
1Torsdag den 4. januar 2018 Christiansfeld Avis

Christiansfeld Avis
Jernbanegade 1  •  6070 Christiansfeld  •  Tlf. 7456 1433  •  Grundlagt 1924

info@tht-ugeavis.dk  •  www.christiansfeld-avis.dk

Uge 1 94. årgangTorsdag / Fredag den 4. / 5. januar 2018

Fremover udkommer

Christiansfeld  
Avis  

torsdag/fredag 
med bude!

Ældre 
Sagen

HUSK 
Foredrag

med journalist  
Per Hansen
Torsdag 4. januar  

kl. 19.30 i Seniorhuset

Christiansfeld Avis  
 er også på Gudstjenester

Søndag den 7. januar 2018  
1. søndag efter hellig 3 K

Aastrup ........................ingen
Aller .............................ingen
Bjerning ..................kl. 09.00
Brødremenigheden..kl. 10.30
Fjelstrup ..................kl. 09.00
Frørup ..........................ingen
Hejls ........................kl. 10.30
Henrik V. Jørgensen
Hjerndrup ...............kl. 09.00
Anne Mie Skak Johanson 
Moltrup ...................kl. 10.30
Sommersted............kl. 10.30
Stepping .......................ingen
Taps ..............................ingen
Tyrstrup ..................kl. 10.30
Anne Mie Skak Johanson
Vejstrup ...................kl. 09.00
Henrik V. Jørgensen
Vonsbæk..................kl. 10.30
Hvad sker der i min kirke? 
Se side 2

HJØRNEDET KREATIVE
Kongensgade 28 

6070 Christiansfeld

FlytteUdsalg
fortsætter  

- med gode tilbud
Så kig ind!

Gavekort og tilgodesedler,  
skal indløses inden  

den 20/1 2018

BOGAFTEN 
for damer og herrer

Du inviteres hermed til

LÆS - LYT - HYGGE

onsdag den 10. januar  
kl. 19.00 til kl. 21.00 i Enkesædet,  

Kær Møllevej 15 i Aller
Birte Refshauge, Hvinderup og  

Birthe Pedersen, Kolding 
vil denne aften læse lidt op fra en af deres bøger.

Vi serverer kaffe/te med lidt brød til.

Pris 20 kr pr. gang.

Du er så hjertelig velkommen.

Med venlig hilsen 
ALLER SOGNS MENIGHEDSRÅD

Onsdagsklubben 
stepping Midtpunkt
starter den 10. januar kl. 9.30

Tove og Peter Andersen 
kommer og fortæller om en tur til USA

Husk tilmelding eller afmelding til  
Anne Grethe Jessen 7456 3710. 

Bestyrelsen

Vinterbogscafé
På Christiansfeld Bibliotek

Kom på biblioteket og få læse-
tips, og del dine yndlingsbøger 
med andre. Ordet er frit og 
kaffen varm, når vi afholder den 
traditionelle Vinterbogscafé. 

29. januar kl. 15  
26. februar kl. 15

Christiansfeld Bibliotek

BD
M

 G
en

br
ug Du hjælper, når du handler..

Tak til alle, 
der handlede i vores  

butikker i 2017.
Velkommen i 2018!

 

BDM Butikken, Prætoriustorv 1
BDM Genbrug, Prætoriustorv 1c

Møbelhuset, Kongensgade 37

Annonce
sponsor: 

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

ønsker  
alle et

Stort udvalg i 
2018 kalendere 

Martensen’s 
Boghandel
Tlf. 7456 1320 

www.martensensboghandel.dk

- boghandlen der 
har næsten alt

20
18

Se hele programmet på christiansfeldif.dk

Sjov lørdag i Cuben
Den 13. januar 2018

Kl. 14.30-17.00 
for alle børn  

til og med 2. kl. 

Hvalen Valborg hoppeborg, 
Springsalen fyldt med sjov Gymnastik,  

Kreativ, Fodbold, Badminton, Bordtennis.

Om aftenen er der desuden Bueskydning og Kegling.

Entre pr. barn 30,- kr.

Kl. 18.30-22.30  
fra 3. klasse til og 

med 9. kl. 
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Christiansfeld Kreativ Forening  
og Aftenskole - Forår 2018
MALECAFE 
Start: Tirsdag 9. Januar 2018 kl. 18.30 - 21.30 
i Billedkunst lokalet på Ny Christiansfeld Skole 
-herefter hver tirsdag. Medbring selv dit malegrej og kaffe. 
Der males frit uden instruktør. Både for nybegyndere og 
øvede. Yderligere oplysninger Inger på tlf. 2339 2589.

KREATIV CAFE 
Start: Tirsdag 9. Januar 2018 kl. 18.30 - 21.30 
i Seniorhuset - herefter hver tirsdag. 
Er du over 18 år og har du lyst til at lære at strikke eller 
hækle eller sy patchwork, så er der masser af hjælp at 
hente, også til de venstrehåndede. 
Eller vil du blot være kreativ i fællesskab, 
så tag dit kreative projekt under armen og kig forbi. 
Der kan købes kaffe/te med brød for 10,- kr. 
Ved spørgsmål kontakt: Grete på tlf. 4056 2343.

Deltagelse i Caféerne kræver et medlemskontingent.

Årskontingent på 200kr skal betales elektronisk 
på konto 9743 000067598 senest 15. januar 2018 
eller kontant den første aften. Husk at oplyse 
medlemskontingent 2018 i bemærkningsfelt - tak.

