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Uge 3 96. årgangTorsdag / Fredag den 16. / 17. januar 2020

Jernbanegade 1  •  6070 Christiansfeld  •  Tlf. 7456 1433  •  Grundlagt 1924
mail@christiansfeld-avis.dk  •  www.christiansfeld-avis.dk

Gudstjenester
Søndag den 19. januar 2020 
2. søndag efter Hellig 3 K

Aastrup .....................kl. 09.00
Aller ..........................kl. 09.00
Bjerning ....................kl. 10.30
Brødremenigheden ..kl. 10.30 
Jørgen Bøytler 
Fjelstrup ....................kl. 10.15
Frørup .......................kl. 16.00
Hejls ..........................kl. 09.00
Hjerndrup .................kl. 09.00 
Michael R. Westh
Moltrup .....................kl. 09.00
Sommersted ..............kl. 10.30
Stepping ....................kl. 10.30
Taps ............................... ingen 
Tyrstrup .....................kl. 10.30 
Michael R. Westh 
Vejstrup .....................kl. 10.30
Vonsbæk ....................kl. 10.30

 
Hvad sker der i min kirke? 
Se side 2

www.christiansfeld-avis.dk

Vi pakker flotte  
gavekurve til  

enhver lejlighed...
 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

Åbningstider:
Tirsdag: kl. 09 - 14
Torsdag: kl. 12 - 17

Vi holder 

ferie
uge 27 og 28

Vi er tilbage igen  
mandag den 18. juli

JUel optik
Nørregade 10 - Chr.feld

tlf. 7456 1327
www.juelnielsens.dk

Ni
els

en

Så er vi  
tilbage efter 

ferien
ÅbNiNgStider:
Man.-fre. 9.30-17.30

Service nær dig

JUel optik
Nørregade 10 - Chr.feld

tlf. 7456 1327
www.juelnielsens.dk

Ni
els

en

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

ÅbNiNgStider:
Man.-fre. 9.30-17.30

Service nær dig

JUel optik
Nørregade 10 - Chr.feld

tlf. 7456 1327
www.juelnielsens.dk

Ni
els

en

Uge 26, 27 og 28 Uge 29 Uge 30

Fællessang og 
Fortælling

Torsdag den 23. januar kl. 19.00 
på Aller Skole 

Aller Menighedsråd byder indenfor på  
Aller Skole til en aften med udvalgte sange  

fra Højskolesangbogen. 

Lisbeth Rueskov fortæller om en af hendes  
berømte forfædre, komponisten Thorvald Aagaard,  

der har skrevet et hav af populære sange i Høj- 
skolesangbogen og suppleres af Svend Christensen,  

der vil fortælle om Højskolesangbogens historie. 

Menighedsrådet byder indenfor til en hyggelig aften  
med både sang, fortælling, samt kaffe og kage. 

Ved klaveret sidder Kis Iversen. 

Entre 40 kr. 

Tilmelding nødvendig  
Gerhard tlf.: 2327 0323 eller  

Svend tlf.: 2148 2889.

Vel mødt! 

HUSK HUSK HUSK
Frørup Borgerforening

Generalforsamling
den 28. januar 2020 kl. 19.00  

på Frørupvej 16,  
lokaler ved Frørup Smede

FBF Frørup Borgerforening

Lokalcenter »Hejls gl. Skole«
Hejls Landevej 20, Hejls

Generalforsamling
afholdes torsdag den 23. januar 2020 

kl. 14.00
Dagsorden iflg. vedtægterne.

Poul Larsen kommer og  fortæller.....
Der er gratis kaffe og kage.

Venlig hilsen  
Brugerrådet

»Der er en søndags stille ro…«
og vi har  

banko-spil
i Hejlsminde Forsamlingshus

SØNDAG DEN 19. JANUAR KL.19
mange flotte gevinster, minibanko 

og amerikansk lotteri.
HEJLSMINDE BORGERFORENING

Lokalhistorisk Forening og  
Arkiv for Hejls-Hejlsmind

Lokalhistorisk 
aften

med fortælling, billeder og sang
Jørn Kongsted  

fortæller om sit liv og sin tid

Torsdag den 30. januar kl. 19.30  
i mødelokalet på Hejls gl. Skole

Entré + kaffe 50,- kr. - Alle er velkomne.

Bestyrelsen

uge 
4 og 5

DATO UGE 4 OG 5

ENTRÉ 30 KRONER

SE MERE KOLDINGBIB.DK

Kom og hør om de bøger, der har blæst bibliotekarerne 
omkuld i det forgangne år. Der er også mulighed for at 
vinde en håndfuld af de udvalgte bøger. Husk at købe 
billet (30 kroner)

Torsdag 23. januar kl. 19-21 Vamdrup Bibliotek
Tirsdag 28. januar  kl. 19-21 Kolding Bibliotek
Onsdag 29. januar  kl. 10-12 Kolding Bibliotek
Torsdag 30. januar  kl. 19-21 Lunderskov Bibliotek
Fredag 31. januar  kl. 15-17 Christiansfeld Bibliotek

 Romansnak
Hvilke læseoplevelser var de største i 2019?

