 
december kl. 20: 

Spisning ca. kl. 18.30 der er velsmagende,  
jule-agtig mad fra Ellegaards Landkøkken:  

(kr. 100,- kr. pr. person, dog kun mod forudbestilling 
senest d. 5/12 - gerne samtidig med billetterne).   

Få julehumøret op med masser af julesange og julemusik. 
 Både de kendte og elskede sange, men også andre  

julesange end dem, du vidste fandtes. 
Syng med på julesangene i tonearter hvor vi alle kan være 

med, og lyt til en lang række af de sange,  
som Bente og Leif har indspillet på  

deres CD »Julefluen«. 
Du kan købe CD’er ved koncerten

Entré kr. 200,- ekskl. mad. 
Reservation på:  

folkihejlsminde@gmail.com eller   
tlf. 4078 4994 Ingelise / Uffe
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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

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

Christiansfeld Skole satte 
børns rettigheder på skemaet
I samarbejde med Red 
Barnet markerede Chri-
stiansfeld Skole FN’S 
børnerettighedsdag med 
mange aktiviteter i løbet 
af skoledagen den 20. no-
vember.

Den 20. november er FN’s 
børnerettighedsdag og årsda-
gen for, at børn fik deres egne 
særlige menneskerettigheder. 
På 75 såkaldte ambassadør-
skoler landet over markerede 
titusindvis af børn dagen - og 
heriblandt også alle klasser 
på Christiansfeld Skole, hvor 
børnene gik op i de forskellige 
projekter med liv og sjæl, da 
avisen kiggede forbi.

FN har under temaet VO-
RES VERDENSMÅL - RET  
TIL FREMTIDEN opsat 17 
verdensmål. Organisationen 
Red Barnet havde på dagen 
sat fokus på verdens børn 
og derfor udvalgt 4 temaer 

blandt de 17 verdensmål, 
som skoleeleverne kunne ar-
bejde med i løbet af dagen: 
Kvalitetsuddannelse, ligestil-
ling mellem kønnene, mindre 
ulighed og endelig fred, ret-
færdighed og stærke institu-
tioner.

Stor aktivitet og motiva-
tion hos eleverne

Undervisningen var blevet 
opdelt i 3 moduler hen over 
skoledagen og selvfølgelig 
tilpasset til de 3 aldersgrup-
per; indskoling (0., 1. og 3. 
klasse), mellemtrin (4., 5. og 
6. klasse) og udskoling (7., 8. 
og 9. klasse). Undervisningen 
blev lagt tilrette, så eleverne 
kunne deltage i klassediskus-
sioner, se film, tegne, skrive 
eller selv lave film.

Under besøget blev man 
imponeret både over den in-
teresse og indlevelse for em-
nerne, som eleverne lagde for 

De store elever i 9. klasser var netop blevet færdige med at lave 
plakater om emnet ligestilling, da vi kort før middagspausen 
besøgte dem. Senere på dagen skulle eleverne lave en film og 
fremlægge den for de andre.

Avisen kiggede først ind hos en gruppe af mindste elever i 3. 
klasse, som netop havde hørt om ligestilling og prøvet diskrimine-
ring på egen krop, idet først drengene fik mere slik og blev hjulpet 
mere end pigerne af lærerne - men bagefter prøvede man så det 
omvendte.

I 6. klasse skulle børnene sammen formidle et tema ved at lave 
en lille aninmationsfilm, efter selv at have indhentet viden og 
info på internettet. 

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

dagen og ikke mindst for det 
høje niveau i deres færdige 
projekter.

Børnerettighedsdagen er 
en tilbagevende begivenhed 
på Christiansfeld Skole, hvor 
eleverne får viden om deres 
egne rettigheder samt kend-
skab til, hvor i verden der 

lever børn, som kæmper for 
de rettigheder, vi i Danmark 
tager for givet. De forskel-
lige årgange har på tværs af 
klasser arbejdet med temaet 
gennem rollespil, produktion 
af animationsfilm og fremstil-
ling af plakater.

