Christiansfeld Avis

Torsdag den 6. december 2018

Uge 49
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Torsdag / Fredag den 6. / 7. december 2018
Det dufter og
smager af jul hos
Donslund Vine

HUSK
- Vi er specialister
i spændende
firmagaver

Gudstjenester
Søndag d. 9. december 2018
2. søndag i advent
Aastrup.......................... ingen
Aller............................... ingen
Bjerning......................... ingen
Brødremenigheden...kl. 10.30
Fjelstrup.....................kl. 16.00
Frørup............................ ingen
Hejls............................... ingen
Hjerndrup..................kl. 14.00
Moltrup......................kl. 09.00
Sommersted...............kl. 10.30
Stepping......................... ingen
Taps............................kl. 16.00
Tyrstrup......................kl. 10.30
Vejstrup......................kl. 10.30
Vonsbæk.....................kl. 19.00
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

Prætoriustorvet 1 B
Chr.feld . Tlf. 7456 0300
www.donslundvine.dk

Knaldhamrende
Gode Tilbud

BDM
Butikken

Dansk Klokkemuseum
Julekoncert

Holder
35 års fødselsdag
den 8. december 2018
Basunkoret spiller kl. 10.30
Der serveres kaffe og småkager.

35% på udvalgte varer
Indvielse af Lundby dukkehussamling
11. december klokken 16.00

Friskskovede

Juletræer

10000

Nielsen

JUel
optik
Nørregade 10 - Chr.feld
tlf. 7456 1327

www.juelnielsens.dk

Uge 26, 27 og 28

Brammingkoret dirigeret af Brynhild Tophøj
- Margrethe Hedegaard Rasmussen, klaver.

Over Lerte Kirke - Dansk Klokkemuseum,
Farrisvej 12 - Sommersted

SYNG JULEN IND

den 11. december 2018
kl. 15:00 - ca. 16:00
på Genforenings– og Grænsemuseet,
Koldingvej 52, 6070 Christiansfeld
Dørene åbnes kl. 14:30

Så er vi
tilbage efter
ferien
Se fle
ÅbNiNgStider:
re
k
na
ilbud
sid

ld god
Man.-fre.
e
t 9.30-17.30

Solbriller
enstyrke: kr. 1998,flerstyrke: kr. 1998,ÅbNiNgStider:

I Søstrehuset, Nørregade 14
Alle er velkomne

Man.-fre. 9.30-17.30

e5
Service nær dig

Service nær dig

JUel optik

JUel
optik
Nørregade 10 - Chr.feld

Hjerndrupvej
10 -. 7456
1511
Nørregade 10
Chr.feld
tlf. 7456 1327
www.blomstergaardenwww.juelnielsens.dk
christiansfeld.dk

Uge 29

EFTERMIDDAGS-

BANKOSPIL
Søndag d. 9. december

i Hejlsminde Forsamlingshus kl. 14
.00
Vi byder velkommen til
Bankospil med mange fine
kødpakker og ænder fra
Dagli’ Brugsen i Hejls, sponsorgevinster, samt sidegevinster.
- Mini banko og
Amerikansk lotteri.
Salg af
glögg og æbleskiver.

Hejlsminde
Selskabelige Forening

UNDGÅ dyrt betalingsgebyr: Der vil være mulighed for, at de støttemedlemmer, som plejer at betale
for deres støttemedlemsskab på posthuset, kan betale
for medlemskab i 2019 på museet samme
dag, hvis det ønskes.

Museet ønsker alle en GOD JUL
og ET GLÆDELIGT NYTÅR

Nielsen

uge 27 og 28

med fællessang. Medvirkende er:

ARRANGEMENTET ER GRATIS

Nielsen

ferie

Mandag:
Lukket
Tirsdag:
kl. 09 - 14
Onsdag:
Lukket
Torsdag:
kl. 12 - 17
Fredag:
Lukket
Vi er tilbage igen
Lørdag/Søndag:
Lukket
mandag den 18.
juli

Torsdag d. 13. december 2018 kl. 19.30

Vi synger Julen ind. Bente Ibenfeldt akkompagnerer til en dejlig buket af julens
bedste sange og salmer, som
bindes sammen af Kaj G. Nielsen.

