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

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

Uge 2 94. årgangTorsdag / Fredag den 11. / 12. januar 2018

Christiansfeld Avis er på

 Gudstjenester
Søndag den 14. januar 2018 
2. søndag efter hellig 3 K

Aastrup ...................kl. 10.30
Aller ........................kl. 09.00
Bjerning .......................ingen
Brødremenigheden..kl. 10.30
Fjelstrup ..................kl. 10.15
Frørup .....................kl. 09.00
Hejls ........................kl. 09.00
Sussi Kristensen
Hjerndrup ...............kl. 09.00
Annette Wiuf Christensen
Moltrup ...................kl. 09.00
Sommersted............kl. 10.30
Stepping ..................kl. 10.30
Taps ..............................ingen
Tyrstrup ..................kl. 10.30
Annette Wiuf Christensen
Vejstrup ...................kl. 10.30
Sussi Kristensen
Vonsbæk..................kl. 09.00
 Hvad sker der i min kirke?
Se side 2

Mouse & pen 
illustrationer A4

 Martensen’s 
Boghandel
Tlf. 7456 1320

www.martensensboghandel.dk

- boghandlen der 
har næsten alt

Vi har 
også 
smukke rammer der passer til.

99,- 
pr. stk.

2500025000
3 stk.

farver
 K.P. Elbæks Malerforretning A/S
Kongensgade 85 E . Christiansfeld
74 56 32 12 - www.kp-elbaek.dk

Spar 30%
på 10 liter 

kvalitetsmaling.
Vælg mellem Flutex 

5 - 7 eller 10.

Tilbuddet gælder 
fra 10.1 - til og med 

den 13.1 2018

Alle brillestel 

÷50%
Gratis synsprøve

- gerne efter aftale

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

Klinikken er lukket mandag
den 15. januar fra 12-16

grundet kursusdeltagelse.

Der henvises til kollegerne i Chr.feld og Sdr. Bjert 
i dette tidsrum ved akut behov

 Lægehuset i Hejls
www.lægehusetihejls.dk

w

w

Generalforsamling 
onsdag den 24. januar
kl. 18.00 i seniorhuset

Dagsorden ifl g. vedtægterne.

Vi starter med varm mad fra grænsekroen.

Over de næste år, har vi et stort projekt med 
renoveringen af området ved den gamle 

bandebane samt arealet neden for parke-
ringspladsene, med midler fra landsbypuljen. 

Kom og hør herom og giv et besyv med.

Husstandskontingent er fra 2018 kr. 150.00.

Af hensyn til maden må man gerne give 
et praj på 2369 6712 gerne sms senest 22./1. 

men vi vil regne lidt ekstra.

Med venlig hilsen og på gensyn
Bestyrelsen

TA
P

S.
dk

Christiansfeld Pensionistforening
Torsdag den 18. januar kl. 14 

i Seniorhuset

starter vi det nye år med sang 
og musik ved Else og Gert

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

Annonce-
sponsor: v/Bo Asbo Frederiksen Frørup Borgerforening

Afholder ordinær

GENERAL-
FORSAMLING

Onsdag d. 24. januar 2018 kl. 19.00
på Skovrupvej 3, i jagtstuen

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Borgerforeningen vil sørge for kaffe og kage.

Forslag, der ønskes behandlet på 
generalforsamlingen, skal være formand 

Jens Henriksen i hænde senest fi re dage før.

Personer på valg til bestyrelsen skal være fremmødt.

Forslag til valgbare personer afl everes til 
formanden eller på generalforsamlingen.

Bak Jeres bestyrelse op -
og kom og giv Jeres besyv med.

Frørup Borgerforening

HUSK at vi har åbent i denne uge:

Fredag kl. 12-17 & Lørdag kl. 10-14

 Favstrupvej 43
Tlf. 2283 1091
Christiansfeld

www.favstrupfi sk.dk

Rom- & 
Cognac-
smagning
Torsdag d. 8. febr.

kl. 19.00
på Brødre-

menighedens Hotel
Billetter á kr. 350,-
kan købes i butikken 
eller på webshoppen

 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

Monique og Burich 
TØRNING MØLLE onsdag d. 7. FEBR. KL. 19:30 

Tørningvej 6, 6500 Vojens 

Billetter købes på   PRIS: 220 KR 
tlf. 7450 7450 eller 
www.toerning-moelle.dk 

GOSPEL 

Vi har startet

UDSALG
Kig ind

*SØNDERHAVE SKO*
Lindegade 23A . 6070 Christiansfeld . Tlf. 2142 8995

www.butiksonderhave.dk  . Find os på Facebook!

SMID JULE-
STJERNEN UD

Hjerndrupvej 10
Christiansfeld
Tlf. 74 56 15 11

 Hjerndrupvej 10 . 7456 1511
www.blomstergaarden-

christiansfeld.dk

Azalia ÷50%
NU KUN

Stort udvalg i 
sukkulenter og

grønne 
planter

2400
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Frørup Hejls Hjerndrup Stepping Taps Tyrstrup Vejstrup

»I et spejl i en gåde«
Af sognepræst Sussi Nørregaard Kristensen

»ENDNU SER VI I ET SPEJL,  
I EN GÅDE, MEN DA SKAL VI 
SE ANSIGT TIL ANSIGT. NU 
ERKENDER JEG STYKKEVIS, 
MEN DA SKAL JEG KENDE 
FULDT UD, LIGESOM JEG 
SELV ER KENDT FULDT UD.«

Ovenstående bibelcitat  
stammer fra kapitel 13 i  
Paulus’ første brev til korinth-
erne, det kapitel, der også 
kendes som Kærlighedens 
Lovsang.

Lovsangen er en poetisk 
beskrivelse af Guds store 
kærlighed til mennesket. 
Det er beskrivelsen af en 
kærlighed, der aldrig hører 
op eller udtømmes. En kær-
lighed der er tålmodig, mild, 
tåler alt, tror alt, håber alt og 
udholder alt. En kærlighed, 
der aldrig kan slås i stykker 

af løgn, svigt og misbrug. En 
sådan kærlighed er ikke af 
denne verden. Den er ikke 
menneskelig, men guddom-
melig.

Kærlighed er lysets kilde, 
kærlighed er livets rod, skri-
ver Grundtvig, i en velkendt 
salme (DDS 696, v. 1) og man 
behøver ikke meget forstand 
for at sande, at uden kær-
lighed var vi intet.

For en kristen gælder det 
Guds livgivende kærlighed 
til sin skabning, men det 
gælder også den kærlighed 
vi føler for hinanden, men-
nesker imellem. Sidstnævnte 
som en afspejling af først-
nævnte.

Den menneskelige kær-
lighed er en følelse af 
storhed! At elske er betin-

gelsesløst, stormfuldt, over-
vældende, skræmmende og 
helt vidunderligt.

Vores indbyrdes kærlighed 
er et glimt af guddomme-
lighed midt i hverdagen. Den 
er på én gang fuldstændig 
ubegribelig og særdeles 
mærkbar.

Spejlene på Paulus’ tid 
var mangelfulde og gen-
gav tågede billeder af virke-
ligheden. Når datidens men-
nesker så sig i spejlet fik de 
en ide om statur, højde, hår-
farve og ansigtstræk, men 
den fulde sandhed om deres 
udseende forblev skjult. I 
dag er spejlbilleder langt 
mere præcise, men sammen-
ligningen er stadig brugbar, 
for et spejlbillede er flygtigt 
og i evig forandring. Det er 
aldrig den fulde eller ende-
gyldige sandhed vi får, når vi 
ser os i spejlet.

Paulus’ ord til korintherne 
er en forvisning om, at der 

vil komme en dag, hvor vi 
ikke længere står på denne 
side af spejlet. En dag, hvor 
vi vil erkende livet og kær-
ligheden fuldt ud. En dag vil 
vi stå ansigt til ansigt med 
Gud, og da vil vi forstå det, 
som i vores levede liv, blot 
er ubegribelige og til tider 
foruroligende spørgsmål.

‘Ene og alene’
  Oplevelsesklub for enlige

Tirsdag den 16. januar 2018 kl. 17.30
Vi mødes på Barley and Grapes.

»Nytårskur«
Mad og underholdning - pris 160,00 kr. 

Drikkevarer skal købes.

Tilmelding senest den 13. januar.
Mulighed for hjemtransport.

Alle enlige er velkomne

Tilmelding til Bodil Henriksen, tlf. 6011 8552 
Tyrstrup Kirke 

Kolding Provstis Menighedspleje

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

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

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

GULE ÆRTER 
og 

GENERALFORSAMLING
Der indkaldes til Generalforsamling 

for Brugerrådet i Seniorhuset 
onsdag den 31. januar 2018 

 kl. 12.00
Med følgende dagsorden jfr. Vedtægterne 

for Brugerrådene i Aktivitetshusene i 
 Kolding Kommune §9:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af 2 stemmetællere.