• Tæpper • Vinyl  
• TrægulVe • Vådrum
Kirkegårds Allé 4, 6070 Christiansfeld • Tlf.: +45 74568000

www.szocska-living.dk

Åbningstider: Mandag - fredag 10.00-17.30 • Lørdag 10.00-13.00

-Kig ind og se 
mulighederne 
opstillet i hele 

huset...

Hjerndrupvej 10 . 7456 1511
www.blomstergaarden- 

christiansfeld.dk

UDSALG PÅ

Vinteråbningstider: 
Mandag-fredag 9-17 

Lørdag 9-15 
Søndag 10-13

BMB 
sphagnum 

og  
pottemuld

BMB 
sphagnum 

og  
pottemuld

Køb 3 ens
betal for 2
Køb 3 ens
betal for 2
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Bekendtgørelser

Bekendtgørelser

Taksigelser

Hjertelig tak
for venlig deltagelse ved 

Elisabeth Lehrskov’s
bisættelse den 2. januar 2020 fra Tyrstrup kirke.

Bent, 
Hanne, Inge og Ulla

Tak
for deltagelse, blomster og flagning  

ved vores far

Arne Vedel’s
bisættelse som fandt sted fra Aller kirke  

den 28/12 2019.

En særlig tak rettes til Erik Mølgaard  
og Willy Søndergaard  

for hjælp og støtte til vores far.

Palle, Jan og Marianne

Mærkedage
Sølvbryllup
Mandag d. 20. januar 2020, 
kan Lone og Lars Weid-
mann Vemmelund, Fav-
strupvej 9, fejre sølvbryllup. 
Morgensang kl. 8.00 på 
adressen.

Tyveri
2 stk. »hjerter i jern«, ca. 1 m 
og 80 cm høje, sat fast i sten, 
er blevet fjernet natten mel-
lem fredag den 3. og lørdag 
den 4. januar, fra en indgang 
på Tømmervænget.
Da vi har fået dem som gave 
til vores guldbryllup, har de 
en vis affektionsværdi. Så 
vi håber at de der har »lånt 
dem« leverer dem tilbage. 
Er der nogen der eventuelt 
har set eller hørt om dem, så 
ring til os.

Tlf. 2422 8485

 

Frørup · Hejls 
Hjerndrup · Stepping

Taps · Tyrstrup · Vejstrup

Sorggruppe
- Et tilbud til dig, der har mistet en nærtstående 

- Et lyttende og samtalende fællesskab
Kontaktperson: Mette Skriver, tlf. 6086 2195.

Sorggruppen er et samarbejde mellem  
Tyrstrup Kirke og Kolding Provstis Menighedspleje.

Den 22. december 2019 blev der afholdt 

»Jul i fælleskab« 
i Tyrstrup kirkes Sognehus

Med traditionel julemenu,  
gaver, leg, sang, musik og julehistorie. 

Fra deltagere og arrangører skal der 
lyde en STOR TAK TIL SPONSORERNE:

Amanda-m, Anemonen, Barber shop, Barley and Grapes,  
BDM Butik & Genbrug, Blomstergården,  

Brd. Menighedens Hotel, Butik Sønderhave, Christians-
feld Stenovns Pizza, Christiansfeld Trafikcenter ApS,  
Det gamle Apotek, Donslund Vine, Dupont Frisør,  

EDC v. Lüt Petersen, Flügger, Gittes mode, Martensens  
Boghandel, Meny, Morgenstjernen, Netto, Salon Park,  

Seggelund Restaurant, Shop Karibu, Smuksak,  
Szocska Living, Torvegrillen, Tyrstrup Kro, Xocolatl.

»Historien om Genforeningen«
Tirsdag den 28. januar kl. 19.  

i Tyrstrup Sognehus, Gl. Kongevej 9
Tyrstrup Kirke »skyder genforeningsåret igang« med et 

foredrag af historiker Jørn Buch. 
Jørn Buch vil give os indblik i historien omkring gen- 

foreningen og baggrunden for, hvorfor grænsen kom til  
at ligge, hvor den ligger i dag. Foredraget er gratis.

Vores kære mor, svigermor, mormor, farmor og oldemor 

Gerda Asmussen
er gået bort.

* 14. april 1930  -  † 8. januar 2020
er stille sovet ind.