Fra

NYE
Vi holder
Åbningstider:

94. årgang

tlf. 7456 1327

www.juelnielsens.dk

Uge 30

Julekoncert med
Haderslev Lærerkor
I Brødremenighedens
Kirke i Christiansfeld
Julesalmer, carols, årstidens sange

Musik af bl.a.
B. Holten, J. Rutter, Lindgren,
Weyse, O. Mortensen & Willcocks

JULEBAGEDAG

på Sillerup Mølle
Søndag d. 9. dec.
kl 13:00 – 16:00
Salg af julebrød fra stenovn

Kaffe og glögg, æbleskiver og kage sælges
Underholdning og tombola

Kl. 14:30 kommer julemanden!

GRATIS

ADGANG

Tirsdag den 11. december kl. 19.30
Entré 80 kr.

kontant / MobilePay

Haderslev Lærerkor dirigeres af:

Edna Rasmussen

På gensyn
Sillerup Mølles Venner
Dan- og kreditkort kan vi desværre
ikke modtage, så husk kontanter
www.duseedesign.dk

Christiansfeld Avis
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Christiansfeld Avis

Torsdag den 6. december 2018

Bekendtgørelser
Vores kære far, svigerfar, bedstefar og oldefar

Hans Peter Kjær

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

* 15. september 1925
er død efter kort tids sygdom
Stepping, den 1. december 2018
Ellen og Ove
Jacob og Sisse
Bjarne og Marianne
børnebørn og oldebørn

KONTORTID:
Mandag, tirsdag og onsdag..........................kl. 09.00-13.00
Torsdag.............................................................kl. 09.00-16.00
Fredag........................................................................... Lukket

Begravelsen finder sted fra Stepping Kirke
fredag den 7. december kl. 14.00

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 annoncer og tekst. Bladet kan heller ikke påtage sig at dække
udgifter som følge af forsinkelser i bladleverancen.

Følg ugeavisen
på Facebook!

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

Vi synger julen ind!

Pårørendegruppen

Kom til julesangaften i Stepping
kirke d. 10. december kl. 19

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

Både ungdoms- og voksenkor medvirker
og bagefter er der gløgg og æbleskiver.

Kontakt: Inga Jakobsen, 2398 3286
Arr. De samvirkende Menighedsplejer i Kolding
Provsti og Tyrstrup menighedsråd

‘Ene og alene’

Oplevelsesklub for enlige

Fredag den 28. december kl. 14.30

Vi mødes ved Sognehuset.
- Tilmelding senest fredag d. 14. december.

»Julehygge på Café Xocolatl«

Pris 75,- kr. for fri kaffe og tre stk. Petit four.

Alle enlige er velkomne
Kontaktperson Bodil Henriksen, tlf. 6011 8552
Tyrstrup Kirke - Kolding Provstis Menighedspleje

Vejstrup, Hejls og Taps Pastorat

Julehygge

Vejstrup, Hejls og Taps Pastorat

torsdag den 13. december
kl. 10 - 12 i Konfirmandstuen,
Hejls Præstegård

Adventsgudstjeneste
3. søndag i advent 16. december

Velkommen til nogle timer med sang, kaffe og kage.

Vejstrup kirke kl. 10.30

Brug for kørsel kontakt Jørgen Dahl tlf. 2442 6488

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

Alle er velkommen

Vejstrup, Hejls og Taps Pastorat

Juleafslutninger
i de 3 kirker
Taps Kirke:
Onsdag d. 12. december kl. 9.30-10.15
Juleafslutning for børnehaven samt dagplejerne i Taps.

Hejls Kirke:
Fredag d. 14. december kl. 9.15-10.00
Juleafslutning for vuggestue og dagplejer
- i Hejls (Vejstrup).

Hejls Kirke:
Fredag d. 14. december kl. 10.15-11.00
Juleafslutning for børnehaven i Hejls (og Vejstrup).

Vejstrup Kirke:
Fredag d. 21. december kl. 12.30-13.30
Juleafslutning for Sjølund/Hejls skole.

(ca.)

»Min himmelske jul«
Tyrstrup kirke
Søndag den 9. december
kl. 15.30
Julegospelmusical for hele familien med
GospelRoots fra Åbenrå.

Kirkekorene medvirker.

En fantastisk julefortælling
med sang, dans og stort lysshow.

Gudstjenesten vil veksle mellem oplæsning og sang.

Alle er velkommen.

Efter gudstjenesten serveres kaffe og honningkager.

Fri entre!