Af Lars Østergaard Jensen

Salmesang i byrummet
Alle hverdage i november 
har Tyrstrup Kirke i sam-
arbejde med byens hand-
lende inviteret alle interes-
serede til fælles salmesang 
klokken 16.50. Der bliver 
uddelt salmeark, så alle 
kan synge med.

Det første af disse smukke 
arrangementer blev afholdt 
torsdag den 1. november i 
Tyrstrup Brød.

Denne uge kan interes-
serede stadig nå at deltage. 
Onsdag foregik sangen i Café 
Morgenstjernen på Jernbane-
gade - i dag torsdag er det i 
BDM Butikken  til venstre for 
Donslund, mens sidste gang 
i år bliver fredag på Prætori-
ustorvet. Alle dage kl. 16.50.

Mandag eftermiddag den 26.november mødtes man i butikken Xocolatl, hvor deltagerne sang 
salmen `Du kom til vor runde jord`.
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EU-debat med
Anders Vistisen & Peter Kofod 

i Vojens

i Haderslev            www.df.dk

Mandag den 3. december kl. 19:00
på Hotel Vojens, Nørregade 2, 

6500 Vojens
Anders og Peter vil fortælle om nyt fra EU, hvordan 
gik det efter afstemningen om retsforbeholdet og 

hvor er EU på vej hen efter Brexit mv.
Herefter er der åbent for spørgsmål 

og debat om EU.
 

Alle er velkomne. Fri entre.
Der serveres kaffe, gløgg 
og æbleskiver i pausen.

Søndag den 2. december 
kl. 16.00 er der julekoncert 
i Vonsbæk Kirke.

Det er et adventsarrange-
ment med julens læsninger, 

hvor medlemmer af menig-
heden læser op. Mellem læs-
ningerne synger Seniorkoret 
og Ad Hoc Koret ved Aastrup 
og Vonsbæk Kirker et udpluk 
af julens sange.

Organist og korleder er 
Elsebeth Birkblad. På tvær-
fløjte medvirker Elise Barsøe 
Jessen.

Der er gratis entré.
Foto: Bent Haastrup

Julekoncert i  
Vonsbæk kirke

Søstrehuset medlem af 
The Danish Club
- foreningen Historiske 
Huses digitale forum
Christiansfeld Centret er 
blev »Husmedlem« med 
Søstrehuset i foreningen, 
der  formidler til oplevel-
ser i kulturhistoriske ram-
mer. Centret følger her-
med Brødremenighedens 
Hotel, der i sommer blev 
medlem af The Danish 
Club - foreningen Histori-
ske Huses digitale forum.

Ved at øge tilstedeværelsen 
på flere fronter for at formidle 
og fortælle om Christiansfeld 
som UNESCO-by og del 
af verdensarven, 
håber Centret at 
kunne tiltrække 
flere besøgende. 
Birgitte Lamp, Site 
Manager og leder 
af Christiansfeld 
Centret, udtaler, 
at man oplever 
stor interesse for 
det autentiske og 
historiske i Chri-
stiansfeld. De besøgende ved 
ofte meget, før de besøger 
byen, men nu ønsker man at 
klæde dem endnu bedre på 
- blandt andet ved at blive 

en del af foreningen Histori-
ske Huses nye digitale forum 
»The Danish Club«!

Kort om The Danish Club
The Danish Club forbin-

der ejere af historiske huse 
med danskere og turister, som 
ønsker unikke oplevelser i 
kulturelle ramme. Ejere af Hi-
storiske Huse kan blive gratis 
medlem af The Danish Club 
frem til 1.april 2019.

Besøgende kan blive med-
lem for 500,- årligt og få en 
række særtilbud og invitatio-

ner til lukkede arrangementer 
for medlemmer. Hertil kom-
mer magasiner og nyhedsbreve 
samt fornøjelsen ved at værne 
om den danske kulturarv.