På familiens vegne 
Karen Margrethe, Hans, Karsten

Bisættelsen finder sted fra Vejstrup Kirke 
onsdag den 15. januar kl. 11.00.

Forsinket  
levering på 
grund af fejl
Selv om distributøren hav-
de fastlagt nye omdelings-
dage fra nytår for ugeavi-
serne tirsdag og onsdag, 
kom Christiansfeld Avis og 
Lunderskov Folkeblad ved 
en fejl IKKE ud før torsdag 
og fredag i sidste uge.

FK-distribution har nu lo-
vet at rette fejlen, så avisen fra 
næste uge vil komme ud tirs-

dag og onsdag de allerfleste 
steder.

Som nævnt i nytårsnum-
meret betyder det samtidig, at 
deadline for annoncer er ryk-
ket frem til torsdag i ugen for-
ud, da avisen nu bliver trykt 
mandag morgen. Vi håber på 
læsernes og annoncørernes 
forståelse.

Henri Nissen

Gule ærter og 
generalforsamling

Der indkaldes til  
Generalforsamling for  

Brugerrådet i Seniorhuset 
onsdag den 5. februar 2020  

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 1. februar 2020.

Vi starter kl. 12.00 med spisning af Gule Ærter  
med tilbehør inklusive 2 genstande  

til en pris á 80,00 kr.
Derefter Generalforsamling.

Brugerrådet er vært ved kaffe og lagkage. 
Tilmelding nødvendig.

BILLETSALG i Seniorhuset  
fredag den 31. januar 2020 kl. 10.00-11.00.

Med venlig hilsen 
Brugerrådet

KAFFE - KAGE – HYGGE
i Seniorhuset 

Søndag den 2. februar 2020 
kl. 14.00

Nu starter vinterens kaffebord én gang om måneden.

Første gang bliver søndag den 2. februar 2020.

Derefter søndag den 1. marts  
og søndag den 5. april.

Kom og oplev et par hyggelige timer med kaffe 
og kage og samvær med andre.

Prisen er kr. 25,00 pr. person.

Pensionistforeningen, Ældresagen, Seniorhuset

Støt de lokale butikker  
og håndværkere

Hent evt.  
Ugeavisen hos:

Christiansfeld Avis  
Christiansfeld Centret

Dagli’ Brugsen og  
Stalden i Hejls
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10. FEBRUAR 2020 KL. 19.00-21.00
CUBEN, ØSTPRØVEN 1, CHRISTIANSFELD

Tag med når 100-året for den afstemning, som i 1920 
sikrede sønderjydernes genforening med Danmark fejres 
med en stor Afstemningsfest.

Oplev den traditionsrige afstemningsfest, som byder 
på taler, fællessang, kaffe og kage og livemusik med 
Slesvigske Musikkorps. Aftenens talere er kulturminister 
Joy Mogensen samt Mogens Lykketoft, formand for FN’s 
70. generalforsamling i New York. 

Billet 50 kr. Køb billet på www.kolding.dk/netbutik eller 
hos Christiansfeld Centret, Nørregade 14 i Christiansfeld.

Læg også vejen forbi Genforeningsbussen på 
parkeringspladsen ved Cuben. 

GENFORENINGEN 1920-2020  

AFSTEMNINGSFEST 

Ville’s Slagtehus/gårdbutik

ÅBNINGSTIDER:
Torsdag ......... kl. 10.00-17.30 
Fredag ........... kl. 10.00-17.30 
Lørdag ........... kl. 10.00-13.00

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

Kunden til slagteren:

»Hvordan i alverden kan I 

sælges Jeres kød så billigt?«

»Vi har såmænd bare skåret lidt 

i personalet, kære frue...«

Hakket Kalv & Flæsk 
Svin eller oxe 8-12% 
FRIT VALG 
1 kg 50,00

Ta’ 3 kg  13000

Medister 
1 kg 50,00

Ta’ 3 kg  13000

Hakket oxe 
3-6% 
1 kg 60,00

Ta’ 3 kg  15000

Hamburgerryg 
eller
Bacon 

Pr. 1/2 kg 995
Kun så længe lager haves.

Oksebryst 
eller Tværreb 

Pr. 1/2 kg1295
Kun så længe lager haves.

SønderjyskE vinder europæisk finale 
og skriver dansk ishockeyhistorie
Søndag blev der skrevet 
dansk ishockeyhistorie i 
Vojens.

 
Foran 4.107 tilskuere i 

Frøs Arena blev polske Cra-
covia Krakow besejret med 
3-1, og dermed hentede Søn-
derjyskE den tredje sejr af tre 
mulige, da engelske Notting-
ham Panthers og hviderussi-
ske Neman Grodno blev be-
sejret fredag og lørdag.