Alle er velkommen

Jule-Middag på Tværs

7. december kl. 17.30 i Sognehuset
Mød mennesker fra andre lande og Danmark og byg bro.
Medbring gerne mad til det internationale tag-selv-bord.
Meet people from Denmark and from other countries.
You may bring food for international buffet.
Program: Mad - pakkeleg - julesange - oplæg:
»En flygtnings livshistorie« - kaffe - æbleskiver.
Mødested/
Location:
Sognehuset,
Gl. Kongevej 9,
Christiansfeld

Vejstrup, Hejls og Taps Pastorat

Julekoncert
i Hejls Kirke
Mandag den 17.
december kl. 19.00
kommer koret fra Vejstrup-Hejls-Taps pastorats
venskabskirke,
Helligåndskirken i Flensborg,
og giver en koncert i Hejls Kirke.

Fri entré

Christiansfeld Avis

Torsdag den 6. december 2018

Syng julen ind
Den 11. december inviterer Genforenings- og
Grænsemuseet til sangeftermiddag.
Sammen vil vi, mens det
langsomt mørkner udenfor,
synge Julen ind. Bente Ibenfeldt akkompagnerer til en
dejlig buket af julens bedste
sange og salmer, som bindes
sammen af Kaj G. Nielsen.
Arrangementet, som er
gratis, varer fra kl. 15.00 til
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Julemarked
Skøtt’s Place
Kongensgade 2,
Christiansfeld

ca. 16.00, men dørene åbnes
fra kl. 14.30.
For de støttemedlemmer
som er uden Netbank og som
normalt betaler for deres støttemedlemsskab på posthuset,
tilbyder vi mulighed for betaling af medlemskab i 2019 på
museet samme dag, hvis det
ønskes. Herved spares girogebyret! Vi tager både mod kontanter og MobilePay - 93804

Julepynt
Dekorationsmaterialer
Sælskinds-julepynt
Åbent: tors-fredag
12-17:00,
lørdag 10-14:00
eller efter aftale

Tlf. 2344 0935

Foto: Jørgen Ibenfeldt

Køb & Salg

Gasgruekedel
KØBES
med rustfrit kar.
God pris gives.

Tlf. 4013 8502

Juletræer
sælges
på Seggelund
Hovedvej 54
Hverdage fra
kl. 12.00-17.00
Weekender fra
kl. 10.00-17.00

-Kig ind og se
mulighederne
opstillet i hele
huset...

Tæpper • Vinyl
• TrægulVe • Vådrum
•

Der er mulighed for
at få træerne pakket i
net og få spidset træet

Kirkegårds Allé 4, 6070 Christiansfeld • Tlf.: +45 74568000
www.szocska-living.dk
Åbningstider: Mandag - fredag 10.00-17.30 • Lørdag 10.00-13.00

35
00
Sylte
30
Fedt
00
15

Kamsteg

Hjemmelavede

48

Hjemmelavet

1 kg

00

Ribbenssteg
1 kg

4500

Kålpølser

00

5
STK.

Pr. bk.

Gl. daws
m/grever - Pr. bk.

Nakkesteg
1 kg

50

00

Højrebsbøffer
1 kg

18000
Åbningstider:
Torsdag og fredag:
kl. 10.00-18.00
Lørdag: kl. 9.00-13.00

Hjemmelavet

Surreb
Pr. bakke

35

00

Hjemmelavet

Blodpølse
Pr. kg

80

Tlf.: 2026 8258

Velkommen til JULEMARKED på TORVET i den
hyggelige honningkage by CHRISTIANSFELD
Lørdag d. 8. dec. & Lørdag d. 15. dec.
kl. 10.00 – 15.00
GRATIS
!

NG
PARKERI
•
•
•
•
•
•
•
•

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

00

Favstrupvej 2 · Chr.feld · Tlf. 3034 9220

Arr. af Christiansfeld Handelsstandsforening
www.christiansfeld-handel.dk

UNESCO byen er bestemt et jule besøg værd

Christiansfeld Avis
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Bogholder/kontorassistent
SØGES

Tillykke

Kultur / Mad

Se mere på www.moretv.dk

Vi søger en med erfaring inden for bogholderi og
løn, kørsel samt andet forefaldende arbejde.
Arbejdstiden vil være ca. 25 timer om ugen.

Gi’ et maleri i gave

Send os et par ord
om dig selv og dine kvalifikationer,
så kontakter vi dig med henblik på en samtale.

Se malerier og kort i
40 ÅR

E-mail: Jeppe@pj-aps.dk
Mobil 4017 2933

Få TV-Grundpakken
for kun 49 kr. pr. måned!
Ingen binding. Danmarks billigste TV-pakke.