AFTENSKOLE KNIPLING - ORKIS  
- begynder og øvede - 18 timer 
Start: Tirsdag 9. januar 2018 kl. 18.30 - 21.15 
- herefter tirsdage i lige uger. 
Sted: Seniorhuset, Skolevej 10, Christiansfeld 
Pris: kr. 710,- Folkepensionister dog kun kr. 515,- 
Kontakt Grete på tlf 4056 2343

AFTENSKOLE - VÆVNING - 18 timer 
Tid & Start: Januar 2018 
- nærmere oplyses ved tilmelding - der er pt vente- 
liste 
Sted: Hejls Gammel Skole, Hejls Landevej 20 
Pris: kr. 710,- Folkepensionister dog kun kr. 515,- 
Kontakt Inge Funch på tlf. 2365 6204.

Tilmelding til aftenskoleholdene SKAL ske til  
skoleleder Grete Krag tlf. 4056 2343 eller  

Gertrud Jacobsen 2031 8837.

Betalingsfrist: Elektronisk på konto 
9743 0390024215 senest 9. Januar 2018 eller  

kontant den første kursusaften. Husk at oplyse 
knipling/orkis/vævning i bemærkningsfeltet.

Du er først endelig tilmeldt, når du har betalt 
kursusgebyret senest den påførte betalingsfrist 

og husk »først-til-mølle« gælder ved fyldte hold!

Husk du kan også finde os på Facebook 
som »Christiansfeld Kreativ Forening«

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: Løhndorfs Trykcentral, Vojens

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

Christiansfeld Avis

indkalder til 

Ekstraordinær  
generalforsamling

Mandag den 22. januar 2018 
kl. 19.00 på Stepping Friskole
Dagsorden: Bestyrelsens bemyndigelse  

til køb af ejendomme.

Bestyrelsen

 
Frørup - Hejls  

Hjerndrup - Stepping -Taps  
 Tyrstrup - Vejstrup

At sænke skulderne
Fra Ann-Grete Edelberg, Stepping-Frørup menighedsråd

Ved nytårstid ryger der 
altid en masse tanker igen-
nem hovedet. Ikke bare 
med tanke på Danmark eller  
på verdens store og små be-
givenheder for det sidste år, 
men også af tanker på ens 
eget liv. Et nytårsforsæt er 
lige om hjørnet for at alting 
bliver anderledes, bedre, 
større næste år. Hvorfor 
ikke bare sænke skuldrene? 
Og sænke ambitionerne til 

det mulige? Adventsugerne 
i december var skruet op 
med forventninger til alle 
julens dejlige ingredienser. 
Og har vi ikke alle stået med 
tankerne om hvordan i al-
verden vi skal nå at bliver 
færdig inden jul? Eller hvis 
noget uventet sker og der 
i sidste øjeblik må ændres 
planer. Dét var hvad der 
skete i Stepping kirke, den 
dag hvor Friskolen skulle 

komme til juleafslutning 
og organisten sad fast i 
en kø på motorvejen på  
grund af en væltet lastbil. 
Der var sang alligevel og 
ingen glemmer at blive 
sendt på juleferie med »På 
loftet sidder nissen«.  Julen 
kom heldigvis skøn og dej-
lig - med sænkede skuldre. 
Hvorfor er det, at livet altid 
i al almindelighed kan an-
skues godt? Jeg tror, at det 
er, når vi tillader os at anskue 
livet godt. Vi er blevet lidt for 
gode til at finde fejl ved al-
ting. Alt det gode forsvinder 

helt, fordi vi helt glemmer at 
se det dejlige lige foran os. 
Sænk skuldrene og giv plads 
til de helt nære fornøjelser, 
mennesker eller arrange-
menter. Jeg nyder de sidste 
dage i 2017 med dejlig fred 
og ro i hus, hoved og have. 
Og tænker at det skal være 
opladning til næste års brug 
og forbrug af oplevelser og 
opgaver. 

Godt nytår med ønske  
om at året bliver godt og 
spændende - med sænkede 
skuldre. For vi skal nok nå 
det hele alligevel. 

Kirkekontoret  
ved Tyrstrup kirke  
har fremover adresse på  

Gl. Kongevej 7, 6070 Christiansfeld

Cohen i kirken
Store sange og prægtig 

poesi! Oplev en koncert 
med sange af Leonard Co-
hen og et besøg i digterens 
univers med Karsten Holm & 
Cohen Trioen i Tyrstrup kirke 
onsdag 10. januar kl. 19.

Koncertfortællingen »Co-
hen i kirken« tager fat på en 
række af Leonard Cohens 
største sange og sætter dem 
ind i en ramme af mester-
ens poesi og historie. San-
gene kittes sammen af Co-
hens egne citater og digte.  
Anekdoter og fortællinger 
om manden og hans liv, 

bliver der også plads til.
I en anmeldelse af kon-

certen i efteråret kan man 
læse: »Karsten Holm og Co-
hen-trioen fyldte ikke bare 
kirken til bristepunktet og 
lidt til, men de fyldte også 
os tilhørere med en bevæ-
gende musikalsk fortolk-
ning af Leonard Cohen, der 
rev os alle med. De spillede 
mange af de udødelige Co-
hen-numre, som havde det 
været mesteren selv. Uha, 
det var godt!«

Leonard Cohen var af 
jødisk afstamning og hans 

første inspiration 
til at skrive digte 
fik han gennem bi-
belhistorien, som 
han hørte den for-
talt i synagoen.  
Cohens musik er 
fuld af kvalitet og 
hans sange har altid 
noget på hjerte. 

Karsten Holm og 
hans trio spiller og 
synger ofte Cohens 
musik tæt på origi-
nalen, men mest i 
nye og originale ar-
rangementer. Ved 
koncerten i Tyrstrup kirke 
skal vi bl.a. høre Hallaluja, 
Bird on the Wire, So long 

Marianne, Everybody Knows 
og I`m Your Man.

Billetter á kr. 100 sælges 
ved indgangen.