 Det var første gang, at 
det blev afholdt en europæisk 
finale i Danmark, og det var 
første gang, at et dansk hold 
gik helt til tops. Sønderjy-
skE Ishockey repræsenterede 
Danmark på bedste vis i tur-
neringen, og »Der er et yndigt 
land« gjaldede i Vojens efter 
søndagens triumf.

 Den historiske sejr i Con-
tinental Cup, der er ishockey-
ens pendant til Europa Lea-
gue i fodbold, betyder også, 
at SønderjyskE skal spille i 
Champions Hockey League i 
næste sæson.

 SønderjyskE-direktør 
Klaus Rasmussen var meget 

stolt af sit ishockeymandskab 
efter søndagens europæiske 
triumf.

 - Det er kæmpe stort for 
SønderjyskE og for dansk is-
hockey. Vi har skrevet histo-
rie, og vores navn bliver ind-

graveret på det store trofæ. 
Jeg er meget, meget stolt af de 
her drenge, siger Klaus Ras-
mussen.

 - Det har været en fanta-
stisk weekend for os. Vi havde 
drømt om, at vi kunne spille 

med om medaljer til det sid-
ste, og at vi går helt til tops 
på hjemmebane, er en ene-
stående oplevelse. Jeg er glad 
for, at vores fans, sponsorer 
og frivillige får den her ople-
velse, og i næste sæson er vi 

igen sikret store oplevelser i 
Sønderjylland, når vi er med 
i gruppespillet i Champions 
Hockey League, siger Klaus 
Rasmussen.

 - Det kræver stort arbejde 
at afholde sådan en turnering 
her, og det er første gang, at 
opgaven skal løftes i Dan-
mark, men alle har knoklet 
for, at det her skulle blive en 
mindeværdig finale. Der er 
over 4000, der bakker os op 
i den afgørende kamp, og vi 
har haft omkring 13.000 til-

skuere inde i weekenden, og 
jeg må rette en kæmpe tak til 
alle, der har hjulpet til med at 
afvikle finalen på flotteste vis, 
siger Klaus Rasmussen.

 Forward Steffen Frank 
var med, da SønderjyskE Is-
hockey som det første danske 
hold hentede en medalje i 
Continental Cup i 2011 - en 
bronzemedalje i Minsk - og 
denne gang endte det altså 
med den første danske guld-
medalje nogensinde.

 - Det er en fantastisk fø-
lelse. Det har været en hektisk 
weekend, hvor holdet har vist 
sig frem på bedste vis. Der 
har været mange gode præ-
stationer i de tre kampe, men 
det her er først og fremmest 
en holdpræstation. Vi har vist, 
hvad vi kan, når det virke-
lig gælder, og der er leveret 
hockey, der er slutspillet vær-
digt, og vi tager mange gode 
erfaringer med os videre, si-
ger Steffen Frank.

 SønderjyskE Ishockey har 
spillet tre kampe ved Conti-
nental Cup på under 48 ti-
mer, men der bliver ikke tid 
til at hvile på de europæiske 
laurbær ret længe. Allerede 
tirsdag aften er der kamp 
igen, når Rungsted gæster 
Frøs Arena i Vojens - denne 
gang i Metal Ligaen.

SønderjyskE vinder Continental Cup på hjemmebane . Foto: sebfoto.dk
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Som læser af Tyrstrup Herreds Tidende/Christiansfeld Avis får du dette 
specielle læsertilbud. Oplys rejsekoden ”THT” ved bestilling 

– så får du automatisk rabatprisen.

KØR SELV-FERIE MED

BESTILLING: Telefon 70 20 34 48 
eller www.happydays.nu

Husk rejsekode: 
THT

Telefonen er åben hverdage kl. 9-17. Weekend & helligdage kl. 10-14.

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

Teknisk arrangør:

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

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

Wadahl Høgfjellshotell 
Himlen er høj, fjeldsiderne er skæve, 
og floderne er fulde – der venter jer 
en helt og aldeles berusende ferie i 
Norges naturfest. I bor i centrum af 
begivenhederne for enden af den 
berømte Peer Gynt Vegen, som gen-
nem århundreder har ledt turister 
forbi udsigter, der i dag er gemt på 
negativer og nethinder rundt i hele 
verden. Jeres hotel, det flotte Wadahl 
Høgfjellshotell, er omgivet af sæteridyl 
i 933 meters højde og giver jer udsigt 
over fjeldsøen Gålåvatnets blanke 
overflade. Her kan I nyde lækre facili-
teter som f.eks. indendørs swimming-
pool, solterrasse med grillplads, mini-
golf og tennisbaner – og om aftenen 
sætter I jer til bords i hotellets stem-
ningsfulde spisesalon med panorama-
udsigt over det urgamle fjeldlandskab. 
Jeres værter er fast besluttede på at 
tilbyde jer det maksimale udbytte af 
ferien i naturens højborg.