Da vor bogholder/kontorassistent gennem 29 år
har valgt at gå på efterløn, søger vi hendes afløser.

Jeppe Johansen

Torsdag den 6. december 2018

Stort tillykke med fødselsdagen kære Lillebror, Svoger
& Onkel. Vi glæder os til at
fejre dig. Det skal nok gå 40’erne er det nye sort.
Knus
BLCTJEMHDBMMM

»Karibu« eller
»Morgenstjernen«
af Birthe Engedal - Tlf. 40 81 81 28

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.

Christiansfeld Avis
ÆNDREDE KONTORTIDER I UGE 50 fra 10. - 14. dec.
Man., tirs. & onsdag
kl. 09.00-13.00

Torsdag
kl. 09.00-16.00

Fredag
kl. 09.00-13.00

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.

ÆNDREDE KONTORTIDER I UGE 51 fra 17. - 21. dec.
Mandag - Tirsdag
kl. 09.00-15.00

Onsdag
kl. 09.00-13.00

Torsdag - Fredag
LUKKET

ANNONCE-INDLEVERING TIL UGE 51
UDKOMMER DEN 20. & 21. DECEMBER:
Større annoncer:
Hele, halve og kvarte sider samt
annoncer med farve

skal indleveres senest

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

SENEST MANDAG MIDDAG.
ANNONCERNE SKAL BETALES KONTANT.
Pris (inkl. moms)
1 sp. annonce (max 20. ord).................................kr. 35,00

torsdag den 13/12
kl. 16.00.

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

Mindre annoncer kan nås
mandag den 17/12 kl. 12.00.

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

Avisen holder lukket fra
torsdag den 20. december 2018
- tirsdag den 1. januar 2019
begge dage inkl.

Avisen udkommer IKKE i
uge 52 2018 og
uge 1 2019

Jernbanegade 1 (det gl. posthus) . 6070 Christiansfeld · Tlf. 7456 1433
mail@christiansfeld-avis.dk . www.christiansfeld-avis.dk

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

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

Christiansfeld Avis

Torsdag den 6. december 2018

Julemarked på Prætorius Torv
- sæt kryds ved lørdagene 8. og 15. december.
Sammen med frivillige
arrangerer Christiansfeld
Handelsstandsforening to
lørdag i rap et hyggeligt
julemarked på Prætorius
Torv.
Foreningen har sat alle sejl
til for at gøre de to dage til noget særligt med blandt andet
salg af honningkager og tombola med gevinster sponseret
af byens virksomheder. Der er
virkelig mange flotte gevinster
til både børn og voksne som
blandt andet vin, stjerner, legetøj, honningkager, brugskunst, lækre produkter til hår

og krop, bøger, gavekort og
spændende hemmelige pakker
og meget mere, fortæller Mette Knudsen fra Christiansfeld
Handelsstandsforening.
Desuden kan man på nitterne deltage i lodtrækningen
om en middag for 2 personer
på lokale spisesteder eller en
»sjov lørdag« med leg, slik og
sodavand.
Hele overskuddet går til
hjælp til byens flotte og meget
roste julebelysning.
Masser at se og opleve
På de to markedsdage vil
der være hyggelige boder,
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Vi har hjertet med i Christiansfeld
Husk at handle lokalt

musik og underholdning, alt
mens byens butikker holder
åbent. Der vil være hestevognskørsel og børnene kan
endda møde julemanden.
KFUM-spejderne sælger juletræer på torvet, hvor der er
gratis adgang og gratis parkering.
Deltag i kreativ
konkurrence
I løbet af de to markedsdage kan man dertil også
afprøve og vise sine kreative
evner og samtidig deltage i en
konkurrence, der går ud på
at dekorere en stjerneformet
ramme efter fantasi og evne.
Rammen afhentes hos butikken Anemonen. Når man er
færdig med værket, afleveres
den pyntede stjerne igen hos
Anemonen senest fredag den
7. december.
Stjernerne vil blive udstillet på markedet begge dage,
hvor alle besøgende kan se og
opleve de mange varianter og
stemme på deres egen favorit.
Præmieoverrækkelsen sker
ved markedets afslutning den
15. december.
Lars Østergaard Jensen

Vindere af
Chr.feld Handelsstandsforening
Julekonkurrence uge 48
Gavekort skal afhentes i butikken
senest den 1. februar 2019
Sønderhave Sko:

Tyrstrup Brød:

Martensens Boghandel:

Gittes Mode:

Donslund Vine:

OK Plus:

amanda-m.dk:

Meny:

Mie Pedersen, Banckesvej 18
Gert Jensen, Vestervænget 12

Edel Jørgensen, Kokærvej 9
Anita Arent, Taps Stationsvej 11

Rita Stark, Møllegade 16
Mette Fløe Jensen, Kongensgade 10
Aase Nielsen, Haderslevvej 13
Karin Brade, Frederiksdalsparken 30
Anette Hansen, Frederiksdal Parken 17
Tina Frederiksen, Jernbanegade 1

Smuksakk:

Andrea Jepsen, Tømmervænget
Jette Paulsen, Frederiksdalparken
Else Thomsen, Spangvej 33
Lis Sørensen, Damgårdsparken 14
Knud Jablowowsky,
Binderup Strandvej 98, Bjert
Astrid Kamp, Lindegade 10, 1. tv

Det Gamle Apothek:

Marianne Mortensen, Kolding
Birgitte Johansen, Kongensgade

Anita Arent, Taps Stationsvej 11
Hanne Ahrenkiel, Mengvej 84

Anemonen:

Blomstergården:

Ingerlise Andersen, Tågerupvej 4,
Sommersted
Jasmine Priisholm, Hoppeshuse 8,
Kolding

Peder Rasmussen, Favstrupgårdvej 2
Kirsten Heissel, Banckesvej 4

Knaldhamrende Gode Tilbud
Julestjerner

Amaryllus
i potter

. FRA

PR. STK

. FRA

PR. STK

Stjernestunder
Lørdage i december tilbyder Christiansfeld Centret byrundvisninger, hvor historien om den karakteristiske Herrnhutstjerne 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.

500 - 19900
Ceder Træer

2900 - 6900
Juleroser
i potter

. FRA

PR. STK

FRA

199
99900
00

2900-14900

HÆKPLANTER
Ligustrum
Bøg - 30/50

Pr. stk.

599

Tilbuddene gælder fra den 6/12 - 12/12 2018

ÅBNINGSTIDER:

Blomsterbutik med alt i årstidens afskne blomster
Mandag-fredag kl. 9.00 - 17.00
· Ideer til Vand I Haven / Haveplanter
Blomster Gården
Lørdag-søndag kl. 9.00 - 15.00
· Gaveafdeling
med alt til hus og have
v/ John Clausen
CHRISTIANSFELD CENTRET - NØRREGADE 14 - 6070 CHRISTIANSFELD - TLF 7979 1773

Hjerndrupvej 10
Hjerndrupvej
10 · Christiansfeld
Hjerndrupvej
10 · 6070 Christiansfeld · Tlf.: 7456 1511
Christiansfeld
www.blomstergaarden-christiansfeld.dk
Tlf. 74 56 15 11

· Tlf.: 7456 1511

www.blomstergaarden-christiansfeld.dk

Christiansfeld Avis
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Torsdag den 6. december 2018

Julemanden vækket i Christinero

Kultur / Mad

Vejret var nok ikke det allerbedste, men humøret
fejlede ikke noget hos de
næsten 400 børn og voksne, som havde tilmeldt sig
Handelsstandsforeningens
årlige julevandring fra
Prætoriustorvet og ud til
Christinero.

Nissebanden.

Byrådsmedlem Molle Lykke Nielsen holdt en kort tale
og takkede for det store fremmøde. Han mente ikke, at julemanden havde mange chancer for at gemme sig med alle
de søde børn på torvet. Molle
fortalte kort om renoveringsprojekter, en hundeskov på
fælleden og om de mange nye
byggegrunde i byen og Taps,
Hejls og Stepping, som bliver
klar i 2019.
Og så satte karavanen af
juleglade børn, forældre og
bedsteforældre kursen mod
Christinero. I porten til den
gamle præstegård afhold-

KØR SELV-FERIE MED

Christiansfeld Avis

tes en lille konkurrence for
børn. Efter den smukke tur
forbi springvandet nåede man
Christinero Skov, hvor Brødremenighedens basuskor spillede smukke julemelodier.
Efter at alle havde fundet
varmen med lidt gløgg, kakao
og æbleskiver samledes man
foran den smukke pavillon,
hvor den friske nissebande fik
råbt og banket julemanden op
inde i pavillonen. Som altid
havde han sovet over sig, men
blev af nissebanden sat i gang
med at uddele juleposer og
julelanterner, der var gode at
have ved hånden på vej hjem i
skumringen.
Dagen sluttede i Brødre-

menighedens Kirke med korsang, Hosianna og en smuk
prædiken af pastor Jørgen

Bøytler. Julen var igen kommet til Christiansfeld.
Af Lars Østergaard Jensen

Turen hjem i mørket.