Læs mere om foreningen 
på www.thedanishclub.dk  El-
ler kontakt kommunikations- 
og formidlingsmedarbejder 
Kristina Wagner Hansen på 
krish@kolding.dk eller 7979 
2211

Arrangementer i julen
Den 1., 8. og 15. december 

tilbyder centret en særlig jule-
byrundvisning »Stjernestun-
der«, hvor der fortælles om 
den karakteristiske Herrn-
hutstjerne og juletraditioner. 
Rundvisninger starter kl. 13 

fra Christiansfeld 
Centret og varer 
halvanden time. 
Pris 60,- for voks-
ne. Børn under 18 
år gratis.

Og den 2. de-
cember er der igen 
juletur til Christi-
nero samt byens 
julemarked på 
Prætor iustor vet 

arrangeret af Christiansfeld 
Handelsstandsforening.

Af Lars Østergaard Jensen

Årets sportsnavn i Hejls
Laura Marie Hviid blev 
udnævnt til Årets sports-
navn.

Herunder baggrunden for 
tildelingen:

Laura har de sidste 5 år 
været på det danske dressur 
landshold for junior-/young-
ryttere. Hun har vundet et 
utal af priser og konkurren-
cer:
- sølv til DM i 2015 for ju-
niorer
- sølv for hold til Nordisk me-
sterskab i 2015
- 2016 guld til Nordisk me-
sterskab for hold
- 2017 individuel bronze 
til Nordisk Mesterskab for 
Youngriders
- 2017 guld for hold. 

Til næste år rykker Laura 
op i kategorien U25, som 
kræver at hun rider Grand 
Prix, som er den allersværeste 
disciplin indenfor dressur ri-
desporten.  Hun har hesten til 
det - og træner benhårdt for 
at blive bedre og bedre - ca. 3 
timer om dagen. 

Hun håber naturligvis at 
blive så god, at hun og hesten 

Darius bliver udvalgt til U25 
landsholdet efter årsskiftet.
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Fuldt hus ved indvielse af sognehus
Søndag den 25. november 
slog Tyrstrup Sogn døre-
ne op til festlig indvielse 
af det nye sognehus med 
taler, gospelkor og trylle-
kunst.

Rigtig mange havde tak-
ket ja til invitationen. Snart 
var der ikke flere siddepladser 
i den lyse mødesal med de 
mange smukke malerier på 
væggene, hvorfor mange måt-
te nøjes med at sidde ude i si-
degangen eller foyeren. Mens 
snakken gik blandt gæster og 
menighedsmedlemmer, bød 
sognet på en let frokost og 
drikkevarer.

Tryllebundne børn og 
voksne

Lidt over klokken 13 bød 
formanden for menighedsrå-
det, Mogens Mogensen, alle 
velkommen. Herefter sang 
man en salme akkompagneret 
af kirkens nye organist, Karin 
Mølbak Jensen. I sin tale tak-
kede han først for det under 
gudstjenesten indsamlede be- 
løb til Kirkens Korshær. 
Herefter takkede Mogens 

Mogensen de omkring 200 
fremmødte, før han overlod 
scenen til tryllekunstneren 
Rasmus Ebild fra Herning, 
som underholdt både børn og 
barnlige sjæle med sine tricks 
og tryllerier i næsten en halv 

time - hvorefter tryllerierne 
fortsatte for børnene i sogne-
husets modsatte ende. 

Langt, men spændende 
forløb

Herefter fortalte for-
manden for byggeudvalget, 
Henning Bech-Larsen, me-
get underholdende om hele 
byggeriet fra starten i 2017 
med valget af arkitektfirmaet 
Linjen i Horsens. Et valg, 
som man bestemt ikke har 
fortrudt. Han fortalte også 
om dengang, han fik sved på 
panden med meddelelsen om 
fundet af et skelet under det 
gamle sognehus - men det 
var altså blot skelettet af en 
kat, hvorfor arbejdet kunne 
fortsætte. En anden, og mere 
alvorlig hindring, dukkede op 
i form af giftig jord på byg-
gegrunden, hvilket forsin- 
kede projektet, indtil jorden 

kunne transporteres til Hol-
land.