•	5 overnatninger
•	5 x morgenbuffet
•	5 x 3-retters middag/buffet 

inkl. kaffe
•	Check-ud kl. 12.00

Sommer på højfjeldet
6 dage på højfjeldshotel i Gålå, Norge

Ankomst
Valgfri 1.5.-22.9.2020.

Børnerabat 
1 barn 0-4 år gratis.
2 børn 5-14 år ½ pris.

Pr. person i dobbeltværelse

3.949,-
Pris uden rejsekode 4.249,-

A
U

... der er klar til at tjene sine egne penge?
Lige nu søger vi omdelere i alle aldre fra 13 år til omdeling af reklamer og 
aviser 1-2 gange om ugen. De pakkede reklamer og aviser leveres hos dig, 
og du bestemmer selv, hvornår på dagen du vil arbejde – inden for deadline.

Læs mere og 
søg jobbet på

Kender du 
en teenager ...

blivomdeler.nu

Start 2020 på 
en frisk – tjen dine 
egne PENGE og få 
samtidig masser 

af MOTION.

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

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

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

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

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

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

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

SENEST TORSDAG MIDDAG.  
ANNONCERNE SKAL BETALES KONTANT.

BDM Møbelhuset 
har fået en makeover

Personalet hos Møbelhuset 
på Kongensgade har netop 
gennemført en omroke-
ring af indretningen, hvor-
efter butikken er blevet ly-
sere, mere overskuelig og 
moderne med en mere lo-
gisk opdeling af varegrup-
perne. 

Man har også fået nyt in-
ventar, så nu mangler man 
blot at give butikken den sid-
ste omgang frisk maling. 

Møbelhuset, der er den 
største af byens fire for-
retninger drevet af BDM, 
Brødremenighedens Danske 
Mission, har et stort udvalg 
af møbler, sko, tøj, billeder, 
lamper, ting til husholdnin-
gen samt elektronik.

Af Lars Østergaard Jensen
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Nyt fra 

Det sker!

Kontakt 

Christiansfeld Centret 
Nørregade 14, 6070 Christiansfeld

Tlf.: 7979 1773 
Mail: centret@christiansfeld.dk

www.christiansfeldcentret.dk 

GENFORENINGEN I CHRISTIANSFELD
SÆRUDSTILLING 

FEBRUAR - DECEMBER 2020

PROGRAM 

2020

UDSTILLINGSÅBNING | 7. FEBRUAR KL. 14.00

Oplev Christiansfeld Centrets særudstilling ”Genforeningen i Christians-
feld”. En udstilling, der giver indblik i Genforeningen og zoomer ind på 
Genforeningens betydning i Christiansfeld. 

Kom til den officielle udstillingsåbning fredag d. 7. februar kl. 14.00. 
Udstillingsperiode: 7. februar 2020 – 31. december 2020. 

KONCERT | 8. FEBRUAR KL. 10.30

Oplev Sigurd Barrett synge og fortælle om Genforeningen i en under-
holdende Genforeningskoncert for hele familien.

Koncerten finder sted i Søstrehusets korsal lørdag d. 8. februar kl. 10.30
Dørene åbnes kl. 10.00
Pris: 50/person. Billetter kan købes fra 6. januar 2020 på 
www.nembillet.dk. 

GENFORENINGSPROGRAM | JANUAR 2020

Christiansfeld Centret har udarbejdet et program for alle 2020 arrange-
menter og aktiviteter i Christiansfeld og omegn. 

Programmet er nu færdigt og kan hentes i Christiansfeld Centret eller på 
www.christiansfeldcentret.dk/genforeningen

Mere info på vores app. 
Hent den på www.christiansfeld.netmuseum.dk/hent-appen

Kultur / Mad
Ikke dyrere, 

men smukkere!
Selskabslokaler op til  

180 personer.
Rekvirer venligst vore  

menuforslag.
Vi har 27 dejlige 

HHHHværelser
Venlig hilsen 
og på gensyn 

Torben Schulz 
Tyrstrup Kro  

Tlf. 7456 1242

Forsamlingshuset Hjerndrup Sognegård 
Stedet til din næste fest

Beliggende smukt på toppen af Hjerndrupvej,  
med skønne faciliteter og omgivelser!

Pris: 2500,- (incl. rengøring).

Mulighed for All Weekend Garanti  
samt leje af lydanlæg.

Vi kan formidle hjælp til servering mm

Også mulighed for Ungdomsfester (ring for pris).

Beliggende smukt på toppen af Hjerndrupvej,  
med skønne faciliteter og omgivelser!

Pris: 2500,- (incl. rengøring).

Mulighed for All Weekend Garanti  
samt leje af lydanlæg.