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.

Cohen i kirken
Onsdag den  

10. januar kl. 19

Tyrstrup kirke
Karsten Holm og Cohen Trioen fremfører  
et bredt udsnit af Leonard Cohens sange. 

En koncertfortælling om manden og hans liv, 
poesi, musik og humor.

Entre kr. 100,-

Frisør / Helse m.m.

• ZONETERAPI
    • AKUPUNKTUR
         • MASSAGE

FREDE R. LARSEN
Ødisvej 27 • Taps
75 57 32 30

RAB - Tilsyn under sundhedsstyrelsen

Gi’ et maleri i gave
Se malerier og kort i
»Karibu« eller
»Morgenstjernen«  
af Birthe Engedal - 40 81 81 28
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Din lokale bedemand siden 1908

ISO9001-certificeret

Vi svarer også aften og weekend

Tagkær
Begravelsesforretning
v/Jesper Andersen
Kongensgade 9D
6070 Christiansfeld

Med mange års erfaring ordner vi alt vedr. begravelse 
og bisættelse for Christiansfeld og omegn.

Tagkær - Christiansfeld 
Begravelsesforretning
Tlf. 7456 2737
www.tagkaerbegravelse.dk

BekendtgørelserTaksigelser

Taksigelser

Tak
for venlig deltagelse ved

Niels Maagaards
bisættelse i Grejs Kirke den 9. december  

og ved mindehøjtideligheden i Aller Kirke  
den 15. december.

Tak for blomster, hilsner og besøg.

Familien

Hjertelig tak
for opmærksomheden 
ved min kære mand, 

vores kære far

Svend Aage 
Thygesens

bisættelse.

Bjarne,  
Laura Marie, Heidi 
 og Inger Thygesen

Christiansfeld Centret inviterer til gratis koncert med 
Pernille Rosendahl.

Koncerten finder sted torsdag den 18. januar 2018 
kl. 20.00 i Søstrehusets korsal. 

Book din billet fra 2. januar på centret@christiansfeld.dk. 
eller kontakt Christiansfeld Centret på tlf. 7979 1773

Pernille Rosendahl

gtehus/gårdbutik
Kær Møllevej 95, 6094 Hejls

Tlf. 7557 4982 -www.villes-slagtehus.dk

Her ligger slagter Ville og
han bliver liggende!

FERIELUKKET!
- fra den 31. december
og starter igen torsdag
d. 11. januar 2018

Røde Kors  
Christiansfeld  

afdeling

Nytårskur og 
generalforsamling

Onsdag den 24. januar 2018  
kl. 12.00 i seniorhuset Skolegade

Generalforsamling afholdes ifølge lovene.

Med hilsen bestyrelsen
Da

nsk Røde Kors

C
roix Rouge Danio

se

Gittes Mode: 
Gitte Muller, Kongensgade 28 
Jannie Nielsen, Vonsildvej 214

Anemonen: 
Ingrid Biel, Jægertoften 22, 
6780 Skærbæk  
Lisa Pedersen, Møllegade 20

Donslund Vine: 
Gurli Damgaard, Engvej 29, Hejls 
Grethe Festersen, Lykforte 9, 
Seggelund

Shop Karibu: 
Vera Erlang, Hjerndrupvej 104 
Bodil Hansen,  
Nederbyvænget 342, Haderslev 

Butik Nørregade: 
Anne-Else Højgård, 
Middelfartvej 11, Kolding 
Annette Madsen,  
Sillerup Møllevej 15

K.P. Elbæk: 
Louise Vestergaard, Gl. Kongevej 8 
Jørgen Nielsen, Kampesmose 34

amanda-M: 
Else Højgaard, Lindegade 2, 1.th 
Mia Stuke, Gl. Kongevej 6

Det Gamle Apotek: 
Mona Christoffersen, Chr.feld 
Pia Hinderfelt, Chr.feld

Martenens Boghandel: 
Astrid Johansen, Rolighedsvej 19, 
Haderslev 
Kirsten Diemer, Hjerndrupvej 112

Tyrstrup Brød: 
Marie Leerskov, 10. Februarvej 4 
Erik Aagaard, Kær Møllevej 59

Sønderhave Sko: 
Anders Hansen, Staalsvej 6 
Signe Ullerup, Kampesmose 48

Smuksakk: 
Kristine Haulrich, Bygmarken 90,  
Kolding 
Kenneth Juel, Ødisvej 8

Blomstergården: 
Edith Christensen, Bakkegårdsvej 5 
Gudrun Lindholm, Kokærvej 43

OK Benzin: 
Lene Lund, Haderslevvej 18 
Bent Lythje, Borgmestervej 16

Meny: 
Schmidt, Borgmestervej 6 
Inger Marie Andersen, 
Damgårdsparken 79

Juel Nielsen Optik: 
René Mikkelsen, Tingvej 8 
Freddy Ørnskov, Primulavej 19, 
Haderslev

Vindere af 
julekonkurrencen 

uge 51

Tyrstrup Kirke   .   Brødremenigheden  
Menighedshuset  .  Morgenstjernen 

 
 

 

Ugens tema: ”På vej”   
Søndag den 7. januar kl. 19.00  
    liturgisk gudstjeneste i Tyrstrup Kirke 
Mandag den 8. jan. og Tirsdag den 9. jan. kl. 19.30 
    i Brødremenigheden, Søstrehusets korsal, Nørregade. 
Onsdag den 10. jan. og Torsdag den 11. jan. kl. 19.30 
     i Menighedshuset, Haderslevvej 25, Christiansfeld. 
Fredag den 12. januar kl.19.30  
i Morgenstjernen, Jernbanegade 1 

Se mere på www.evangeliskalliance.dk 

Ny udgivelsdag:

Nu bliver  

Christiansfeld 
Avis 
omdelt  

torsdag/fredag  
med  

FK Distribution

Nye åbningstider på Chr.feld Avis 
Mandag ......................kl. 09.00-13.00 
Tirsdag .......................kl. 09.00-13.00 
Onsdag .......................kl. 09.00-13.00 
Torsdag ......................kl. 09.00-16.00 
Fredag ....................................Lukket

Fremover bliver

Christiansfeld Avis 

omdelt  

torsdag/fredag  
med  

FK Distribution
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Kultur / Musik / Mad

Ikke dyrere, 
men smukkere!
Selskabslokaler op til 

180 personer.
Rekvirer venligst 
vore menuforslag.