Henning Beck-Larsen fik 
smilene og latteren frem ved 
at citere nogle af de mange 
sjove bemærkninger fremsat 
at håndværkerne, som han 
takkede for deres dygtige ind-
sat. Beck-Larsen takkede også 
arkitekt Thomas Nørgård fra 
Horsens for hans store virke 
samt sognets sponsorer samt 
ikke mindst sine kollegaer i 
menighedsrådet og medlem-
merne i byggeudvalget. Og 
endelig var der ros og tak til 
de frivillige i køkkenet og ved 
indretningen.

Puslebord  
fra arkitektfirmaet

Arkitekt Thomas Nørgård 
fra firmaet Linjen i Horsens 
ønskede Tyrstrup Sogn stort 
tillykke med det nye hus og 
takkede Haderslev Domprov-
sti for godt samarbejde. Han 
fortalte, at det nu er under et 
år siden, at han mødtes med 
med bygherren og at han 
skam havde været lidt nervøs 
for overholdelsen af tidsfri-
sten - specielt da man opda-
gede, at byggegrunden hørte 
under to lokalplaner for slet 
ikke at tale om opdagelsen af 
den giftige jord på byggeplad-
sen. Han glædede sig over 
det gode samarbejde med de 
lokale håndværkere. Efter at 
have takket naboerne og byg-
geudvalget rundede Thomas 
Nørgard af med at skænke 
sognet en gave, et puslebord 
til et af toiletterne.

Byggestarten på  
Maria Bebudelsesdag

Sidste taler var provst 
Grethe Vigh Poulsen, som 
huskede, hvordan Mogens 

Mogensen ved byggestarten i 
foråret på Maria Bebudelses-
dag lovede, at byggeriet ville 
være færdigt på 9 måneder - 
hvilket ikke blev overholdt, da 
man valgte ikke at »gå tiden 
ud« og blev færdig allerede til 
denne sidste søndag i kirke-
året. Tiden fra beslutning til 
færdiggørelse af sognehuset 
var gået hurtigt og smertefrit. 
Hun citerede derefter Jesus’ 
ord om de ni måneder, som 
en kvinde venter barn - og at 
når en kvinde skal føde, har 
hun det svært, fordi hendes 
time er kommet. Men når 
hun har født, glemmer hun 
sine trængsler i glæde over, 
at et menneske er født til ver-
den. 

Under hele byggeforløbet 
har Grethe Vigh Poulsen glæ-
det sig, når hun har lagt vejen 
forbi byggepladsen og det nye 
hus i byen med de stolte byg-
getraditioner. Fra at kæmpe 
med fugt og pladsmangel har 
man nu fået smukke, lyse og 
tørre rum, hvor de ansatte 
kan arbejde og menigheden 
kan mødes. Et sted, hvor sog-
net kan samles om det, der 
har med livet og forkyndelsen 

at gøre. Grethe Vigh Poulsen 
sluttede med at citere en bøn 
fra en af dagens salmer.

Gospelsang 
Til sidste rundede Chri-

stiansfeld Gospelkor den offi-

cielle del af indvielsen af med 
at synge for de mange gæster 
og menighedsmedlemmer, 
så alle helt glemte kulden og 
mørket udenfor sognehuset 
denne novembersøndag.

Af Lars Østergaard Jensen
Formand for menighedsrådet, Mogens Mogensen, og sognepræst 
Anne Mie Skak Johansen.

Tryllekunster Rasmus Ebild underholder.

Christiansfeld Gospelkor sluttede programmet.