3. Formandens beretning.

4. Kassererens beretning indeholdende regnskab for  
    det forløbne år.

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Valg af rådsmedlemmer samt suppleanter.

7. Valg af revisor samt revisorsuppleant.

8. Eventuelt.

Der kan indsendes skriftlige forslag til behandling 
på Generalforsamlingen.

Disse skal være formanden i hænde  
senest den 26. januar 2018.

Vi starter kl. 12 med spisning af Gule Ærter 
med tilbehør inklusive 2 genstande  

til en pris á 80,00 kr.

Derefter Generalforsamling.

Brugerrådet vil efterfølgende være vært  
ved kaffe og kage.

Tilmelding nødvendig.

Billetsalg i Seniorhuset fredag den 19. januar 2018  
fra kl. 10.00 - 11.00.

Med venlig hilsen 
Brugerrådet

Fjelstrup og omegns  
lokalhistoriske arkiv
afholder

mødeaften og 
generalforsamling
Tirsdag den 30. januar 2018 kl. 19.00 
på Rosenvang, Avnøvej 7, Fjelstrup

Erhvervsmanden Steen Kaasgaard 
fortæller om 

»Den fantastiske start« 
de fik med OS Boat-Equipment i Fjelstrup

Efter kaffen generalforsamling.

Dagsorden if. vedtægterne.

Der vil være mulighed for at betale kontingent, 
50,00 kr. pr. person.

Alle er velkomne.

Bestyrelsen 
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Ville’s Slagtehus/gårdbutik
Kær Møllevej 95, 6094 Hejls
Tlf. 7557 4982 www.villes-slagtehus.dk

Åbningstider 
Torsdag  ...............................kl. 10.00 - 17.30
Fredag ..............  ....................kl. 10.00 - 17.30
Lørdag .................................kl. 10.00 - 13.00

Ville’s Slagtehus/gårdbutik
skært oksekød 
til gullasch, 
stroganoff eller 
bankekød

frit valg - 1 kg  
..............................65,-
benløse fugle
1 kg   
ca. 10 stk.  

..............................65,-

osso buco
pr. 1/2 kg. 

 ............................1295

hjemmelavet,  
nyrøget bacon

pr. 1/2 kg  

............................  1495

Gælder kun så længe lager haves.

medister 
1 kg 
.....................................50,-
ta`3 kg 
..............................130,- 
hakket kalv  
& flæsk
Svin eller oXe 8-12%
1 kg 50,00

TA´ 3 KG for  
..............................130,-
Hakket oXe 3-6%
1 kg 60,00

TA´ 3 KG for  
..............................150,-

At leve er det sjældneste af alt  

i verden. De fleste mennesker  

eksisterer, ikke andet.

GRATIS 
HØRETEST

FÅ EN

PÅ DIT APOTEK

Christiansfeld Apotek • Tlf. 74 56 13 14
Eller fi nd din nærmeste DIN HØRELSE 
butik på www.dinhoerelse.dk

DIN HØRELSE tilbyder en gratis og 
uforpligtende høretest på:

Christansfeld Apotek
Torsdag d. 18. januar kl. 9.30 - 15.00

Høretesten foretages af vores erfarne 
hørespecialist og tager kun ca. 10 min.

BESTIL TID ELLER KOM BARE FORBI

   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)

Mærkedage
70 år
fylder Trine Hansen  Kon-
gensgade 79, Christiansfeld, 
søndag  den  14. januar 2018.

»Der er en søndags 
stille ro…«

og vi har

BANKO-SPIL
i 

Hejlsminde Forsamlingshus
SØNDAG DEN 14. JANUAR KL. 19

mange fl otte gevinster, minibanko
og amerikansk lotteri.

HEJLSMINDE BORGERFORENING

Bekendtgørelser

Tirsdag den 6. februar kl. 19.30.

Mødet afholdes i Fjelstrup Hallens klublokale.
Lokalrådet byder på kaffe og kage.

Vel mødt !

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

Christiansfeld 
Avis 

 er også på 

Kan vi støtte hinanden?
Kolding Selvhjælp besøger Christiansfeld
Hvad er Kolding Selvhjælp? Hvad laver de? 
Hvad kan de? Kolding Selvhjælp besøger bibliote-
ket i Christiansfeld den 16. januar 2018.
Vi giver svarerne på hvem vi er og hvad vi laver.

Selvhjælp er troen på, at 
de fl este mennesker i krise 
kan bearbejde deres proble-
mer ved at møde andre, der 
står i samme livssituation el-
ler har været igennem identi-
ske oplevelser.

»Vi kan støtte hinanden« 
vise medmenneskelighed, og 
fi nde ud af, at vi er ikke alene 
med et problem.

Der er andre der har de 
samme problemer.

Selvhjælp er ikke professi-
onel behandling, men mulig-
heden for at sætte ord på sine 
tanker og dele sine erfaringer 
med andre.

Kolding Selvhjælp har en 
vifte af tilbud, er i kontakt 
med mange forskellige men-
nesker.

Al selvhjælp er 
anonym og gratis

Har du lyst til at blive fri-
villig - motionsven, samtale-
partner, gruppe igangsætter, 
kontorvagt? Mulighederne er 
mange. Kom forbi og lad dig 
inspirere over en snak.

Der er masser af frivilli-
ge der arbejder hos Kolding 
Selvhjælp - har du lyst til det-
te er du velkommen, til at 
komme til mødet også.
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 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
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:
❏ 1 sp. uden foto  ❏ 1 sp. med foto
❏ 2 sp. med foto

 Spis, hyg og smut
 HUSK: Tallerkner, bestik og drikkeglas...
Pris:  30 kr. for voksne/10 kr. for børn u. 12 år.
 Drikkevarer, ud over vand, medbringer I selv.
 Der vil blive opkrævet 10 kr. pr. voksen
 til rengøring.
Hvor:  Hejlsminde Forsamlingshus
Hvornår: 
Tirsdag  16.01.18 kl. 17 - ca. 19
Onsdag  07.03.18 kl. 17 - ca. 19
Mandag  07.05.18 kl. 17 - ca. 19
Tirsdag  04.09.18 kl. 17 - ca. 19
Onsdag  07.11.18 kl. 17 - ca. 19
Tilmelding: Hurtigst muligt til:
Malene Kjær-Jepsen pr. SMS/mail/tlf. på 
2155 9250/malenekjaerjepsen@gmail.com
eller Jane Terp på 2341 1353/janeterp@yahoo.com

 Kultur / Musik / Mad

 Ikke dyrere, 
men smukkere!
Selskabslokaler op til 

180 personer.
Rekvirer venligst 
vore menuforslag.

Vi har 27 dejlige
★★★★værelser

Venlig hilsen
og på gensyn

Annette og Torben 
Schulz

Tyrstrup kro
Tlf. 74 56 12 42

Kirkegårdsallé 1

Tlf. 6128 5847

Gastropub
Find os på

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.

70 20 34 48

2 overnatninger 949,-

 folk i Hejlsminde arrangerer:

Vi får igen besøg af Shamrock, hvor 2 x McLaughlin 
- Denis og Kieran & Svend Erik Larsen, sætter vand over 

til en irsk aften med romantiske ballader, 
rå pubsange og glade, mundrette 

syng-med-sange, som næsten alle kender

Entré kr. 150,-
Reservation på:

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

Evt. spisning kl. 18.00 - husk at bestille senest 17/1.
Menuen fra Ellegaards Landkøkken - pris 100,-:

Landkøkkenets koteletter i fad med bacon, 
peberfrugt, svampe og ris med ærter.

Shamrock
Onsdag

d. 24. jan.
kl. 20: 

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

Jul i Hejls
Lørdag den 18. novem-

ber 2017 kom julen til Hejls. 
Hele dagen var der aktivi-
teter i Hejls Multihal. Det 
var en rigtig dejlig dag, hvor 
mange mennesker kom forbi 
Multihallen i løbet af dagen 
og aftenen.

Igen i år lavede børnene 
ønskesedler, som blev lami-
neret og hængt på det store 
juletræ ved Dagli’ Brugsen i 

Hejls, hvor de hang hele de-
cember måned.

Dagli’ Brugsen havde 
også i år sponseret gaver til 2 
heldige børn, som havde la-
vet ønskesedler til juletræ-
et. Fredag den 22. december 
blev gaverne overrakt til de 2 
heldige piger af julemanden 
og Ole fra Dagli’ Brugsen. 

Ida og Sille Annie blev 
meget glad for deres gaver. 