Jernbanegade 1 • 6070 Christiansfeld • Tlf. 7456 1433 • Grundlagt 1924
Som læser af Tyrstrup
Herreds
Tidende/Christiansfeld
Avis får du dette
info@tht-ugeavis.dk
• www.christiansfeld-avis.dk
specielle læsertilbud. Oplys rejsekoden ”THT” ved bestilling
– så får du automatisk rabatprisen.

Kroophold i Nordtyskland
3 dage på hotel i Treia, Schleswig-Holstein

Gode børnerab

atter

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 indbydende 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 oplevelsen af Gottorp Slot, hvor man finder
en række museer med spændende,
arkæologiske fund – sammen med
interessante samlinger af kunstgenstande med historisk værdi.

Basunkoret.

Pr. person i dbl. værelse

949,-

Pris uden rejsekode 1.099,-

• 2 overnatninger
• 2 x morgenbuffet
• 2 x 3-retters middag
• Velkomstdrink
3 nætter 1.299,-

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

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.

Teknisk arrangør:

Forbehold for tryk- og prisfejl samt udsolgt. Børnerabat ved 2 voksne.
Ekspeditionsgebyr kr. 99,-. Afbestillingsforsikring kan tilkøbes.

Så skal julemanden vækkes.

Hosianna i Brødremenighedens Kirke.

Christiansfeld Avis
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Brug for højere til loftet?

Bestil et gratis Salgstjek på edc.dk/deltag
– eller kig ind i butikken

V ind S
amsun
g
55” 4K
UHD T
V

Bestil et gratis Salgstjek inden 16. december 2018, og
deltag i konkurrencen om et Samsung 55” 4K Ultra HD TV.
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Haderslev Lærerkor
synger julen ind i
Christiansfeld
Haderslev Lærerkor inviterer til julekoncert tirsdag
d. 11. december kl. 19.30 i
Brødremenighedens kirke
i Christiansfeld.
Årets julekoncert vil bestå

af årstidens sange, danske julesalmer, både i klassiske og
nyere arrangementer, tyske
Weinachtslieder samt engelske Christmas Carols afvekslende med fællessalmer.
Haderslev Lærerkor, der

består af ca. 45 medlemmer,
ledes af Edna Rasmussen, der
siden 2000 har været korets
inspirerende dirigent.
Billetter à 80 kr. til koncerten kan købes ved indgangen.
Haderslev Lærerkor.

Håb om Julegaveregn på Frørupskolen
- børnehjemsbørn får minimale julegaver
Julen er børnenes fest. Det
ses i danskernes julegavebudget. Ifølge en ny undersøgelse, foretaget af YouGov for
Operation Julegaveregn, får
et gennemsnitligt dansk barn
gaver for ca. 1.100 kroner fra
far og mor. Helt anderledes
ser det ud for anbragte børn.
På institutionen Frørupskolen i Christiansfeld håber
man, at Operation Julegaveregn igen i år finder penge til
børnene.
Julegaver for 1.100 kr. er
gennemsnittet for et dansk
barn - mere end 5 gange så
meget som børn på danske

børnehjem, som kan se frem
til gaver for omkring 200
kroner. Undersøgelsen viser
endda kun, hvad danske børn
kan forvente sig fra mor og
far. Gaver fra bedsteforældre,
familie og venner kommer
oveni. Da anbragte børn for
manges vedkommende slet
ikke har samme familiære
eller sociale netværk, er den
reelle forskel typisk endnu
større.
Tallene bekræfter en undersøgelse fra 2014 foretaget
af det private initiativ, Operation Julegaveregn. Beløbet
til gaver på institutionerne er

Liberale Erhverv m.m.