Formand for byggeudvalget, 
Henning Bech-Larsen.

Sognets nye organist, Karin 
Mølbak Jensen.

Provst Grethe Vig Poulsen var 
sidste taler i rækken.

Super sæsonstart
Lørdag den 17. november 
var Cuben hel fyldt med 
aktive børn og unge.

Sæsonstarten på Sjov lør-
dag i Cuben, blev et tilløbs-
stykke, over 500 børn og unge 

hyggede sig i Cuben sammen 
med vennerne og fik prøvet 
nye sportsgrene og fik udfor-
dret hinanden.

I eftermiddagstimerne blev 
der lavet en masse fantasi-
monstre ved kreabordet, ma-
let flotte motiver af ansigts-
malerne og brugt en masse 
energi og krudt i boldbassinet 
og den lille hoppeborg.

Både eftermiddag og aften 

var Taekwondo klubben fra 
Stepping i hallen for at vise, 
hvem de er og hvad de laver. 
Her var der rig mulighed for 
at få prøvet denne sport. Bad-
mintonafdelingen fra CIF var 
også med, både med gode råd 
og træning og med deres bold 
kanon. Den 17,7 m lange 
aktivitetsbane, svingarmen 
og fodboldbanen blev flittigt 
brugt hele dagen. Om aftenen 

blev der lavet flotte fyrfads-
stager af alle de mange glas, 
som er blevet indleveret af 
glade givere fra byen, hygget i 
cafeen, skudt med bue og pil, 
keglet og prøvet kræfter med 
de ethjulede cykler. Her var 
det SHIF Unicykler som kom 
og lavede show, samtidig med 
de modigste i hallen kunne 
teste deres kunnen. Så alt i alt 
en fantastisk dag og aften. 
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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

Fjelstrup Nytårskoncert
Det nye år skal igen skydes 
i gang med et brag af en 
nytårskoncert.

Det blev en overvældende 
succes, da der i starten af 
dette år for første gang var 
nytårskoncert i Fjelstrup med 
Sønderjyllands Amatør Sym-
foniorkester. Ikke mindre end 

320 gæster havde indløst bil-
let til koncerten.

Derfor byder Fjelstrup 
Kultur- & Idrætscenter igen 
indenfor til et brag af en nyt-
årskoncert søndag den 6. ja-
nuar 2019. 

Igen nytårskoncert  
i Fjelstrup

Nytårskoncerten i Fjel-
strup i begyndelsen af året 
blev et tilløbsstykke med 
mere end 300 gæster. 

Arrangørerne høstede me-
gen ros for et vel gennemført 
og festligt arrangement, hvor 
der var pyntet smukt op både 
inde og ude. 

En regn af konfetti satte 
punktum for en særdeles un-
derholdende og festlig kon-
cert.

Sønderjyllands Amatør 
Symfoniorkester består af 47 
musikere, som dirigeres af 

Bettina van Burren. Udover 
dirigentrollen er Bettina også 
en internationalt anerkendt 
violinist, og hun vil også ved 
næste års koncert give os prø-
ver på sine færdigheder på 
violinen.

Billetsalget er i fuld gang
Koncertens initiativtager, 

Svend Christensen, fortæller 
af billetsalget er i fuld gang, 
»I øjeblikket hat vi solgt om-
kring 150 billetter, og håber 
at vi når op omkring 400 
billetter. Ved ankomsten vil 
der igen blive serveret cham-
pagne af vort festligt klædte 
koncerthold, ligesom der i 

pausen serveres kaffe med 
hjemmebagte kager. Vi har et 
par små overraskelser i ærmet 
til publikum, så vi håber på at 
rigtig mange vil være med til 
at skyde nytåret ind med fest, 
farver og musik«, siger Svend 
Christensen.