Ida har fået sin gave

Silde har fået sin gave

Ønskesedler hænges på juletræet
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Hos Hyggehjørnet

T I L B U D

GÆLDER FREDAG, LØRDAG & SØNDAG

Forudbestilling på tlf. 7456 1070

eller friturestegt

 Kultur / Musik / Mad

Du kan også læse ugeavisen på:

christiansfeld-avis.dk

 folk i Hejlsminde arrangerer:

Jens 
Rosendal, 

Vadehavs-
digteren

Syng for, - med og - af Jens Rosendal. 
Han tager en pianist med og fortæller om sit forfatterskab 

og de mange sange fra Højskolesangbogen.

Entré kr. 100,00 
- incl. kaffe og kage

Reservation på:
folkihejlsminde@gmail.com eller

 tlf. 4078 4994 Ingelise / Uffe

Søndag den 28. januar kl. 14:

27. januar:  Metal Mania
 Pris 125,- kr. i forslag
 Dørene åbner kl. 20:30

17. februar:  Børne MGP på storskærm
 Grati s entré
 Dørene åbner klokken 19.00

10. marts:  The Glam
 Pris 150,- kr. i forsalg
 Dørene åbner klokken 20.30

29. marts:  Skærtorsdagsrock: 
 Kings Of Rock
 Pris 175,- kr. i forsalg
 Dørene åbner klokken 20.30

28. april:  Sko og Torp
 Pris 295,- kr. i forsalg
 Dørene åbner klokken 20.30

19. maj:  Kløft en Contest
 Grati s entré
 Dørene åbner klokken 12.00

  2. juni:  Børnedisko
 Pris 25,- kr. i forsalg
 Dørene åbner klokken 19.30

Program 
for foråret 2018

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 nu på centret@christiansfeld.dk eller kon-
takt Christiansfeld Centret på tlf. 7979 1773

Pernille Rosendahl
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Christiansfeld 
Avis

Tyrstrup Herreds Tidende

Jernbanegade 1
6070 Christiansfeld

Tlf. 7456 1433
info@tht-ugeavis.dk

christiansfeld-avis.dk
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Sundhed / Helse m.m.

Fodbussen
Marianne Hansen

Driller fødderne?
- Så har jeg  
behandlingen til dig!
Jeg kan komme hjem til dig  
mandag, tirsdag eller onsdag.
Du kan komme på klinikken  
torsdag og fredag.

Tidsbestilling 
efter aftale på 

2459 3165

Jeg bor på Præstegårdsvej 1b, indgang fra 
Haderslevvej, lige ved siden af Hyggehjørnet

Januar annonce 

 

 

 

 

 

 

Klinik for 
fodterapi

ved Fodterapeut 
Else Andreasen

er åben igen.

Tlf. 2340 2465

Folkekons’ Vinterturné 2018
»Folkekons« er Syddan-

marks Musikkonservatori-
ums folkemusiklinje og lan-
dets eneste af sin slags. Fol-
kekons drager igen i år på de-
res årlige vinterturné rundt i 
Danmark mellem d. 11 - 18. 
januar 2018. Folkemusikud-
dannelsen favner bredt, men 
har sit hovedfokus på den 
danske folkemusik. Af turné-
ens koncertprogram kan der 
forventes et bredt og alsidigt 
udvalg af både nykompone-
ret-, scandinavisk- og traditi-
onel folkemusik.  

Når Folkekons drager på 
turné, er det et 15-mand stort 
orkester der rejser afsted. Or-
kesteret består af folkemusik-
linjens 9 studerende, samt 6 
studerende fra konservatori-
ets fællesnordiske folkemu-
sikuddannelse Nordic Mar-
ster. Her er der studerende 
fra bl.a. Sverige, Finland og 
Belgien. Til Folkekons’ kon-

cert vil man kunne høre den 
bløde lyd fra cello, nøglehar-
pe og violin, akkorder der fly-
der ind og ud mellem tonela-
gene fra harmonika, klaver 
og bas, samt lyden af fløjte, 
sang og klarinet der binder 
det hele sammen. I år vil man 
også helt exceptionelt kunne 
høre den belgiske sækkepibes 
intense og kraftfulde lyd.  

Folkekons vil tage pub-
likum på en helt speciel rej-
se, hvor både det inderlige, 
det vilde og det medriven-
de vil blive udforsket. Sam-
tidig får publikum chancen 
for at opleve Danmarks og 
dele af Nordens folkemusik-
studerende lige nu, inden de 
om få år kommer til at pry-
de den danske folkemusiks-
cene som uddannede profes-
sionelle musikere.  

 Medier: www.facebook.
com/Folkekons 

Musik 2018 for folk i Hejlsminde
Onsdag den 24. janu-

ar kommer Shamrock igen. 
Senest var de på besøg i 
2013, hvor Denis og Kieran 
McLaughlin - og Svend Erik 
Larsen sætter vand over til 
en irsk aften med romanti-
ske ballader, rå pubsange og 
glade, mundrette syng-med-
sange, som næsten alle ken-
der. 

Bandet henter naturligvis 
sin inspiration på den sma-
ragdgrønne ø, og i den ir-
ske kultur, historie og sang-
skat. Shamrock er kendt for 

at være en stor oplevelse live.
Koncerten starter kl. 20 

entre kr. 150,-, men allere-
de kl. 18 er der mulighed 

for at spise mad fra Ellega-
ards Landkøkken (kr. 100,- 
kr pr person, dog kun mod 
forudbestilling - gerne sam-

Så starter det musikalske 2018 for folk i Hejlsminde. Og hvilken start.

tidig med billetterne). folki-
hejlsminde@gmail.com eller 
4078 4994.

Folk i Hejlsminde har 
også fået et tilbud de ikke 
turde sige nej til. Søndag den 
28. januar kl. 14, kommer 
Jens Rosendal, Vadehavsdig-
teren.

Vi skal synge for, - med 
og - af Jens Rosendal. Han 

tager en pianist med og for-
tæller om sit forfatterskab og 
de mange sange fra Højsko-
lesangbogen. Entré kr. 100,- 
incl. Kaffe og kage. Også her 
er det en god ide at bestille 
billetter folkihejlsminde@
gmail.com eller 4078 4994.
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www.pscars.dk

PS CARS
 Dit VÆRKSTED 
for fremtiden

 Åstorpvej 89 . Åstorp . 6070 Christiansfeld

 Tlf. 20 70 39 11

 • Vi reparerer alle bilmærker,
   nye som gamle.
• Gratis synstjek.
• 3 års garanti på alle nye reservedele

Service
Partner

 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

Motor m.m.

 Værkstedet tilbyder også:

 • Service og reparation 
af AirCondition
(KMO Certifi ceret)

• Fejlfi nding 
• Klargøring til syn
• Forsikringsskader

 Kontrolleres af:

 Service Partner

 Aller Møllevej 2 . Aller

Kontakt jeres lokale
 GF-assurandør

Nels Thorsgaard, Christiansfeld

Telefon 24 80 99 40
nels@gfforsikring.dk

www.gf-sønderjylland.dk

Liberale Erhverv m.m.

 Praktiserende landinspektør
Peder Boesen

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

 Brug dine
lokale butikker 

- og hånd-
værkere

Så er de her stadig, 
når du skal bruge 

dem. 

Brødremenigheden

Ledige 
lejligheder

Henvendelse:
Tlf. 4031 7080
KNUD SCHMIDT

2 vær. lejlighed 
i Sjølund udlejes

Lejligheden er 
beliggende i Lærkebo, 
Sjølund Gade 28, som 

består af 12 ældreboliger.
Lejligheden består af 

gang, køkken, stue, sove-
værelse og badeværelse. 
Lejligheden har altan og 

fælles have. Der er 
depotrum i kælderen. 

Lejligheden er på 97,51 m2 
Husleje pr. mdr. 5.691,82 

kr. inkl. vand + forbrug af 
varme og antenne.

Derudover betaler lejer 
el til forsyningsselskab.

Ring til 7979 1681 
for yderligere oplysninger 

samt fremvisning.
Udlejer: 

Kolding Kommune, 
Udlejning@kolding.dk 

Uge 1:
Tirsdag d. 2. januar kl. 12.15: 
Større forurening - Olieud-
slip på Favstrupvej. 

Tyrstrup Frivillig 
Brandværn har kørt til 
følgende:

Mælk hjælper nytårsforsætter på vej
Mejeriprodukter er en god ingrediens i en slankekur, og samtidig gavner de musklerne.

Det nye år er lige begyndt, 
og som det ofte sker ved års-
skiftet, kigger man frem og 
tænker på de ting man ger-
ne vil opnå - for nogle vil det 
være at leve sundere, for an-
dre måske at tabe et par kg. 
I den forbindelse er det en 
god idé at få mælk og meje-
riprodukter ind i hverdagen. 
Specielt personer, der øn-
sker at opnå eller oprethol-
de et vægttab, kan med for-
del inkludere mejeriproduk-
ter i deres daglige kost. 