Vi har 27 dejlige
HHHHværelser

Venlig hilsen
og på gensyn

Annette og Torben 
Schulz

Tyrstrup kro
Tlf. 74 56 12 42

Frederikshøj - 6070 Christiansfeld
TELEFON 75 57 32 18 - FAX 75 57 32 44

A la Carte
Daglig åbent kl. 17 - 22

Selskaber op til 200 gæster efter aftale

www.graensekroen.dk / info@grænsekroen.dk

Kirkegårdsallé 1 
Tlf. 6128 5847

Gastropub
Find os på

   Vi åbner igen  
mandag d. 15. januar 2018

Åbningstider indtil 1. marts

Lindegade 25
Prætoriustorvet - Christiansfeld
Tlf. 7456 1710 - www.bmhotel.dk

Mandag-torsdag  
kl. 17.30-21.00

Fredag-lørdag  
kl. 12.00-21.00

Søndag lukket 
(men åbent for selskaber)

Blev Deres bolig, eller sommerhus ikke solgt
- så ring til os, for et uforpligtende tilbud

Vi yder fri og uafhængig rådgivning - ingen bindinger til bank eller kreditforening.

PETER BLOM
Havnevej 54   Hejlsminde  6094 Hejls   Tlf. 75911122

TIL SALG

EJENDOMSMÆGLER & VALUAREJENDOMSMÆGLER & VALUAREJENDOMSMÆGLER & VALUAR

Butikken på Havnevej 54 i Hejlsminde,  
har følgende åbningstider: 

Mandag til fredag fra kl. 15.00 til  
kl. 18.00, ellers efter aftale

www.peter-blom.dk 
e-mail: post@peter-blom.dk

- også aften og weekend 

 Gardiner og solafskærmning                                              

Hvis du vil KØBE eller SÆLGE
SOMMERHUS

i Sandersvig-, Hejlsminde- eller
Grønninghoved-området
Så henvend dig trygt til:

Toldbodgade 13 . 6520 Toftlund
Telefon 7483 1280

www.mikkelsentoftlund.dk

40 års erfaring med køb & salg af sommerhuse

Fra: TIL SALG

Til:  SOLGT

Bolig / Ejendomme / Hus / Have / Fritid m.m.

Centralt beliggende lejlighed  
i Christiansfeld

Hyggelig 1. sals lejlighed på 67 m2, med entre, køk-
ken og badeværelse, samt stue og separat soverum, 
med adgang til vaskekælder og have, udlejes straks 
eller efter aftale.

Husleje pr. måned  3.600,00 incl. vand + forbrug af 
varme og TV signal.

Henvendelse 7456 2575 for aftale om besigtigelse.

Brødremenigheden

Ledige 
lejligheder

Henvendelse:
Tlf. 4031 7080
KNUD SCHMIDT

1 lejlighed til leje 
»Bakerstreet«  

Stepping
4-vær. lejlighed i stue-
plan på 112 m2 til leje 

snarest muligt. 
Ingen husdyr  

- adgang til fælleshave  
og vaskekælder. 

Husleje kr. 5.200,00  
+ forbrug, inkl. fælles- 
antenne (lille pakke). 

Depositum 3 mdr.  
husleje.

Tlf. 4030 1215

Centralt beliggende  
lejlighed i  

Christiansfeld
Hyggelig taglejlighed  
på 59 m2, med entre,  

køkken og badeværelse,  
samt stue og separat  

soverum, med adgang til 
vaskekælder og have,  

udlejes straks eller  
efter aftale.

Husleje pr. måned   
3.470,00 incl. vand  
+ forbrug af varme  

og TV signal.

Henvendelse  
7456 2575  

for aftale om besigtigelse

Grundig

Salg og 
reparation af:

TV samt
antenneanlæg

Sidste julesang på museet
- uden toiletter. Fotograf Jørgen Ibenfeldt

Til museets sidste arran-
gement i 2017, sang 63 jule- 
og sangglade gæster torsdag 
den 14.12. julen ind på Gen-
forenings- og Grænsemuseet 
med et repertoire som inde-

holdt både muntre julesange 
og højtidsstemte julesalmer, 
bundet sammen af Kaj G. 
Nielsen - og med musikalsk 
ledsagelse af Bente Ibenfeldt. 
Et ægtepar fra Sjælland, som 

besøgte museet i sommer, 
havde taget turen hertil igen 
udelukkende for at være med 
til julesangen. 

Samtidig med den glade 
sang arbejdede håndværke-
re på færdiggørelsen af mu-
seets nye toiletter og et reno-
veret kombineret køkken- og 
fyrrum, som forventes helt 

færdiggjort i starten af det 
nye år. 