Solisterne, Anita S. Nielsen og Jens Chr. Krause, som her ses sammen med orkesterleder, Bettina 
van Burren, høstede flere gange stående bifald for deres enestående sang. De sang bl.a. nogle af de 
lystige sange fra »Den glade enke«. Jens Christian deltager igen til januar, medens vi til næste år 
skal stifte bekendtskab med den unge talentfulde Line Schack Husted.

Julestævne-bueskydning
Pamhule 3D Buejæger 
havde arrangeret jule-
skydning på banen hos 
Pamhule Jagt- og Buegrej 
lørdag den 24. november i 
Haderslev. 

Der deltog ca. 55 skytter. 
Vejret var gråt og fugtigt, så 
der var brug for gode støvler, 
når man skulle hele banen 
rundt. 

Christianfeld IFs bueskyt-

ter havde 5 skytter med ved 
stævnet, de opnåede følgende 
placeringer:
Zibrandt Christensen i herre 
langbue - 1. plads
Tage Kristensen i herre ma-
ster langbue - 6. plads
Henrik Godtfredsen i herre 
senior instinktiv - 4. plads
Frank Iversen i herre senior 
recurve - 1. plads
Sebastian Iversen i herre aspi-
rant recurve 1. plads

Stævnet er et hyggestævne, 
hvor det mere drejer sig om 
hygge og samvær end om re-
sultater. Der opfordres til, at 
man tager nissehue eller an-
det juletøj på. 

Der var præmier til de 
bedst udklædte. Her var der 
dog ingen af Christianfelds 
bueskytter, der kunne slå 

Tage Kristensen, Zibrandt Christensen og Henrik Godtfredsen.

Pyrus og julemanden. Sebastian Iversen

Pyrus (Frank Christiansen, 
Aabenraa Bueskyttelaug) og 
Julemanden (Carsten Winter, 
Pamhule 3D Buejæger).
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Landbrug / Have / Fritid / Bolig / Ejendomme m.m.

Få et tilbud inden 
Jul så giver vi en 

flaske rødvin

2 eller 3 Lags Vindue
Topstyret vindue i træ/alu
Størrelse 120 cm x 120 cm
2 eller 3 Lags glas
Montering 
Fuget ind og udvendigt

Komplet pris fra

6.999 kr
inkl moms

Få et tilbud 
inden jul og brug dit 
håndværkerfradrag 

i 2019

Støt de lokale  
butikker og  

håndværkere

Advent i Brødremenigheden
Ventetid og forventning. 

Advent betyder komme. 
Julen er jo fejringen af, at Je-
sus kom til verden. Advents-
tiden, som vi går ind i om 
nogle få dage, er en forbere-
delse til julen. Adventstid er 
forventningens tid, men jo en 
tid, der for mange er præget 
af travlhed. Der er så meget, 
der skal nås til jul. Det er også 
en måned, hvor vi gerne vil 
glæde hinanden, tænk bare på 
julegaver og ditto frokoster. 
Det er jo bare dejligt. Og så er 
der jo den anden dimension. 
Det at vi mennesker har ånd, 
at vi har behov for mere end 
de materielle og kulinariske 
goder. En god advents- og 

juletid er en periode, hvor 
vi også tager tid til at tænke, 
læse bøger, men også tid til at 
bede til Gud og tid til at del-
tage i gudstjenester. Det er en 
mulighed for at komme lidt 
længere, hente kraft og velsig-
nelse. 

I Brødremenigheden fejres 
adventen i tråd med traditio-
ner, som giver mulighed for at 
reflektere over den store begi-
venhed, som julens budskab 
er. Alle, der har lyst, indbydes 
til at deltage i gudstjenester-
ne. 