Flere undersøgelser viser 
nemlig, at protein er det næ-
ringsstof, der mætter mest, 
og da mælk og mejeripro-
dukter har et højt indhold af 
protein, giver de en god mæt-
hedsfornemmelse, hvilket 
kan gøre det lettere at holde 
vægten. 

Fordeles over hele dagen
Det kan derfor være en 

god idé at starte dagen med 
en portion skyr, yoghurt eller 
et andet surmælksprodukt, 
en skive rugbrød med ost el-
ler et æg. Drik dertil et glas 

mælk, eller hæld en god sjat 
mælk i kaffen.

Et glas fedtfattig mælk og 
et stykke knækbrød med hyt-
teost er også gode proteinkil-
der i løbet af dagen, og så an-
befales det at spise tre hoved-
måltider - alle med protein, 
fuldkorn og fi bre, hvis man 
vil tabe sig.

Efter en tur i trænings-

centeret, på badmintonba-
nen eller andre sportsaktivi-
teter, kan det være en fordel 
at slukke tørsten med et glas 
kold mælk. Mælk indeholder 
ca. 90 pct. vand, og er derfor 
godt til at genoprette væske-
balancen, og derudover bi-
drager mælkeproteinerne til 
at genopbygge musklerne.

Mælk er desuden rig på 

en række vigtige vitaminer 
og mineraler som fx calcium, 
der er med til at sikre knogle-
sundheden. Faktisk er mælk 
en af de fødevarer, der inde-
holder fl est forskellige næ-
ringsstoffer i samme pro-
dukt.  

Kilde: 
Landbrug & Fødevarer

En portion skyr med müsli og frisk frugt er en god start dagen, blandt andet fordi det høje proteinind-
hold i skyr giver en god mæthedsfornemmelse.
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www.kolding.dkwww.kolding.dk

Se mere på: 
www.kolding.dk/landzone

Landzone
Afgørelse:
•     Landzonetilladelse samt dispensation efter natur- 

beskyttelsesloven til opførelse af vandturbinebygværk, 
Løveroddevej 4, 6092 Sdr. Stenderup 

 

Se alle ledige job på www.kolding.dk/job

Nye ledige stillinger
Administration & sagsbehandling 
•  Kan du skabe selvværd og sammenhæng for familierne? 
•  Chefsekretær til sekretariatet i Beskæftigelses- og  

Integrationsforvaltningen 

Ledelse 
•  Viceskoleleder til Ødis Skole 
•  Viceskoleleder - Vester Nebel Skole 
•  By- og udviklingsdirektør 

Handicap, psykiatri, social & sundhed 
•  Er du ekspert i at forstå og se borgers behov? 
•     Sygeplejerske til barselsvikariat ved Kolding Kommunes 

Akutteam
•     SSH’er, SSA’er og sygeplejersker til timelønnet afløsning 
  

Kultur & fritid 
•     Reception og billetsalg - Geografisk Have 

Teknik, miljø, vej & park 
•     Anlægsgartnerelev – plejeteknik  

Undervisning, børn & unge 
•     Dagplejere søges i Søndervang, Brændkjær, Dalby,  

Vonsild, Sdr. Bjert, Bakke, Midtbyen, Ålykke og Fugle- 
kvarteret skoledistrikter 

•     Lærer til Fynslundskolen og Børnehaven Spiren 
•     Pædagog søges til Daginstitution Kildemosen 
•     Lærer til Christiansfeld Skole 

Brug for økonomisk 
rådgivning? 
Rådgivningsteamet kan hjælpe dig! 

Jobcenter Koldings Rådgivningsteam er nu regelmæssigt 
til stede flere steder i Kolding Kommune. 
Alle borgere i Kolding Kommune kan henvende sig og få 
personlig hjælp. 

Om Rådgivningsteamet
Rådgivningsteamet tilbyder anonym råd og vejledning om 
den del af din økonomi, der hænger sammen med det 
offentlige. 

Du kan bl.a. få råd og vejledning om:
•  Økonomiske konsekvenser i forbindelse med overgang 

fra job til ledighed eller fra en type offentlig ydelse til en 
anden (fx sygedagpenge til ressourceforløbsydelse)

•  Økonomiske konsekvenser i forbindelse med skilsmisse 
og parforholdsophør

•  Boligrådgivning – herunder om fx boligsøgning, 
fogedretsager, boligstøtte, depositum og indskud

•  Generelle muligheder for optimering af privatøkonomi,  
fx information om fradrag og boligstøtte.

Du kan møde Rådgivningsteamet her
Rådgivningstemaet er hver uge til stede her:
•  Kolding Bibliotek, Slotsøvejen 4,   

torsdag kl. 09.00-12.00
•  Jobcenter Kolding i Skovparken, Lærkevej 21, 

torsdag kl. 13.00-17.00
• JobFokus, Tvedvej 7, torsdag kl. 14.00-17.00
•  Jobcenterbussen Stig På – find oplysninger om,  

hvor bussen holder på facebooksiden Stig På.

Derudover kan Rådgivningsteamet kontaktes på telefon
7979 8680, eller ved at møde op på Jobcenter Kolding 
(Dieselvej 6, 6000 Kolding) i følgende tidsrum:  
Mandag til onsdag kl. 09.00-15.00, torsdag kl. 09.00-16.45 
og fredag kl. 09.00-14.00. 

Du har mulighed for at ringe og bestille en tid, så undgår 
du kø og ventetid.
Kig endelig forbi – også hvis du er i tvivl.

Faldforebyggende tiltag  
Som et nyt faldforebyggende tiltag i Kolding Kommune 
tilbyder Sundhedscenter Kolding fra januar 2018 et balance 
kursus til borgere, som føler sig usikre og er bekymret for at 
falde eller oplever svimmelhed. 

Målgruppen er borgere, der kan gå udendørs uden rollator, 
og som er parate til at træne selv i hverdagen. Kurset for- 
løber over 6 gange hver anden uge og består af en times 
praktiske øvelser og en times debat/undervisning hver 
gang. Inden opstart på kurset vil der være en individuel 
aftale med en fysioterapeut, hvor balancen undersøges, 
og der instrueres i hjemmeøvelser, der skal udføres 
sideløbende med kurset. 
 
Er du interesseret, så kontakt Visitation og Træning,  
på tlf. 7979 7080 mellem kl. 9.00 og 12.00.

Har du lyst til at lave gymnastik på/omkring en stol? 
 

Seniorområdet søger 
frivillige instruktører
Seniorområdet har et stort netværk af frivillige, yngre som 
ældre, som hver uge laver gymnastik på/omkring stolen for 
vores ældre medborgere. 

Holdene er inddelt på 3 niveauer: ”Glad gymnastik”,  
”Klassisk stolegymnastik” og ”Op af stolen”. I alt kører der 
48 hold, geografisk fordelt over hele kommunen. 

Der er en ambition om, at der skal være minimum 2 frivillige 
instruktører på hvert hold, så man kan hjælpe hinanden 
– og også kan tage en fridag, hvis der er behov for det. 

Aktuelt søger vi frivillige, der har tid og lyst til at bruge 1-2 
timer om ugen på at lave gymnastik, følgende steder/dage: 

Tirsdag: 
• Kløverhuset, hjælpeinstruktør
• Kvarterhuset, hjælpeinstruktør 
• Munkensdam, hjælpeinstruktør 
•  Huset, Lunderskov, hjælpeinstruktør, gerne med lyst  

til at overtage holdet på sigt

Onsdag:
• Seniorhuset i Christiansfeld, hjælpeinstruktør

Torsdag: 
•  Lindely, Vamdrup, ekstra hold, instruktør og hjælpe- 

instruktør. På Lindely mangler vi også en selvtræner 
instruktør onsdag eftermiddag, kontakt mig for  
nærmere oplysninger. 

•  Kirsebærhaven, instruktør i samarbejde med  
aktivitetspersonale

• ”Svinget” i Viuf, hjælpeinstruktør

Fredag: 
•  Midtgården, hjælpeinstruktør med lyst til at overtage 

holdet på sigt

Olivenhaven, ekstra hold, instruktør og hjælpeinstruktør,
ugedag kan aftales. 
Dreyershus, instruktør til nyt hold, evt. torsdag
- Der hvor du bor?

Har du mere lyst til at hjælpe på et af de andre hold i dit
nærområde, skal du endelig også henvende dig.
Der er kursus for nye instruktører onsdag-torsdag
den 14.-15. marts 2018.