Indtil da holder muse-
et lukket p.g.a. ombygnin-
gen. Museet har i perioden 
fra 4. april til den midlertidi-
ge ombygnings luknings start 
den 2. november haft 3.658 
besøgende gæster fra ind- og 
udland.
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Lüt Petersen ApS

Lindegade 37
6070 Christiansfeld
74563800

En del af byens liv

Lüt Petersen ApS
Ejendomsmæglere, MDE Henrik

Kristensen
Indehaver

Lisette
S. Nielsen
Ejendomsmægler

Charlotte
H. Petersen
Salg og vurdering

Mette Lüt
Knudsborg
Indehaver

Borgmestervej 12
6070 Christiansfeld
Beliggende i absolut efterspurgt
kvarter i Christiansfeld, udbydes
særdeles velholdt gulstensvilla.
Terrasser mod syd og vest og
nem velanlagt have. Herudover en
muret garage med bagvedliggen-
de skur/værksted.
Indeholder: Bryggers med klinke-
gulv, spisekøkken, entre, badevæ-
relse med brus og opvarmet flise-
gulv, tre værelser, stor stue, sove-
værelse og et ekstra værelse samt
badeværelse med brus.

 C

Pris 1.295.000
Udb. 65.000
Ejerudg. 2.037
Brt./Nt. 5.711/4.880

Grund 793 m2
Bolig 147 m2
Rum/vær. 5/4
Opført/omb. 1971/1976

Sag 60700884
Kontakt 74563800

NYHED
ÅBENT HUS

Med tilmelding
Se tidspunkt på

edc.dk

Haderslevvej 30
6070 Christiansfeld
I den sydlige del af Christiansfeld
udbydes meget præsentabel
ejendom, beliggende på en skøn
og større naturgrund og tilbage
trukket fra vejen. Andre bygninger
udgør tidligere ladebygning/gara-
ge og et mindre brændeskur. Bo-
ligen har 236 kvm boligareal og
der er god plads til familien som
gerne vil have albuerum og luft
omkring sig og stadigvæk nyde
godt af byens bekvemmeligheder.
Ejendommen fortjener et besøg -
ring eller tilmeld dig ÅHT.

E

Pris 2.095.000
Udb. 105.000
Ejerudg. 2.698
Brt./Nt. 9.203/7.868

Grund 4.204 m2
Bolig 236 m2
Rum/vær. 7/5
Opført/omb. 1760/1978

Sag 60700851
Kontakt 74563800

NYHED
ÅBENT HUS

Med tilmelding
Se tidspunkt på

edc.dk

Æblevænget 34 - 6094 Hejls
Velindrettet villa, beliggende midt i Hejls by
I et roligt villakvarter i Hejls finder du dette hus fra 1983 med en velud-
nyttet planløsning. Her udover carport med redskabsrum samt dejlig luk-
ket have. Godt lokalsamfund med børnepasning, indkøb og skole. Til
den pris er mulighed for at sætte sit eget præg på huset.

F

Pris 745.000
Udb. 40.000
Ejerudg. 1.623
Brt./Nt. 3.341/2.806
Sag 60700860

Grund 935 m2
Bolig 100 m2
Rum/vær. 4/3
Opført 1983
Kontakt 74563800

ÅBENT HUS
Med tilmelding
Se tidspunkt på

edc.dk

Allervej 150 - Aller - 6070 Christiansfeld
Hus på landet med gode udbygninger
Her udbydes stor villa, med plads til hele familien. Ejendommen er belig-
gende i Aller, hvor der er velfungerende friskole og rigtig godt lokalt
sammenhold. Christiansfeld by ligger kun 3 km fra Aller. Haderslev og
Kolding nåes på 15 minutter og motorvej E45 er der ca. 8 km til.

G

Pris 1.095.000
Udb. 55.000
Ejerudg. 1.528
Brt./Nt. 4.901/4.117
Sag 60700835

Grund 1.763 m2
Bolig 161 m2
Rum/vær. 5/3
Opført 1910
Kontakt 74563800

ÅBENT HUS
Med tilmelding
Se tidspunkt på

edc.dk

Rylevej 12 - 6100 Haderslev
Skønt fritidshus med udsigt
Skønt beliggende fritidshus på lejet grund med ud-
sigt over Lillebælt i det rolige Sandersvig. Huset frem-
står lyst og indbydende og med en stor træterrasse,
hvorfra udsigten kan nydes. Huset er ikke tilmeldt ud-
lejning.

Pris 975.000
Udb. 50.000
Ejerudg. 1.854
Brt./Nt. 4.430/3.667
Sag 60700841

Bolig 65 m2
Rum/vær. 4/3
Opført 1980
Kontakt 74563800

ÅBENT HUS
Med tilmelding
Se tidspunkt på

edc.dk

Ternevej 4 - 6094 Hejls
Et dejligt sted at holde ferie
Rigtig hyggeligt sommerhus i god, lukket lomme i
Mindegården, Hejlsminde. Her er kort afstand til
vandet, Hejlsminde by samt indkøbsmuligheder. På
vejen er der rigtig godt naboskab - et dejligt sted at
holde sin ferie.

Pris 1.095.000
Udb. 55.000
Ejerudg. 1.671
Brt./Nt. 4.963/4.155
Sag 60700864

Grund 561 m2
Bolig 53 m2
Rum/vær. 3/2
Opført 1968
Kontakt 74563800

ÅBENT HUS
Med tilmelding
Se tidspunkt på

edc.dk

Skovvænget 7 - 6070 Christiansfeld
Lys og lækker 1 plans villa
Indflytningsklart hus centralt beliggende i Christiansfeld. Indretning:
Bryggers, gæstetoilet, værelse, vinkelstue med udgang til træterrasse,
køkken, fordelingsgang, soveværelse og to børneværelser samt badevæ-
relse med kar. Hertil kommer garage og udhus. Hyggelig lukket have.