Vi kan formidle hjælp til servering mm.

Også mulighed for Ungdomsfester (ring for pris).

Kontakt: 
Steffen, tlf. 2147 4314 eller Jan, tlf. 2513 6851 

E-mail: hjerndrup_sognegaard@outlook.dk

FOREDRAG VED 
CONNIE HEDEGAARD
Tidligere Miljøminister og EU-Kommisær

22. januar 2020 kl. 19-21
Pris kr. 200,-

Sted: Sjølund Multiarena
Arr.: Kolding Kalenderen

HVORDAN 
SKAL VI 

HÅNDTERE 
KLIMAET?

Christiansfeld Avis
 

 Jernbanegade 1 (det gl. posthus) 
6070 Christiansfeld · Tlf. 74 56 14 33  

mail@christiansfeld-avis.dk . www.christiansfeld-avis.dk  
Ansvarshavende redaktør: Helle W. Ravn 

Sats og montage: Christiansfeld Avis 
Tryk: Jysk Fynske Medier

FORELØBIGE KONTORTIDER:
Mandag og tirsdag .....................kl. 09.00-13.00
Onsdag ..................................................... Lukket 
Torsdag ........................................kl. 09.00-16.00
Fredag ..........................................Kl. 09.00-12.00

ANNONCE-INDLEVERING:
Korrektur annoncer, hele, halve og kvarte 

sider samt annoncer med farve skal  
indleveres senest  

torsdag kl. 12. 
Mindre annoncer kan nås fredag inden kl. 10.00.
Christiansfeld Avis/Tyrstrup Herreds Tidende påtager sig 
intet erstatningsansvar som følge af evt. trykfejl i annon-
cer og tekst. Bladet kan heller ikke påtage sig at dække 
udgifter som følge af forsinkelser i bladleverancen.
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Udfordringen, Jernbanegade 1, 6070 Christiansfeld - bestil på Hosianna.dk eller tlf. 74 56 22 02 

INTERESSANTE BØGER 
FRA UDFORDRINGENS FORLAG

Henri Nissen

Hjerternes By
Bogen beskriver Christiansfelds 
spændende historie. Og de åndelige 
rådder og symboler, som Morgenstjer-
nen. Lammet. Brønden. Påskemorgen på 
kirkegården. Kærlighedsmåltidet...

Læs bl.a. om:
* Grev Zinzendorf
* N. J. Holm
* Jeppe Madsen Ohlsen
* Mama Larsen 
* Søren Kierkegaard
* Og alle de små sjove ting ved Christi-
ansfeld  
Illustreret i farver, 146 sider. Kr. 198,-

Rolf Slot-Henriksen

Der er mere Mellem 
Himmel og Jord

Hvordan er det at dø? Er der et liv efter 
døden? Findes der himle, helvede, engle...?

Ser jeg mine afdøde pårørende igen?

Seriøs bog med udsagn fra nærdøde, 
døende og pårørende, samt en undersøgelse 

blandt sygehuspersonale og præster. 
Af cand.teol. og tidl. sognepræst i Vejle, 

Rolf Slot-Henriksen. Interview med Meik Aas, 
som mistede livet ved en tropesygdom og fi k 

mulighed for at se, hvad der var på den anden 
side af døden - før han kom tilbage til livet.

Paperback, 144 sider. Kr. 148,-

Suh Jacobsen

Spørg Suh!
Suh Jacobsen har hjulpet mange men-
nesker med gode råd i sin brevkasse i 
avisen Udfordringen.   

Nu har hun samlet de bedste brevkasser 
om alle emner fra vugge til grav og ud-
givet dem i en interessant bog, illsutreret 
med fotos.
Suh Jacobsen er født i Korea og blev som 
hittebarn efterladt på gaden, før et dansk 
ægtepar adopterede hende til Danmark.
Hun er uddannet psykolog fra Køben-
havns Universitet.
115 sider. Kr. 148,-

Iris M. Pedersen

Fundet og Fri
”Den, der søger, vil med fordel kunne læse 

denne bog. Man kan spejle sit eget liv i den, 
få sat ord på sin søgen. 

Iris søger i psykologien og psykoanalysen, 
og hun søger ind på den alternative ånde-

ligheds vej. Men gennem sin lange vandring 
erfarer hun, at det ikke slår til. 

Modvilligt åbnes hun for den kristne tro, og 
efter mange års søgen erfarer hun Guds nær-
vær. Bogen ånder af ægthed og autenticitet.”

(Flemming Baatz Kristensen, 
sognepræst, Sct. Pauls kirke, Aarhus.)

120 sider. Kr. 98,-

Richard Oestermann

Mig og 
Mellemøsten
Den danske journalist og Mellemøst-
korrespondent Richard Oestermann 
fortæller om sin fl ugt under besættel-
sen og mødet med bl.a. Sophia Loren 
og kronprins Frederik (forsiden).