Den 2. december 2018 er 
1. søndag i Advent, og da fej-
res Hosianna-gudstjenesten 
kl. 17.00 i kirkesalen. Det er 
en festgudstjeneste, hvor Ho-

sianna-sangen synges. Den 
er en lovprisning af Herren, 
Jesus Kristus, der kommer. 
Hosianna-sangen i den nu-
værende form er komponeret 
af Christian Gregor. Den blev 
første gang brugt i Herrnhut 
i 1765 til julegudstjenesten. 
Fra 1774 begyndte man at 
bruge den ved 1. søndag i 
Advent. Stykket er nu formet 
som en vekselsang mellem 
kirkekoret og menigheden. 
Mange, som har oplevet det, 
husker den specielle glæde, 
sangen giver. 

De følgende tre søndage 
er der gudstjenester kl. 10.30. 
De foregår alle i kirken. Disse 
gudstjenester fokuserer på 
håbet, det håb, som blev født 

med Jesus julenat, og håbet 
om, at han skal komme igen. 
Disse søndages tekster peger 
især på håbets perspektiv i 
julen. 

De tre første onsdage i 
Advent holdes der Advents-
sanggudstjenester i Søstre-
husets korsal kl. 19.00. Det 
er »Singstunden«, der kan 
oversættes som »sangtimer« 
og er korte gudstjenester (ca. 
en halv time) med sang og 
læsning af tekster, som peger 
hen på den kommende højtid. 
Adventens sanggudstjenester 
giver mulighed for at samle 
sig om sine egne tanker og 
om den glæde, som skal fejres 
i julen. 

Adventstjernen er et sym-

bol, som kan ses både i Chri-
stiansfelds gader, inde i kirke-
salen og i mange hjem. Den 
er udformet som en morgen-
stjerne. Stjernen symboli-
serer Jesus, han er lyset, der 
overvandt mørket, verdens 
lys. Det var også stjernen, der 
ledte de vise mænd hen til 
Jesu krybbe. Øverst på kirke-
bygningen, oppe på spiret ses 

»Den strålende morgenstjer-
ne«, et symbol på den Jesus 
Kristus, der kom til jorden for 
menneskers skyld. 

Alle er velkommen til 
at tage del i gudstjenester i 
Brødremenigheden. 

  
På Brødremenighedens vegne,  

Jørgen Bøytler  
Brødremenighedens præst

Fjelstrup Skatklub
Mandag den 19. november 
mødtes 16 personer til skat. 
Nr. 1: Keld Jessen med 2217 
point. Nr. 2: Jens P Hansen 
med 1975 point. Nr. 3: Ernst 
Jessen med 1653 point. Nr. 4: 
Thomas Ellegaard med 1578 
point. Vin fik Gudrun Chri-
stensen med 901 point.

Mandag den 26. november 
mødtes 19 personer til skat. 
Nr. 1: Bent Sørensen med 
1926 point. Nr. 2: Erik Han-
sen med 1801 point. Nr. 3: 
Ernst Jessen med 1570 point. 
Nr. 4: Johan From med 1519 
point. Vin fik Keld Petersen 
med 902 point.
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Håndværkere m.m.

Fjelstrup IF får støtte til »Æ Sinne sti«
Fondsmidler fra Nordea 
skal være med til at skabe 
liv langs kysten.

Fjelstrup med i  
Kystprojekt

Fjelstrup Idrætsforening 
har fået 379.700,- kr. fra Nor-
dea-fonden til kystnære akti-
viteter, der skal skabe bedre 
og større anvendelse af kyst-
strækningen fra Hejlsminde 
mod Ørby. 

Med 379.700 kroner i støt-
te fra Nordea-fondens kyst-
pulje kan Fjelstrup Idræts- 
forening nu igangsætte pro-
jektet »Æ Sinne sti«, der har 
været på tegnebrættet siden 
foråret 2018. 