D

Pris 1.375.000
Udb. 70.000
Ejerudg. 1.779
Brt./Nt. 6.131/5.152
Sag 60700875

Grund 746 m2
Bolig 126 m2
Rum/vær. 5/4
Opført 1963
Kontakt 74563800

ÅBENT HUS
Med tilmelding
Se tidspunkt på

edc.dk

Damgårdsparken 29 - 6070 Christiansfeld
Vedligeholdt, med bl.a. tag og køkken fra 2007
I et af Christiansfeld by's mest eftertragtede kvarterer udbydes denne
særdeles velindrettede villa nu til salg. Fra Damgårdsparken er der stisy-
stem direkte til byens centrum, hvor man bl.a. finder skolen, flere ind-
købsmuligheder, et væld af butikker, byens historiske samfund m.m.

D

Pris 1.150.000
Udb. 60.000
Ejerudg. 2.363
Brt./Nt. 5.143/4.324
Sag 60700871

Grund 938 m2
Bolig 115 m2
Rum/vær. 4/3
Opført 1978
Kontakt 74563800

ÅBENT HUS
Med tilmelding
Se tidspunkt på

edc.dk

Hejlsmindebakken 11A - 6094 Hejls
Naturskøn og unik have
Huset ligger helt tilbagetrukket fra vejen på stort
grundstykke på knap 1 tdr. land. Her får du virkelig
fornemmelsen af at være midt i naturen - ikke mindst
grundet det rige dyreliv i haven. Boligen er stort set
totalrenoveret siden 2000.

D

Pris 1.395.000
Udb. 70.000
Ejerudg. 2.828
Brt./Nt. 6.253/5.254
Sag 60700789

Grund 4.972 m2
Bolig 127 m2
Rum/vær. 4/2
Opf./reno. 1937/2002
Kontakt 74563800

ÅBENT HUS
Med tilmelding
Se tidspunkt på

edc.dk

Damgårdsparken 77 - 6070 Christiansfeld
Fremstår pænt og indbydende
Rigtig fin ejendom med god beliggenhed ud til grønt område i attraktivt
parcelhuskvarter med lukket stisystem til centrum. Ejendommen fremstår
overalt indbydende med 2 badeværelser, køkken i åben forbindelse med
spiseplads og med udgang til delvis overdækket terrasse med vest.

 C

Pris 1.495.000
Udb. 75.000
Ejerudg. 1.900
Brt./Nt. 6.684/5.620
Sag 60700729

Grund 955 m2
Bolig 156 m2
Rum/vær. 5/4
Opført 1978
Kontakt 74563800

ÅBENT HUS
Med tilmelding
Se tidspunkt på

edc.dk

Fjelstrup Nørrevej 20 - 6100 Haderslev
Charmerende og velholdt ejendom.
Charmerende og velholdt ejendom på en stor sydvendt grund. Indehol-
der: Entré, gæstebadeværelse, køkkenalrum, stue med brændeovn, ha-
vestue og stort bryggers. 1. sal: To gode værelser, soveværelse og bade-
værelse. Velanlagt have med flere terrasser. Udhuse og garage.

 C

Pris 1.350.000
Udb. 70.000
Ejerudg. 1.485
Brt./Nt. 6.039/5.036
Sag 60700805

Grund 2.736 m2
Bolig 189 m2
Rum/vær. 4/3
Opført/omb. 1880/1983
Kontakt 74563800

ÅBENT HUS
Med tilmelding
Se tidspunkt på

edc.dk

Vestervang 17 - 6070 Christiansfeld
Nem overkommelig villa
Her udbydes fin villa, bynært beliggende og med alle
mulighede rindenfor rækkevidde. Huset indh. bryg-
gers, lyst køkken og badeværelse. Tre værelser samt
udestue og overdækket terrasse med udgang til fin
have. Her er tilhørende garage.

D

Pris 1.150.000
Udb. 60.000
Ejerudg. 1.771
Brt./Nt. 5.129/4.310
Sag 60700725

Grund 700 m2
Bolig 105 m2
Rum/vær. 4/3
Opført 1964
Kontakt 74563800

ÅBENT HUS
Med tilmelding
Se tidspunkt på

edc.dk
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OPHUG - SPAR PENGE
Brugte bildele fra nyere skadede

vogne sælges. - Alle mærker!

GARANTI PÅ ALT!
SCHMIDT’S
AUTOLAGER APS
Skamlingvejen 85 - Skartved
6000 Kolding - Telefon 75 52 88 55

ÅBEN: Daglig kl. 9.00-17.30 lørdag og søndag lukket.

Miljøgodkendt til modtagelse af skrotbiler.

SPA
R

PEN
GE

Landbrug / Hus / Have / Fritid m.m.

Containerservice
Levering af:

• Sand • Grus • Sten
• Skærver • Træflis • Muldjord

BAKKEGÅRDEN
Tlf. 7456 1480

Motor m.m.

Vognmanden tilbyder:
• Levering af sand og grus m.m. 
• Container 
• Transport af div. gods

Henv. Jess Jürgensen, Sjølund 
Tlf. 4017 3562

er fusioneret
• Vores varesortiment og betalingssystem er udvidet

• Priserne forbliver på det samme niveau som før

• Bestilling kan også foregå via hjemmesiden eller

Kontakt: 2655 0883 
Eller e-mail: hp@riber-energi.dk

Mere info på: www.træpiller-pg.dk

&

AAGE JØRGENSEN VVS A/S
Grundlagt i 1946 - Kvalitet i 3 generationer

AAGE JØRGENSEN VVS A/S
Grundlagt i 1946 - Kvalitet i 3 generationer

7452 6640 · AAJ.DK

Vi laver alt indenfor VVS til  
PRIVATE  ·  ERHVERV  ·  LANDBRUG

AAGE JØRGENSEN VVS A/S
Grundlagt i 1946 - Kvalitet i 3 generationer

Liberale Erhverv m.m.