Er du interesseret i at høre mere og evt. tilmelde dig kurset, 
kan du kontakte Projektleder Lene Lebech, 
på tlf. 2963 7333 eller mail lele@kolding.dk 

Tilskud til foreninger,
klubber og frivillige på
seniorområdet for 2018
Husk at 2. januar 2018 er sidste frist for at søge om tilskud for 
2018.

Ansøgningsformular og retningslinjer for tildeling af tilskud 
findes på hjemmesiden: 
www.kolding.dk/seniorpuljen 
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Rydning/saltning 
af fortov 

i Christiansfeld
Abonnements-

ordning til fast pris 
for hele 

vintersæsonen.

1.600,- kr. 
op til 30 meter fortov

ELLER
RING FOR TILBUD

Tlf. 7456 2933 • jeppe@pj-aps.dk

•  Smedearbejde - Rep. af traktor/maskiner
•  Landbrug - Havemaskiner og Gyllepumper
•  Entreprenørmaskiner • Hydralikslanger
• SKIFT AF BILDÆK OG BREMSER PÅ PERSONBILER
• Aut. VVS installatør - olie/gas - stoker og halmfyr
• Vand/varme i stalde
• Vandrensning - vandledninger
• Døgnvagt

Frørup Smed & 
Maskinforretning ApS
Frørupvej 16 · 6070 Chr.feld
Tlf. 7456 8318

 www.frorupsmed.dk

Værktøj
Hjælpemidler

Smøreolie/fedt 
samt kedelslanger

og VVS-dele

Tågerupvej 41 • 6560 Sommersted
Tlf. 7450 4050 • 2486 3909

www.punkt1haderslev.dk

Butik: Punkt1 Haderslev
• Aut. varmepumpeforhandler
• Danmarkspumpen
• Panasonic
• Mitsubishi
• LG
• Få tilskud fra 500-6.000 kr.

SALG • REPARATION

Over 25 års erfaring

Landbrug / Hus / Have / Fritid m.m.

 Dødsboer & 
restdødsboer
Opkøbes/ryddes
Flytter De til mindre, 

kommer vi 
og henter resten.

Vi rengør efter aftale.

Tlf. 2624 8533

Containerservice
Levering af:

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

BAKKEGÅRDEN
Tlf. 7456 1480

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

&

Hø til salg
Velbjerget fra 2015

Mini-bigballer 
- ca. 165 kg

Christiansfeld

Tlf. 2087 8231

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

• LOFTISOLERING • HULMURSISOLERING
• FJERNELSE AF GAMMEL ISOLERING

Sådan er reglerne for snerydning
Den danske vinter byder som regel på snevejr, og som bolig- eller virksomhedsejer er du forpligtet til 
at rydde og salte på din grund. Men hvilke regler gælder egentlig? Få svaret her

Vinteren er over os, og det 
betyder, at det er tid til at fi n-
de sneskovl og vejsalt frem 
fra gemmerne. Som bolig-
ejer og virksomhedsejer er du 
ifølge loven forpligtet til at 
følge en række regler for sne-
rydning. Ellers risikerer du at 
skulle af med en bøde eller i 
værste fald betale en erstat-
ning, hvis nogen kommer til 
skade på din grund.

- Reglerne er sådan, at alle 
grundejere skal rydde sne 
på fortove og trapper, som 
grænser op til offentlig vej 
hurtigst muligt efter sneen 
er faldet. Det vil sige, at om-
råderne skal være ryddet for 
sne og saltet mellem klokken 
syv og klokken 22 mandag 

til lørdag. Om søndagen kan 
du sove en time længere, for 
her skal der være ryddet mel-
lem klokken otte og klokken 
22, siger arbejdsmiljøchef i 
Dansk Byggeri, Mette Møl-
ler Nielsen.

Skrappere regler for 
virksomheder 

Reglerne for snerydning 
for virksomheder er en del 
skrappere end dem, der gæl-
der for privatpersoner. Ifølge 
loven er arbejdsgiveren for-
pligtet til at rydde sne og sal-
te, så de ansatte kan færdes 
sikkert på de steder, som de 
bruger i forbindelse med de-
res arbejde.

- Reglen for virksomheder 

gælder uanset, hvornår med-
arbejderne møder eller går 
hjem. Arbejdsgiverne kan 
være erstatningsansvarlige, 
hvis det viser sig, at en med-
arbejder er kommet til skade, 
fordi der ikke har været ryd-

det for sne eller saltet. Derfor 
er det vigtigt, at man holder 
ekstra øje med vejrudsigten i 
vintermånederne, så snevej-
ret ikke kommer bag på en, 
siger Mette Møller Nielsen.

Kilde: Dansk Byggeri
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 Gas-/Oliefyrsservice
✔ Kedeludskiftning
✔ Gas, olie, eller biobrændsel
✔ Fjernvarme
✔ Badeværelser

 v/Peter Hansen . Anderup Skovvej 66
Bjerndrup . 6070 Christiansfeld

Tlf. 2367 8548

ApS

Håndværkere m.m.

 ALT TØMRER- OG SNEDKER-
ARBEJDE UDFØRES

Fjelstruprødvej 19  ·  Fjelstrup  ·  6100 Haderslev
Tlf. 74 56 60 70  ·  Fax 74 56 60 20  ·  Biltlf. 20 14 96 70

GARANTI  PÅ  KVALITET

Kloak - Tilslutning - Reparation
Din lokale kloakmester

Rådgiver
Uforbindende tilbud

BAKKEGÅRDEN
Tlf. 7456 1480

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

Fjelstrup Nytårskoncert blev et tilløbsstykke
Nytårskoncerten i Fjelstrup blev en overvældende succes

Søndag den 7. januar 
mødte de første gæster alle-
rede op en time før koncer-
ten startede.

320 gæster havde ind-
løst billet, så både bestyrel-
sen for Fjelstrup Kultur- & 
Idrætscenter og initiativta-
ger Svend Christensen var 

særdeles godt tilfredse med 
fremmødet.

Ved Stadionalléen op til 
centeret var der opstillet 50 
lanterne, så inden gæsterne 
overhovedet var kommet ind 
i centeret, var der skabt den 
helt rigtige stemning.

Hallen var i dagens anled-

ning omdannet til koncert-
sal og hele vejen rundt i salen 
var der opstillet en hel skov 
af små træer, der var festligt 
pyntede. 

Her blev gæsterne mødt 
af Velkomstkomiteen, der 
bød velkommen med et glas 
champagne.

Rundt om det 45-mands 
store orkester, var der pyntet 
med blomster, så også dette 

var med til at skabe en rette 
stemning for koncerten.

Dirigenten, Bettina van Burren, er selv en særdeles dygtig violinist, og publikum fi k en prøve på 
hendes færdigheder på violinen. 

Fremover bliver Christiansfeld Avis
omdelt torsdag/fredag 

med FK Distribution
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JORDRUP - Vestermarksvej 10C

Villa fra 2002 på en herlig beliggenhed ud til det åbne landskab. Indkøb, sko-
le m.m. i kort cykelafstand. Til villaen hører et stort værksted og en stor
grund på 5.088 kvm. Sag: VES10C

Bolig m² 112

Stue/vær 1/2

Grund 5.088

Opført 2002

Kontantpris: 1.545.000
Ejerudgift pr. md: 2.269
Udbetaling: 80.000
Brt/nt ekskl. ejerudg: 6.798/5.771

LUNDERSKOV - Nørregade 9D

Andelsbolig

Velkommen til denne seniorvenlig oase på 82 kvm i hjertet af Lunderskov.
Med et rummeligt badeværelse og to værelser er dette det oplagte sted for
dig, der ønsker at flytte i noget mindre. Sag: NOE9DHT

Bolig m² 82

Etage .