Retshjælp

i
Christiansfeld

har lukket
i december
måned

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

Motor

cirkulærefastsat og har siden
2007 ligget i samme leje, altså
ca. 200 kroner for børn i den
skolesøgende alder.
Betyder meget for pigerne
på Frørupskolen
Initiativet Operation Julegaveregn står for 13. år i
træk bag en indsamling, der
forsøger at udligne den store
forskel i julegavebudgettet.
Initiativet samler penge ind,
som bliver fordelt til julegaveindkøb af FADD - Foreningen af dag- og døgntilbud for
udsatte børn og unge. Gaverne købes af børnenes venner,

pædagoger eller af forstanderen på de pågældende børnehjem. På den måde sikrer
Operation Julegaveregn sig,
at gaverne vælges med tanke
på det enkelte barn.
På Frørupskolen, der er et
socialt pædagogisk opholdssted for piger i alderen 12 til
og med 22 år, modtog man
sidste år en donation fra Operation Julegaveregn. Forstander Martin Smietana er ikke i
tvivl om, at initiativet betyder
rigtig meget for pigerne og er
med til gøre, at de ikke føler
sig gemt og glemt.
» Vi gør meget ud af fortæl-

le pigerne, at den ekstra julegave er doneret af mennesker
og virksomheder i Danmark,
der helt uden at kende dem,
tænker på dem og deres vilkår
i julen. Julen er for de fleste
en tid med glæde, håb og
samvær. For anbragte børn er
det ofte også en svær tid med
mange modstridende følelser,
uindfriede forventninger og
skuffelser. Gaven fra Operation Julegaveregn er med til
at sprede lys og glæde,« siger
forstander Martin Smietana,
der håber på, at succesen kan
gentage sig igen i år.
Operation Gaveregn
Operation
Julegaveregn
er godkendt af indsamlingsnævnet. Alle arbejder frivilligt

og hovedsponsoren, GaveFabrikken, afholder samtlige
administrative udgifter således at alle indsamlede midler
går ubeskåret til de anbragte
børn. Indsamlingen løber
frem til den 22. december.
»Det handler ganske enkelt
om normalitet. Om at være
en del af gruppen. Anbragte
børn bliver konstant mindet
om, at de er anderledes i deres forudsætninger. Det er
ekstra slemt i december, og
det er medvirkende til andre
sociale problemer,« siger Rasmus G. Kristensen fra Operation Julegaveregn.
Se mere på: wwkw.julegaveregn.dk eller www.facebook.com/julegaveregn

Christiansfelder-dreng
udfordrer tv-udbydere
Henrik Engedal Nissen
er opvokset i Christiansfeld og er jævnligt vikar på
Christiansfeld Avis. Han er
nu kommet med i selskabet MORE TV, som tilbyde
Danmarks billigste TV-løsning til langt under de andre udbyderes pris.
- Danmarks største udbyder YouSee har de seneste
8 år hævet priserne på deres
TV-pakker. Til nytår stiger
priserne igen med 10-25 kr.,
forklarer Henrik.
- Rigtig mange mennesker har slet ikke behov for så
mange TV-kanaler. De ser kun
nogle få af dem, men skal betale for dem alle.
MORE TV har kun den
såkaldte grundpakke, hvor
man kan se TV2, de regionale
programmer, DR-kanalerne
samt norske og svenske kanaler. Den koster kun 49 kr. pr.
måned. Til sammenligning
koster YouSees grundpakke
289 kr./mdl. Så der er mange

penge at spare hvert år.
Men hvad så, hvis man
ønsker flere kanaler end dem,
som er i Grundpakken?
- Vi har en medfølgende
TV-boks, som man kan se
mange flere kanaler på. Fx
kan man jo bruge Viaplays
app, hvis man gerne vil se
sport. Samlet set vil prisen for
MORE TV og et Viaplay abon-

nement alligevel være markant
billigere, end det mange betaler nu. Og med TV-boksen har
man i øvrigt også adgang til en
masse gratis kanaler fra hele
verden. Så jeg synes, at det er
en ret god løsning, men det er
jo ikke sikkert forbrugerne er
enige. Det finder vi nok ud af
de kommende måneder, smiler han.

Henrik fra Christiansfeld håber, den billige tv-pakke slår an.

Christiansfelder-drengen,
som driver et lille grafisk firma
i København, er kommet med
i MOREs ejerkreds ved at investere sit eget arbejde. Det er
ham, der står for marketing
hos MORE TV.
Man kan modtage kanaler
med både parabol, antenne,
kabel og Internet. Den løsning, som MORE TV tilbyder, kræver en Internet forbindelse.
- Næsten alle har jo Internet efterhånden, så alle vil
kunne bruge den. Jeg har selv
oplevet, at jeg ikke kunne vælge nogle TV-pakker, fordi jeg
havde den forkerte adresse.
Men her kræver det bare Internet - og man bestemmer
selv hvilken udbyder man bruger, forklarer Henrik.
B.T. havde for nylig en stor
artikel om det nye koncept.
Der har også været debatteret
flittigt om det nye firma på
bl.a. flatpanels.dk og recordere.dk.