Praktiserende landinspektør
Peder Boesen

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

Har du sikret dig
mod rotter?
Det er nu du skal sikre 
hus, virksomhed, forretning, skole eller 
børnehave mod rotter fra kloakken.
Vi leverer og monterer et 
Nordisk innovation rottespær.

fra kr. 2.59500
 inkl. moms

JL Kloak v/ Jørgen Larsen
Aut. kloakmester & Anlægsstruktør

Torningvej 33 . 6070 Christiansfeld . Mobil 4041 0966
e-mail: jlkloak@bbsyd.dk . www.jl-kloakservice.dk

DANSKE MALERMESTRE
SIGMA
FARVECENTER

Kvalitetsmaling til byens 
billigste priser...

Giver gerne et 
uforbindende tilbud på alt 

maler- og tapetarbejde.

v/Bo Asbo Frederiksen
Møllegade 5, 6070 Chr.feld

www.asbo-malerforretning.dk

Mobil 2032 2692
FORRETNINGEN, HVOR TILLID 

OG KVALITET STÅR HØJEST

Krolf-spillerne i Hejls  
har holdt sæsonafslutning

Onsdag den 20. 
september 2017 holdt 
krolfspillerne i Hejls 
klub-mesterskab som 
afslutning på sæsonen 
2017.

Der har i sæsonen 
været i alt 32 medlem-
mer.

Hole in one igen-
nem sæsonen:
Damer: 
Else Kjer 8 gange.
Herrer: 
Ejvind Jensen 9 gange.

Klubmestre: 
Damer: Bente Jessen 
med 67 slag.
Herrer: Jørgen Han-
sen med 64 slag.

Den 13. januar er der igen 
Sjov lørdag i Cuben

Christiansfeld idrætsfor-
enings gymnastik afdeling er 

denne gang med til sjov lør-
dag, de fylder hele spring sa-

len med sjove forhindrin-
ger, masser af gymnastik og 
spring, selv de helt små kan 
være med og til dem er der 
også et boldhjørne. For at 
prøve den store trampolin/
springgrav så er det vigtig at 
man har træningstøj på, altså 
ingen knapper, lynlåse eller 
velcro på tøjet eller smykker. 

Et stort hit bliver nok også 

Hvalen Hvalborg, som er en 
kæmpe hoppeborg på over 
et halv tons og måler 10 x 10 
meter. Den kan man hoppe 
og klatre rundt i, OG måske 
er man »uheldig« og bliver 
spist af det store gab. 

Der vil også være mu-
lighed for at spille fodbold, 
bordtennis, badminton og 
hygge med det kreative, og 
om eftermiddagen er alle de 
dygtige ansigtsmalere igen 
på plads. Om aftenen er der 
mulighed for at kegle og prø-
ve bueskydning. 

Og selvfølgelig er der mas-
ser at plads til fri leg og som 
altid hygge og sjov med alle 
vennerne.

Se hele programmet på 
christiansfelif.dk

Med masser at sjov gymnastik og spring.
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DØRE & VINDUER
I CHRISTIANSFELD

Hurtig levering
Få et gratis vindues- og energi-tjek

Din lokale vinduesmand
CHRISTIANSFELD SNEDKER OG
TØMRERFORRETNING

v/Finn Kragelund • Lindegade 59
Tlf. 7456 1779 • Bil 2142 2779

finnkragelund@mail-online.dk
www.finn-kragelund.dk

Håndværkere m.m.

Christiansfeld VVS- & Energiteknik ApS

Vi udfører alt i:
• Gas og oliefyrsservice • Vand • Varme  • Sanitet 

• Solvarme • Varmepumper • Ventilation
• Industriinstallationer • Fjernvarme • Biopejse
• Blikkenslagerarbejde • Biobrændselsanlæg

Ring til autoriserede VVS-installatør

Verner Mogensen
Biltlf. 20 99 29 36

Industrivej 16, 6070 Christiansfeld
Tlf. 74 56 29 26 • Fax 74 56 31 26
www.cve.dk • mail: cve@cve.dk

Kloak - Tilslutning - Reparation
Din lokale kloakmester

Rådgiver
Uforbindende tilbud

BAKKEGÅRDEN
Tlf. 7456 1480

Salg    Service    Montage

v/Morten Juhl
Sofievej 6 . 6070 Christiansfeld
morten@portservice-aps.dk

www.portservice-aps.dk

Har din port 
sagt stop 

- giver vi aldrig op

Alt i murerarb. Tilbygninger. Flisearbejde
Reparationer. Autoriseret kloakmester m.m.

Murermester
Jakob Andersen

Alt i murer-, flise- 
og støbearbejde

Tlf. 2334 0022

John er vores 
mand i 

Christiansfeld.
Vi udfører alt 

indenfor 
tømrer- og 
snedker-

arbejde både
til private og 
erhvervslivet.

Lokalområdets
El-Specialist
Spidsbjerg El- & Sikringsteknik 
v/ Henning Sørensen, 
Gammel Skamlingvej 10, 6093 Sjølund,
 Tlf.: 7557 5280 /  2127 5280

• El og reparation til private og erhverv.
• Sikringstekniske løsninger indenfor alarm, 

video og adgangskontrol.
• Automation og styringsteknik.

e-mail: spidsbjerg@spidsbjerg.dk

Installation af:
Gas - Vand - Varme - Jordvarme - Biovarme og Sanitet
Ring til Lars Ole og få et tilbud