Vær 3

Opført 2005

Kontantpris: 486.717
Mdl. boligydelse: 5.026

JORDRUP - Havkrogen 9

Følg med indenfor i et hjem på 205 m2 som er beliggende idyllisk og allige-
vel tæt på byen. Her er hele syv soveværelser som giver rigeligt med plads og
rum til familien. Sag: HA9HTH

Bolig m² 205

Stue/vær 2/7

Grund 36.215

Opført 1838/1984

Kontantpris: 895.000
Ejerudgift pr. md: 1.548
Udbetaling: 45.000
Brt/nt ekskl. ejerudg: 3.975/3.372

LUNDERSKOV - Friggasvej 10

Rummelig villa for enden af lukket vej lige ved skole og idrætsfaciliteter. Kort
gåafstand til både indkøb, station og Hvidkildeparken. Fem værelser, to ba-
deværelser, køkken-/alrum m.m. Sag: FR10S

Bolig m² 187

Stue/vær 1/5

Grund 846

Opført 1968/1973

Kontantpris: 1.495.000
Ejerudgift pr. md: 2.051
Udbetaling: 75.000
Brt/nt ekskl. ejerudg: 6.594/5.597

GRATIS
SALGSVURDERING
NÅR DET PASSER DIG

Jens
Lebech

Uge 4 • 2016 • Årg. 44 
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Det årlige Klubmesterskab 
blev afviklet i - tro det eller 
ej - tørvejr, lørdag d.16.sep-
tember. Der var 30 velop-
lagte spillere, som alle gjor-
de deres yderste for at score 
pokalen. Der var spænding 
til det sidste, hvor resultatet 
blev en førsteplads til Maja 
Mathiesen og på anden-
pladsen kom Carlo Mathie-
sen. Hvis nogen undrer sig 
over, at efternavnene er ens, 
er den naturlige forklaring, 
at vinderne faktisk er gift 
med hinanden. Galant som 
Carlo er, “lod” han fruen få 
sejren. Det skal her bemær-
kes, at det faktisk er sjette 
gang, det er overgået Maja. 
Altså kan vi konkludere, at 

det ikke blot er held, men 
også godt spil. Tillykke til 
jer begge! 
Der er også i spillet en fi gh-
terkamp, som blev vundet 
af Hans Thomsen, også til-
lykke til Hans!
Efter nogle spændende 
runder, sluttede dagen med 
en fi n fest med god stem-
ning under spisningen. 
Senere efterfulgt af Carlos 
harmonikaspil til sang af de 
smukkeste
(mest sangglade) stemmer, 
Lunderskov kan byde på!  
En dejlig afslutning på sæ-
sonen 2017!

Lunderskov Krolfklub

I godt fem år har en gruppe 
frivillige fra Skanderup Kirke 
været besøgsvenner for ældre 
og enlige i Lunderskov. 

Det var Gerda Nebel-Hansen, 
der tog initiativ til, at besøgs-
tjenesten blev oprettet, og hun 
koordinerer stadig arbejdet.

- Det begyndte med, at vi kend-
te nogle mennesker, som ikke 
længere magtede at komme i kir-
ken eller i andre sammenhænge. 
De savnede måske et netværk. 
Så vi spurgte menighedsrådet, 

om de ville være med til at starte 
en besøgstjeneste. Det var de 
med på. 

Vi nedsatte en styregruppe 
på fire, og vi gik i gang med at 
spørge folk, om de ville være 
besøgsvenner - og altså tage ud 
til folk, fortæller Gerda. 

- Gennem en annoncer i Lun-
derskov Folkeblad fik vi også kon-
takt til nogle, som vi overhovedet 
ikke kendte. I løbet af det første år 
fik vi etableret syv match. Og nu 
kører det meget af sig selv. 

Nogle besøgsvenner kommer 

på besøg hver uge, andre hver 
14. dag. Det finder de selv ud af. 

Så der er ikke så meget at lave 
for os i styregruppen, fortæller 
Gerda Nebel-Hansen.

Nogle besøgsvenner kører 
også en tur med de ældre, som 
måske ellers har svært ved at 
komme ud. Det fremgår af en lille 
video, som er lagt ud på sognets 
hjemmeside. 

Hun mener, at det er vigtigt 
at kirken ikke kun er sted, som 
folk kan komme til, men at kirken 
også kommer ud til folk, hvis de 

har behov og ønske om det.

Socialt ansvar
- Jeg mener, at kirken har et 

ansvar ind i vores samfund, og at 
kirken ikke bare kan lade samfun-
det påtage sig alt socialt arbejde, 
siger Gerda Nebel-Hansen.

Hun ser gerne, at kirken også 
er igangsættende for frivilligt 
arbejde, så flere bliver aktive og 
føler, at de kan gøre en forskel. 

At arbejdet sker ud fra kirken 
betyder, at man forventer af be-
søgsvennerne, at de ”kan deres 

fadervor” og godt kan tage en 
samtale om åndelige spørgsmål. 
Er de i tvivl kan de henvise til 
koordinatoren. 

- Har I brug for besøgsvenner?
- Ja, gerne. Men jeg foretræk-

ker at vi begynder med de men-
nesker, som ønsker besøg. Og så 
finder vi nogen, der kan tage ud til 
dem. For hvis man begynder med 
at finde besøgsvenner, men ikke 
har nogen, de kan besøge, så 
bliver de hurtigt skuffede.

Henri.

Frivillige besøgsvenner tilbyder samtaler
Vi vil meget gerne have henvendelser fra mennesker, der ønsker besøg af en besøgsven, siger Gerda Nebel-Hansen. 

Vi vil meget gerne høre fra no-
gen, som ønsker besøg, siger 
Gerda Nebel-Hansen.
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Gudstjenester i Lejrskov-Jordrup Kirker

Søndag den 14. januar kl. 10.30: Jordrup Kirke 
v/  Niels Risbjerg Lai

Gudstjenester

Søndag den 14. januar 
2. søndag efter 
Helligtrekonger

Skanderup grundtvigske
Valgmenighed ......... 10.30

Hjarup Kirke ........... 09.00
Jens Henrik O. Kristiansen

Skanderup
Sognekirke .............. 10.00
Martin Karkov Kobbersmed

Vamdrup Kirke ....... 10.30
Jens Henrik O. Kristiansen

ANNONCETELEFON

7456 1433

Ny udgivelsdag:

Nu bliver  

Lunderskov 
Folkeblad  

omdelt  

torsdag /
fredag  

med  
FK Distribution

Skanderup Kirke  
Sognepræst Martin Karkov Kobbersmed 
Kirkebyen 5. Tlf. 2911 0002 - 7558 5002 
Mail: makk@km.dk

Kirkekontoret 
Kirkebyen 3. Tlf. 7558 6002. Mail: bto@km.dk

Graverkontoret 
Graver Finn Nebel-Hansen 
Kirkebyen 3. Tlf. 7558 5263. Mail: skg@os.dk

Kirkehusleder 
Gerda Nebel-Hansen 
Tlf. 4096 8386. Mail: skg@os.dk

Menighedspleje 
Besøgstjeneste/sorggruppe 
Gerda Nebel-Hansen. Tlf. 4096 8386

Se mere på www.skanderupsogn.dk

Menighedshuset i Lunderskov, Kobbelvænget 5 
Indre Mission i Lunderskov 
Gerda Nebel-Hansen. Tlf. 4096 8386 - nebelhansen@gmail.com

Børneklubben (3-10 år) 
Maria Oslo Rasmussen. Tlf. 5167 7926 - maria@oslonet.dk

Gospel Kids (3-6 klasse) 
Maj-Britt Pedersen. Tlf. 2615 7978 - majb_m@hotmail.com

Juniorklubben (3-6 klasse) 
René Lundgaard. Tlf. 6085 2331 - m.r.lundgaard@hotmail.com

Teenklubben (13-16 år) 
Heidi Nissen. Tlf. 6024 8050 - heidinissen23@gmail.com

Indre Mission Unge - Lunderskov (16-25 år) 
Johanne Gottenborg. Tlf. 2390 2270 
johanne.g.hansen@gmail.com

Nærmere oplysninger på: www.lunderskovim.dk

Kirkens Korshær 
Karen Bechmann. Tlf. 2124 5430

FDF Lunderskov 
www.fdf.dk/Lunderskov

Lunderskov Y´s Men Club 
www.Lunderskov.ysmen.dk

Kontakter

DET SKER I SKANDERUP SOGN

Søndag d. 14. januar kl. 10.00

Tilmelding til kirkebilen: 
Senest lørdag på telefon 7550 2700

Skanderup Sognekirke

Øvrige

Fællesspisning,  
sang og debat med Morten Skovsted
Fredag den 26. januar kl. 18.00 er der fællesspisning,  
og fra kl. 19.00 er der oplæg, fællessang og debat ved  
Morten Skovsted, som er redaktør af »100 salmer« 
og anmelder af ny kirkemusik på Kristeligt Dagblad.

Arrangementet er gratis, men af hensyn til aftensmaden, kaffe 
m.v. er der bindende tilmelding hos sognepræst  
Martin Karkov Kobbersmed senest den 20. januar via mail: 
makk@km.dk eller pr. tlf. 7558 5002.

Strikkeklub tirsdag d. 16. januar
Alle Strikkeinteresserede er meget velkommen i strikkeklub-
ben, som mødes den 3. tirsdag i måneden fra kl. 14 til 16  
i Kirkehuset, Kirkevejen 51. 

Her strikker vi dåbsklude, som dåbsbarnet får med hjem til 
minde om dåben. Garn og strikkeopskrift ligger klar  
- vi har også strikkepinde, men du må meget gerne tage dine 
egne med. 

Dåbskludene strikkes på pind 2½ - 3. Hvis der er spørgsmål  
så kontakt Gerda Nebel-Hansen, tlf. 4096 8386.