”Oestermann har valgt at skildre be-
givenhederne og oplevelserne i korte, 
klare kapitler, der gør hans bog til en let 
og behagelig oplevelse.”

Per Stig Møller, tidl. Udenrigsminister

230 sider. kr. 198,-

Henriette Bjarne Hansen

Søren og Marie 
Krøyers jagt efter 

Skønhed
Utraditionel og smuk bog i stort format 

med fl otte farvebilleder af Skagensmalerne 
Marie og Søren Krøyers hjem.

Kunstnerparret Krøyer kunne ikke udholde 
grimme  ting. Alt skulle være smukt og 

fuldendt i deres hjem - selv om deres eget 
parforhold langtfra var det.

Bogen er en æstetisk nydelse, som fi nt 
supplerer Bille August fi lm om 

Søren og Marie Krøyer. 
Stort format (A4) 114 sider. kr. 248,-

Find andre spændende bøger fra forskellige danske forlag og bestil på hjemmesiden: Hosianna.dk
Forlaget Udfordringen 
udgiver også den kristne 
ugeavis Udfordringen.

Bog
bye
og
gen
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hed
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Kom godt  fra start  
i det nye år 

Tænker du på at sælge din bolig i 2020?
Så kom godt fra start i det nye år med et gratis Salgstjek – så er du et skridt 
foran. Bestiller du inden den 9. februar 2020, deltager du i konkurrencen 
om sportsudstyr efter eget valg til en værdi af 10.000 kr.

Se mere på edc.dk/bestil



Christiansfeld Avis8 Torsdag den 16. januar 2020

Til udlejning
Lille lejlighed i  

stueplan i  
Kongensgade  
udlejes straks.
Pris pr. måned  

kr. 3.700,- + forbrug.

Mobil: 2290 0640

Liberale Erhverv m.m.

Praktiserende landinspektør 
Peder Boesen 

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

Retshjælp
Christiansfeld advokater  
tilbyder anonym, gratis  
retshjælp den 1. og 3. 
mandag i måneden 

kl. 16.00-17.00 på  
Christiansfeld Bibliotek

Charlotte Szocska 
Mette H. Bindeballe

Kontakt din lokale  
GF-assurandør
Nels Thorsgaard

Mobil 24 80 99 40 · nels@gfforsikring.dk

GF Sønderjylland 
Bredgade 7 · 6100 Haderslev
Tlf. 74 52 47 79 · gf-sønderjylland.dk

Advokat  
Frode Christensen
Møderet for Højesteret

Telefon 2261 8000 
E-mail: fc@raadtiladvokat.dk 
www.raadtiladvokat.dk

Kongensgade 2, Christiansfeld 
Kontoret er åbent efter aftale.

Fortælling og fællessang på 
Aller Skole
Man kan høre historien 
om én af højskolesangbo-
gens største komponister, 
Thorvald Aagaard på Aller 
Skole den 23. januar.

Lisbeth Rueskov Nielsen, 
der blandt meget andet er 
medlem af kirkesangerteamet 
i Aller Kirke, er født på Rolf-
stedgaard på Fyn. Her er også 
et af hendes berømte fami-
liemedlemmer født, nemlig 
komponisten Thorvald Aaga-
ard.

Lisbeth vil denne aften 
fortælle om sin mormors æl-
dre bror, Thorvald Aagaard, 
der var én af det firkløver, der 

efter 1. Verdenskrig fik til op-
gave at forny de danske sange 
med opdraget om »at gjøre 
Sangene baade folkelige og 
sangbare«. 

Alle kender Grundtvig og 
hans mange tekster i Højsko-
lesangbogen, men de færre-
ste kender historien om det 
firkløver, der fik til opgave at 
gøre Højskolesangbogen fol-
kelig og »sangbar«. Foruden 
Thorvald Aagaard, bestod 
dette firkløver af 3 andre fyn-
boer, nemlig Oluf Ring, Tho-
mas Laub og naturligvis Carl 
Nielsen. 

Det er ikke mindst i kraft 
af disse 4 komponisters arbej-

de, at Folkehøjskolens Sang-
bog opnåede stor popularitet 
og udbredelse i hele landet. 

Fra og med 18. udgave er 
navnet ændret til blot Højsko-
lesangbogen, men kigger man 
komponistlisten igennem, 
vil man bemærke at firkløve-
ret fortsat er langt de største 
bidragydere til sangbogens 
melodier. Mon ikke vi også 
i 19. udgave, der udkommer 
2020, vil finde mange af deres 
sange?