Fjelstrup VVS
Avnøvej 125

6100 Haderslev

MOB 3020 2095

wildfang@mail.dk

Lars Ole Lei Wildfang
Aut. VVS installatør

Traditionen tro mødtes 
forældre børn og dagpleje-
re fra gr. 17 A til julefest på 
Tyrstrup kro. I år var det en 
lørdag formiddag. Alle havde 
glædet sig til denne dag, også 
Anette og Torben som elsker 
når de små børn bringer liv 
og glæde ind på kroen med 
deres sang, latter og umid-
delbare glæde over, at man 
trods de fine omgivelser, ger-
ne må løbe og have det sjovt.  
Efter lidt godt til ganen kom 
julemanden forbi, han havde 
også i år sin klokke med, som 
de der havde lyst kunne rin-
ge med. Der blev sunget ju-
lesange rundt om juletræ-
et og julemanden havde ga-
ver med. I år var det en nis-

sebamse alle fik. I tiden op 
til festen havde børn og dag-
plejere i legestuen sunget ju-
lesange og øvet på en sang 
med en lille nisse, som kun-
ne gøre forskellige ting. Da 
julemanden var taget vide-
re, samledes børn og voksne 
på gulvet, sang om Nissen og 
det han kunne. Tænk sig han 
kunne hoppe helt op til lof-
tet, til stor glæde for især de 
større børn. Da formiddagen 
var omme takkede alle af for 
en rigtig hyggelig sammen-
komst og dagplejerne kunne 
glæde sig over, at have lavet 
et arrangement som derud-
over også repræsenterede alle 
de 6 temaer i læreplanerne, 
som de dagligt arbejder med.

Julefest i dagplejen

Brorsonsvej 20 • 6000 Kolding • Tlf.: 28 73 53 20 • bedreisolering@gmail.com

• LOFTISOLERING • HULMURSISOLERING
• FJERNELSE AF GAMMEL ISOLERING
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Christiansfeld 
Avis

Tyrstrup Herreds Tidende

Jernbanegade 1
6070 Christiansfeld

Tlf. 7456 1433
info@tht-ugeavis.dk
www.tht-ugeavis.dk

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. 8-17. Nye Åbningstider pr. 2.1.2018 

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

• 3 overnatninger
• 3 x morgenbuffet
• 3 x 3-retters middag 
• 1 velkomstdrink 

Kroferie i Nordtyskland

Osterkrug Treia
Velkommen til det hyggelige Nord-
tyskland. Her er I godt indkvarteret 
på et hotel med velrenommeret køk-
ken i det gamle, danske land, der har 
rigtigt meget at byde det voksne pub-
likum. Hotellet med den indbydende 
krostue med kamin ligger eksempel-
vis 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 – herunder blandt 
andet den tre tons tunge egetræsbåd 
Nydambåden.

Ankomst
Fredage 5.1.-25.5.2018.

Pr. person i dobbeltværelse

1.299,-
Pris uden rejsekode 1.449,-  

4 dage på hotel i Treia, Schleswig-Holstein

Børnerabat
1 barn 0-5 år gratis. 
1 barn 6-14 år ½ pris i tilst. værelse.

2 overnatninger 949,-

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 TIRSDAG MIDDAG. 
ANNONCERNE SKAL BETALES KONTANT.

Pris (inkl. moms):
1 sp. annonce (max. 20 ord) ............................ kr. 35.00
1 sp. annonce (max. 20 ord)
     m. »passende« foto ...................................... kr. 60.00
2 sp. annonce (max. 20 ord)
     m. »passende« foto ...................................... kr. 90.00

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

Undertegnede ønsker at sende vedlagte hilsen:
o 1 sp. uden foto  o 1 sp. med foto
o 2 sp. med foto

Nytårskoncert i Fjelstrup Hallen d. 7. januar
Du kan stadig nå at købe billet til årets nytårskoncert

Søndag den 7. januar kl. 
19.00 skyder Fjelstrup Hal-
len det nye år i gang med et 
brag af en nytårskoncert med 
Sønderjyllands Amatør Sym-
foniorkester, der tæller godt 
40 musikere. 

Det er første gang i Fjel-
strup Hallen 50-årige histo-
rie, at der afholdes en kon-
cert af denne kaliber. Fjel-
strup Hallens bestyrelse er 
arrangør af året nytårsbrag.

Dirigent er Bettina van 
Burren og derudover optræ-
der der to dygtige solister, 
Anita S. Nielsen og Jens Chr. 
Krause. 

Koncerten er opdelt i to 
afdelinger med en halv ti-
mes pause efter 1. afdeling. 

Programmet er meget varie-
ret og indeholder melodier og 
sange fra mange kendte ope-
retter og musicals.

Du kan stadig nå at 
købe en billet

»Vi har på nuværende tids-
punkt stadig omkring 100 

billetter til Nytårskoncerten 
i Fjelstrup«, fortæller Svend 
Christensen, »- vi håber at få 
fyldt hallen op med glade og 
feststemte gæster. Mange har 
ringet og spurgt om det sta-
dig er muligt at købe en bil-
let, - jo, det er stadig muligt, 
men skynd dig at få billet-

ten bestilt, og husk at billet-
ten skal være bestilt på for-
hånd. Vi sælger ikke billetter 
ved døren«.

Prisen er 150 kr. pr. bil-
let og inkluderer velkomst-
champagne samt kaffe og 
kage i pausen. Billetter kan 
bestilles ved enten at ringe 
(2148 2889) eller sende en 
mail (fjelstruphallen@gmail.
com). Efter din bestilling 
modtager du en mail med 
oplysninger om betaling. 

Billetter afhentes enten på 
Fjelstrup Hallens kontor el-
ler ligger klar til dig ved an-
komsten til koncerten. Hen-
ter du billetterne inden kon-
certen, undgår du at stå i kø. 
Dørene åbnes kl. 18.30.

Sønderjyllands Amatør Symfoniorkester består af godt 40 musikere 
og spiller i Fjelstrup Hallen den 7. januar.