Velmødt til hyggelig snak medens der strikkes dåbsklude.

I Menighedshuset, Kobbelvænget 5

GospelKids og Juniorklub
Mandag d. 15. januar kl. 19.00.

Børneklub
Børneklubben er for alle børn fra 3 år til og med  
3. klasse.

Vi mødes hver torsdag fra kl. 16.00 - 17.30 i Menig-
hedshuset, hvis ikke andet er meldt ud.  
Vi begynder med brød og saft.

Herefter hører vi en bibelfortælling og synger sam-
men. Derefter har vi leg og aktiviteter.  
Kontingent er 100 kr. pr. kalenderår.

Beløbet opkræves når barnet har været med nogle 
gange.

Brugerrådet
for Aktivitetshuset i Lunderskov

afholder

Generalforsamling 
mandag d. 29. jan. 2018 kl. 13.00
Dagsorden:

• Valg af dirigent

• Valg af to stemmetællere

• Formandens beretning

• Kassererens fremlæggelse af regnskabet

• Behandling af indkomne forslag

• Valg af rådsmedlemmer samt suppleanter

• Valg af revisor samt suppleant

• Eventuelt

Forslag indleveres skriftlig til formanden senest  
8 dage før generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen afholdes der bankospil.

Brugerrådet er vært ved kaffen.

Brugerrådet

Frokostjazz i Lunderskov 

LØRDAG DEN 27.1.18 KL. 12.00  -  15.00  

På det gamle kommunekontor i Lunderskov.   
Billetter hos Tofts Blomster eller på mobile-pay 
3149 2297. 
Arrrangementet er lavet med  

underskudsgaranti fra    
Sponsor: 

RED HOT FOUR + 1 

Nyheder fra Lunderskov
Den aktive by Lunderskov 

er kommet godt ind i det nye 
år, og der er mange aktivi-

teter, som kommer i gang i 
den nærmeste tid. Her på 
Lunderskov Folkeblad har vi 

plads til artikler, notitser og 
selvfølgelig annoncer, om 
der som kommer til at ske, 
og det som er sket. 

Vi bruger selvfølgelig de 
mest relevante nyheder, ud 
fra et redaktionelt synspunkt, 
men vi vil rigtig gerne lave en 
nærværende avis, så vi har 

brug for at høre om stort og 
småt. Så hvis du ligger inde 
med noget, du synes andre 
skal vide noget om, så send 
os en mail på: mail@lunder-
skov-folkeblad.dk - så vi har 
mulighed for at vælge din 
historie til.

Af Jan Grundvad
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Kronholm & Slangerup
Ejendomsmæglere & valuarer, MDE

Kronholm & Slangerup

Jernbanegade 5
6580 Vamdrup
75581211

Kronholm & Slangerup

Esbjergvej 4A
6600 Vejen
75364566

En del af byens liv

Slugten 2 - Lunderskov
Bynær beliggenhed
Med en meget bynær beliggenhed finder du dette dejlige hus i Lunders-
kov. Her er du tæt på indkøbsmuligheder, skole, pasningsmuligheder og
sport og fritid. Både ude og inde er huset meget velholdt. Boligen byder
på en rigtig god indretning og fremtræder hele vejen igennem meget lys
og venlig med store vinduespartier. Indretningen byder på et godt bryg-
gers med installationer og et nyere gasfyr. Fra bryggerset er der videre
adgang til et godt spisekøkken med pænt inventar.

E

Pris 1.095.000
Udb. 55.000
Ejerudg. 1.851
Brt./Nt. 4.832/4.128
Grund 1.065 m2
Bolig 118 m2
Rum/vær. 5/4
Opført/omb. 1967/1975
Sag 65801726
Kontakt 75581211

NYHED
ÅBENT HUS

Med tilmelding
søndag d. 14/01
kl. 10.00 til 16.00

Drosselvej 18 - Lunderskov
Lige til at flytte ind i
Pæn og meget velholdt villa tæt på byen med forretninger, off. transport
m.m., ikke langt til skole, børnehave, vuggestue, sport og fritid. God be-
liggenhed nær naturen, hvor en gå eller løbetur kan nydes.

D

Pris 1.295.000
Udbetaling 65.000
Ejerudgifter 1.773
Brutto/netto 5.689/4.861
Sag 65801731

Grund 686 m2
Bolig 123 m2
Rum/vær. 5/3
Opført/omb. 1963/1971
Kontakt tlf. 75581211

ÅBENT HUS
Med tilmelding
søndag d. 14/01
kl. 10.00 til 16.00

Hafdrupvej 11 - Hafdrup
Stort og flot stuehus
Med god plads både inde og ude, ligger her et flot moderniseret og
stort hus kun tre km fra Vamdrup. Huset er siden 2010 om- og tilbygget,
så det i dag fremstår med 242 m2 bolig i flot stand.

 C

Pris 2.145.000
Udbetaling 110.000
Ejerudgifter 2.404
Brutto/netto 9.524/8.018
Sag 65800935

Grund 21.617 m2
Bolig 267 m2
Rum/vær. 10/7
Opført 1927
Kontakt tlf. 75581211

ÅBENT HUS
Med tilmelding
søndag d. 14/01
kl. 10.00 til 16.00

Enghaven 2 - Skanderup
Super lækker bolig
Pæn og rustik villa med stor udstråling. Beliggende i dejlig have i godt
villakvarter ganske tæt på folkeskole og børnehave. Fuldmuret villa med
flotte klinke- og "husmandsgulve", trælofter med rustikke loftsbjælker.

 C

Pris 1.395.000
Udbetaling 70.000
Ejerudgifter 2.004
Brutto/netto 6.146/5.252
Sag 65801698

Grund 800 m2
Bolig 180 m2
Rum/vær. 6/4
Opført 1978
Kontakt tlf. 75581211

ÅBENT HUS
Med tilmelding
søndag d. 14/01
kl. 10.00 til 16.00

Granitvænget 2 - Lunderskov
Byggemodnet grund
Med bedste beliggenhed i det
nye Granitvænget-kvarter i Lun-
derskov sælges nu en af de abso-
lut mest attraktive grunde. Områ-
det ligger i nærheden af Dollerup
sø og med pragtfuld natur til na-
bo. Lunderskov by ligger herligt
med naturen tæt på og med alm.
indkøbsmuligheder, skole til 9.
klasse og alt hvad en børnefamilie
har bug for af institutioner liggen-
de i byen. Grunden er byggemod-
net og klar til et spændende byg-
geprojekt.

Pris 395.000
Udb. 25.000
Ejerudg. 43
Brt./Nt. 2.067/1.660

Grund 869 m2 Sag 65801349
Kontakt 75581211

Nagbølvej 51 - Nagbøl
Meget velholdt bolig
På Nagbølvej tæt ved Lunderskov
er dette dejlige og velholdte hus
beliggende. Boligen er løbende
moderniseret. Der er bl.a. nyere
tag fra 2012, og en del af vinduer-
ne er udskiftet til plastvinduer fra
2004. Boligen indeholder 3 rigtig
gode værelser, et stort køkken-al-
rum, en hyggelige stue hvor man
kan sidde og nyde varmen fra
brændeovnen.

E

Pris 795.000
Udb. 40.000
Ejerudg. 1.427
Brt./Nt. 3.534/3.023

Grund 913 m2
Bolig 131 m2
Rum/vær. 4/3
Opført/omb. 1900/1994

Sag 65801728
Kontakt 75581211

TAG FRA 2012
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HÅNDVÆRKERE

Jernbanegade 1 
6070 Christiansfeld 

Tlf. 7456 1433 
mail@lunderskov-folkeblad.dk

Åbningstider: 

Mandag-tirsdag-onsdag kl. 09.00-13.00 

Torsdag kl. 09.00-16.00 · Fredag Lukket

Deadline for korrekturannoncer torsdag kl. 16.00 
Andre annoncer tirsdag kl. 12.00.

Lunderskov og Omegns Folkeblad påtager sig intet 
ansvar i tilfælde af trykfejl i annoncer og tekst.

Oplag: Ca. 12.000

6064 Jordrup · 6070 Christiansfeld · 6093 Sjølund · 6094 Hejls 
6100 Haderslev* · 6500 Vojens* · 6560 Sommersted*  
6580 Vamdrup* · 6600 Vejen* · 6621 Gesten · 6640 Lunderskov

*) Udvalgte ruter i postnummer

Lunderskov
Folkeblad

OG OMEGNS

Januar annonce 

 

 

 

 

 

 

PER RYTTER
ENTREPRENØR & KLOAKMESTER
Vranderupvej 57
6000 Kolding
mail@per-rytter.dk

Nedbrydning af beton
med rendegraver &

Minigraver med
hydraulikhammer

Udlejning af:
Rendegraver &

Minigraver
med fører

Tlf. 4043 1108
Tlf. 7558 5308

Spuling af kloak og dræn
med traktorspuler.