Torsdag den 6. december 2018
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Dagplejere
holdt julefest
Brødremenighedens Hotel
skabte rammerne til julefest i dagplejen.
Vi var 5 kommunale dagplejere og ca. 60 børn og
voksne, der 1. Søndag i advent mødtes på Torvet. Vi fik
kaldt julemanden frem og

dansede og sang. Efterfølgende blev der hygget på hotellet.
Dejligt så mange mødte
op, og at julemanden havde
tid til at komme forbi i en meget travl tid
Glædelig jul fra Nina,
Anna Maria, Mette,
Tina og Marianne

Landbrug / Have / Fritid / Bolig / Ejendomme m.m.
Christiansfeld
midtby

De vandt
jule-cd’erne
Her er de ti vindere i konkurrencen om Per Nielsen
jule-cd Christmas Joy.
Spørgsmålet var: Hvad
hedder Per Nielsens julekoncerter.
Svaret var: »Christmas
Time«.

Det havde de fleste læsere
også gættet.
Vores praktikant, Smilla,
har udtrukket ti tilfældige vindere. Ikke alle havde opgivet
en adresse.
Jule-cd’erne kan afhentes
på redaktionen frem til jul.

Johanne Christensen, Hejls
Maria Bruhn
lrene Bruun Krlstensen
Lena Wive, Christiansfeld
Karin Kristensen, Hejls Landevej
Nìna Christeneen, Seggelundvej 7
lrma Nielsen, Trelle Ager 5a, Vamdrup
Alfred Henriksen
Signe Nielsen, Gartnervej, Haderslev
Marianne Garbrecht, N.J. Holms Park 15, 6070 Christiansfeld

Fjelstrup Skatklub
Mandag den 3. december
mødtes 16 personer til skat.
Nr. 1: Erik Hansen med 2141
point. Nr. 2: Hans Jørgen

Bertelsen med 1893 point.
Nr. 3: Helge Petz med 1800
point. Nr. 4: Gudrun Christensen med 1775 point. Vin
fik Arne Juhl med 922 point.

4-værelses - 1. sal
på 100 m2 .
1. sals lejlighed med
adgang til have.
Månedlig leje
6.200,- kr. + forbrug.
Depositum 3 mdr.

Henvendelse
Knud Schmidt
Brødremenigheden

Tlf. 4031 7080
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Julekoncert i
Dansk Klokkemuseum
Torsdag den 13. december
2018 er der julekoncert i
Over Lerte Kirke kl. 19.30
med kor- og fællessang.

Her medvirker Brammingkoret dirigeret af Brynhild Tophøj og Margrethe Hedegaard
Rasmussen på klaver.

Aftenens program er:
Vær velkommen
Det første lys
Den yndigste rose

Efter fællessalmen:
Lovet være du Jesus Krist
Synger koret:
In the Bleak Midwinter
Shepherds Pipe Carol
Christmas Lullaby
Efter fællessalmen:
Nu kom der bud fra englekor
Synger koret:
Tak og ære være

11

Julebudet
Velkommen igen
Mit hjerte altid vanker
Efter fællessalmen:
Barn Jesus i en krybbe lå
Synger koret:
Dejlig er den himmel blå
Kimer i klokker
Aftenen afsluttes med fællessalmen: Dejlig er jorden.

Håndværkere m.m.

Støt de lokale
butikker og
håndværkere
• LOFTISOLERING • HULMURSISOLERING
• FJERNELSE AF GAMMEL ISOLERING
Brorsonsvej 20 • 6000 Kolding • Tlf.: 28 73 53 20 • bedreisolering@gmail.com

NYE TAGRENDER & NEDLØB

PLAST ZINK

STÅL

Spec. profiler - Inddækninger
Reparationer

CHRISTIANSFELD SNEDKER OG
TØMRERFORRETNING

v/Finn Kragelund • Lindegade 59
Tlf. 7456 1779 • Bil 2142 2779
ﬁnnkragelund@mail-online.dk
www.ﬁnn-kragelund.dk