Fjelstrup Idrætsforening
Formand i Fjelstrup 

Idrætsforening, Peter Kock 
Hansen, glæder sig: 

»Med støtten fra Nordea 
Fondens Kystpulje kan vi 

skabe et endnu bredere til-
bud til de mange mennesker 
i vores lokalområde, og også 

tiltrække nye fra kommunen. 
Ikke mindst får vi med støt-
ten mulighed for at tilbyde 
aktiviteter og nye mødesteder 
langs vores kyststrækning. Vi-
sionen er, at vi sammen med 
Haderslev Kommune kan 
lave en aktiv kyststrækning, 
der strækker sig fra havnen i 
Haderslev, langs fjorden og 
kysten helt til Hejlsminde. 
Tænk, når det lykkes kan vi 
nyde kystlivet med rekreative 
og aktive stop på vejen, og så 
bare tage bussen hjem igen«. 

Fjelstrup Lokalråd
Formanden for Fjelstrup 

Lokalråd, Svend Christensen, 
glæder sig over de milde vin-
de, der i øjeblikket giver lo-
kalsamfundet rigtig god vind 
i sejlene:

»På næsten én og samme 
dag blev vi udnævnt til Året 
Lokalsamfund i Haderslev 
Kommune, og dernæst fik 
vi at vide, at Nordea støtter 
kystprojektet med et anse-
eligt beløb. Det er helt fanta-
stisk for vores lokalsamfund, 
og styrker alle vore mange 
ildsjæle i troen på, at det nyt-
ter at gøre en ekstra indsats. 

Vi er et af de få lokalområ-
der, der oplever befolknings-
tilvækst, og med pengene fra 
Nordea er vi i stand til at gøre 
vores område endnu mere at-
traktivt, både for herboende 
og potentielle tilflyttere«. 

50 mio. kr.  
til kystaktiviteter

Fjelstrup Idrætsforening 

har modtaget 379.700,- kro-
ner i støtte fra Nordea-fon-
dens kystpulje på 50 mio. kr., 
der uddeles til projekter, som 
skaber aktivitet og styrker fæl-
lesskabet langs landets kyster. 

»Kysten er klar, og vi er 
glade for, at Fjelstrup Idræts-
forening vil være med til at 
skabe nye stærke fællesskaber 
på kyststrækningen imellem 

Kolding og Haderslev kom-
mune,« siger Henrik Leh-
mann Andersen, direktør i 
Nordea-fonden, som støtter 
det gode liv. 

Kystpuljen havde ansøg-
ningsfrist 10. juli 2018, og i 
alt forventes cirka 100 akti-
vitetsskabende projekter fra 
hele landet at få støtte fra 
Nordea-fondens kystpulje. 

Det helt store smil var fremme, da Jesper V. Hansen og Peter Kock 
Hansen modtog den store check på 379.700 kr. fra Nordea-
fondens kystprogram som benævnes ”Kysten er klar”. Checken 
blev overrakt af Henrik Lehmann Andersen, direktør i Nordea-
fonden.

Haderslev 
Skatklub
Resultaterne fra 6/11-18:
1. plads: Jens Peter Hansen, 
1855 point. 2. plads: Arne 
Juhl, 1745 point. 3. plads: 
Vagn Clausen, 1611 point. 
4. plads: Erik Bruhn Hansen, 
1550 point. 5. plads: Børge 
Jakobsen, 1525 point.
Den der kom tættest på 888 
point, var Gudrun Christen-
sen.

Resultaterne fra 13/11-18:
1. plads: Ejvind Madsen, 
1851 point. 2. plads: Svend 
Åge Petz, 1816 point. 3. 
plads: Helge Therkildsen, 

1692 point. 4. plads: Bent Sø-
rensen, 1587 point. 
Den der kom tættest på 888 
point, var Arne Gormsen.

Resultaterne fra 20/11-18:
1. plads: Erik Bruhn Hansen, 
2318 point. 2. plads: Vagn 
Clausen, 2159 point. 3. plads: 
Viggo Hermansen, 2137 
point
4. plads: Bent Sørensen, 2055 
point. 5. plads: Ernst Justus 
Jessen, 1865 point. 
Tættest på 888 point var 
Gudrun Christensen.
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