Tilbud gives

JANSSON EL A/S
Samvittighedsfuld siden 1897

Lunderskov 7558 5162
www.jansson.dk

Kontakt din
lokale elektriker:

Peter Gunderlund
på tlf. 7558 5162

m Murerarbejde
Reparationer
Flisearbejde
Om- og tilbygning
Tagarbejde

m

m

m

m

Frank Landmark
Risbøge 54 . 6640 Lunderskov

Tlf. 7558 6220
Mobil 2623 6220

www.f-l-byg.dk

F.L. Byg ApS
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Mulighederne er utallige, og vi råder og vejleder dig med glæde om vinduer og 
døre ud fra vore håndværksmæssige erfaringer. Vi måler op, og vi giver dig gerne 
et tilbud på nye vinduer og døre, færdig monteret med fuger og afslutninger.

DVC – Dansk Vindues  
Certificering
Outrup er tilsluttet DVC, og det be
tyder, at vi overholder de normer og 
standarder, som VinduesIndustrien har 
fastsat i De Tekniske Bestemmelser for 
fremstilling af vinduer og yderdøre.

CE godkendt
Outrup vinduer og døre er  
CE godkendte som doku
mentation for, at de opfyl

der Byggevare direktivet, der er en euro
pæisk standard for byggekomponenter.

På www.outrup.dk kan du lade dig inspirere og se nærmere på detaljerne

Eksempler

                       Tømrerfirma

Piihl & Søn ApS

Tlf. 75559073 · 21480345

Alt tømrer- & 
snedkerarbejde
Nybygning, Ombygning, Totalentreprise

www.piihlogsoen.dk
                       Tømrerfirma

Piihl & Søn ApS

Tlf. 75559073 · 21480345

Alt tømrer- & 
snedkerarbejde
Nybygning, Ombygning, Totalentreprise

www.piihlogsoen.dk

Ny udgivelsdag:

Nu bliver  

Lunderskov Folkeblad  
omdelt  

torsdag /fredag  
med  

FK Distribution

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

Kom ind og få taget 
kopier hos 

Christiansfeld Avis

Tyrstrup Herreds 
Tidende

Jernbanegade 1 
6070 Christiansfeld

KOPI-PRISER:
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BRUGTE BILER

Biler i alderen 0 til 48 måneder:
Variabel rente 4,45%.
Fast rente 5,45%

Biler i alderen over 48 måneder:
Variabel rente 4,95%.
Fast rente 5,95%

VI TILBYDER LEJE AF BIL UNDER VÆRKSTEDSBESØG

PERSONVOGNE:

14 Volvo V40 2,0 D3 150 Momentum, 161.000 km, sort metal, 6 gear,
17” alufælge, 2 zone klima, køl i handskerum, fjerb. c.lås, farpilot Kr.  189.900

10 Ford Galaxy 2,0 TDCi 140 Trend 7 pers., 209.000 km, grå metal, 6 gear,
19” alufælge, 2 zone klima, fjernb, c.ås, fartpilot, kørecomputer Kr.  149.900

Hyundai i40 1,7 CRDi 136 Premium CW aut, 329.000 km, aut.gear/tiptronic,
alu, 2 zone klima, køl i handskerum, motorkabinevarmer, fartpilot Kr.  99.900

98 Audi TT 1,8 T 180 Coupé, 238.000 km, 17” alufælge, c.lås,
fuldaut. klima, sænket, spoiler, ikke ryger, antispin, esp, læderindtræk Kr. 89.900

14 VW Up! 1,0 60 Life Up! BMT, 59.000 km, airc, fjernb. c.lås,
kørecomputer, infocenter, ikke ryger, udv.temp. måler, sædevarme Kr. 79.900

14 Citroën C1 1,0i Seduction Clim, 59.000 km, sølv metal,
airc., fjerb. c-lås, ikke ryger, isofi x, el-ruder, startspærre, service ok Kr. 59.900

10 Kia Picanto 1,1 Fresh+, 104.000 km, c-lås, startspærre, højdejust.
forsæder, el-ruder, dellæser, 4 aibags, abs antispin, ikke ryger Kr. 39.900

04 Peugeot 307 2,0 HDi 136 SW 7 pers., 229.000 km, diesel, 6 gear,
fuldaut. klima, motorkabinevarmer, el-spejle m. varme, kørecomputer Kr.  34.900

01 Toyota SportsVan 2,0 D-4D, 334.000 km, blå, nedvejet til lille
vægtafgift, 15” sommerhjul, airc., fjernb. c.lås, kørecomputer Kr. 29.900

Personvogn Diesel Årg. 13 Km 75.000 
Døre: 5 Farve:  
5 gear, Airc., fjernb. c.lås, parkeringssensor, infocenter, start-
spærre, udv. temp. måler, sædevarme, højdejust. forsæde, el-
ruder, el-spejle, cd/radio, multifunktionsrat, håndfrit til mobil, 
bluetooth, kopholder, tågelygter, 6 airbags, abs, antispin, esp, 
servo, hvide blink, indfarvede kofangere, ikke ryger, diesel 
partikel fi lter

UGENS BIL    •    Fiat Punto 1,3 MJT 85 Easy

Kr. 69.900

HUSK VI HAR TILBUD PÅ DÆK HELE ÅRETBEREGN PRISER PÅ VORES WEBSHOP
WWW.THOMSENAUTO.DK

Stem på din favorit!
Til Fritidsfesten er pub-

likums stemme helt af-
gørende, når Årets publi-
kumspris skal uddeles i 
Kolding Kommune. Prisen 
gives til et projekt, en aktivitet 
eller et initiativ, der er med til 
at udvikle de folkeoplysende 
foreninger i Kolding. Hvem 
der skal have prisen afgøres 
via en sms-afstemning under 
Fritidsfesten den 2. februar. 
Husk mobilen, så du kan 
stemme på én af de nomi-
nerede initiativer:

 
Lunderskov Gymnastik og 
Idrætsforening, Floorball-
afdelingen

Floorball - en stor succes 
i Lunderskov! Floorball-afde-
lingen i Lunderskov Gym-
nastik og Idrætsforening er i 
gang med deres blot 2. sæ-
son og har allerede rundet 
100 medlemmer! 

Børneholdene blev startet 
op i sidste sæson, og i denne 
sæson er der kommet både 
motionsherrer og -damer til.

 Floorball er ideelt som 
konditionstræning, spillet 
er let at lære, alle kan delt-
age uanset fysisk styrke og 
piger og drenge kan spille 
på samme hold. Floor-
ball har som ny idræts-

gren i Lunderskov formået 
at tiltrække både børn og 
voksne, der ikke tidligere/for 
nyligt har været idrætsaktive 
i en forening. Det er dejligt at 
opleve, at så mange er kom-
met i gang med at være ak-
tive. Det skyldes ikke mindst 
et kæmpe engagement fra 
Morten Thaarup, der er ild-
sjælen bag afdelingen.

 Både børn og voksne 
går hver uge glade hjem fra 
træning - de har hygget sig, 
grinet, svedt og fået god mo-
tion.

De to børnehold tæller ca. 
60 børn i alderen 6-12 år, 
heraf fl ere, der ikke tidligere 
har prøvet eller haft succes 
med at deltage i en idræts-
forening. 

Omkring 20 herrespillere 
i forskellige aldre giver den 
virkelig gas, når de er til 
træning. 

Dameholdet mønstrer hver 
gang en fl ok på mellem 20 
og 30 kvinder med en al-
dersspredning på omkring 
25 år og en meget variere-
nde idrætserfaring, men det 
betyder ingenting, for alle 
fl oorball-spillere er blevet en 
del af et positivt idrætsfæl-
lesskab!

 Klubben viser gerne an-

i februar 2017, hvor 32 hold 
med ca. 150 børn fra hele 
Syd- og Sønderjylland i al-
deren 6-13 år deltog. 

I februar i år afholdes der 
igen et KidzLiga stævne. 
Derudover har klubben 

haft både børne-, herre- 
og damehold til udenbys 
stævner, hvor de får endnu 
fl ere gode idrætsoplevelser 
med hjem i bagagen. Ak-
tiviteter på tværs bliver det 
også til, når klubben f. eks. 

i december inviterede til et 
familiestævne »Æbleskive-
cup«, hvor holdene bestod 
af 2 børn og en voksen. Her 
kombineres hygge, motion 
og konkurrence på tværs af 
alle aldre.

sigtet udadtil, f.eks. blev et 
KidzLiga stævne arrangeret 