Lisbeth vil fortælle om 
Thorvald Aagaards spæn-
dende liv, og vi vil naturligvis 
synge mange af hans folkekæ-
re sange. Lisbeths fortælling 

suppleres af Svend Christen-
sen, der vil fortælle om Høj-
skolesangbogens historie. Vi 
skal naturligvis synge nogle af 
de mange smukke sange, som 
Aagaard har skrevet, ligesom 
vi også synger udvalgte sange 
fra de tre andre komponister. 

Ved klaveret sidder denne 
aften Kis Iversen.

Aller Menighedsråd byder 
indenfor til kaffe, kage og en 
hyggelig aften, og det koster 
40 kr at deltage.

Tilmelding er nødvendig -  
Ring til Gerhard på 23270323 
eller Svend på 21482889.

  

Thorvald Aagaard

Bolig / Ejendom

Få læsetips til Romansnak på 
Christiansfeld Bibliotek
Der er en masse ny inspi-
ration at hente til Roman-
snak den 23. januar.

 
Murakami, Uthaug, Eg-

holm, Knausgård eller en 
helt anden forfatter? Hvilke 
læseoplevelser var de største i 
2019? En flok formidlere fra 
Koldingbibliotekerne fortæl-

ler om de bøger, der har blæst 
dem omkuld i det forgange år. 
Der er udkommet så mange 
gode bøger, at det har været 
sin sag at udvælge de aller-
bedste!

Det bliver en tur igennem 
en bred vifte af den nyeste lit-
teratur. Du bliver præsenteret 
for både kendte og ukendte, 
tykke og tynde, sjove og hjer-
teskærende bøger, så der vil 
med garanti være noget for 
enhver smag.

 
Inspiration til alle Kol-
dings læseentusiaster

Romansnak foregår på 
Christiansfeld Bibliotek fre-
dag den 31. januar klokken 
15-17. Billetten koster 30 
kroner. Nogle at de bøger, 
formidlerne fortæller om, 
bliver udtrukket som præmie 

blandt alle, der køber billet.
Romansnak foregår på de 

andre biblioteker i Kolding på 
følgende datoer:

Torsdag den 23. januar 
klokken 19-21 på Vamdrup 
Bibliotek

Tirsdag den 28. januar 
klokken 19-21 på Kolding 
Bibliotek

Onsdag den 29. januar 
klokken 10-12 på Kolding 
Bibliotek

Torsdag den 30. januar 
klokken 19-21 på Lunderskov 
Bibliotek

 Se mere og køb billet på 
www.koldingbib.dk
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CHRISTIANSFELD SNEDKER OG 
TØMRERFORRETNING

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

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

Alt Tømrer-  
og Snedker-arbejde 

udføres

Håndværkere m.m.

Autoriserede VVS Installatør
René Jørgensen  

Tlf: 29 79 66 55 mail: rene@relatech.dk

Lars Jørgensen  
Tlf: 21 63 66 55 mail: lars@relatech.dk 

Arbejde som udføres er bl.a.: 
• Varmepumper • Jordvarme • Gaskedler 

• Fjernvarme • Vand • Varme • Sanitet

Toftegårdsvej 2, 6070 Christiansfeld

Støt de lokale  
butikker og  

håndværkere
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Landbrug / Have / Fritid

Motor

Børn hjælper børn i skole
Fredag den 10. januar sky-
des projektet »Skole bygger 
skole« i gang på Haderslev 
Kristne Friskole. Det sker 

når skolen til morgensang 
får besøg af Brødremenig-
hedens Danske Mission. 

- Sammen vil vi hjælpe 300 

børn i det krigsplagede DR 
Congo til at komme i skole, 
siger generalsekretær Jens Pe-
ter Rejkjær, som fortæller om 

projektet for alle friskolens 
elever fredag morgen.

Haderslev Kristne Friskole 
havde temaet »ansvarlighed« 
i årets sidste halvdel af 2019. 
Det fik skoleleder Mirjam 

Fibiger Olesen til at tage ini-
tiativ til et projektforløb, hvor 
børn aktivt kan hjælpe andre 
børn, som er ramt af krig og 
fattigdom:

»Det er vigtigt, at vores 
elever lærer at tage et medan-
svar for andre i denne verden 
og får øjnene op for, at der er 
børn, der ikke har de samme 
privilegier, som vi har i Dan-
mark. Det er en fælles udfor-
dring, som vores elever også 
kan være med til at ændre på,« 
siger Mirjam Fibiger Olesen.

Med Brødremenighedens 
Danske Mission som samar-
bejdspartner vil skolen derfor 
samle 100.000 kroner ind i de 
næste måneder:

- Projektet skal lære elever-
ne, at det er muligt at gøre en 
forskel for andre, også selvom 
man »bare« er et lille barn i en 
stor og globaliseret verden, 
fortæller skolelederen.

Undervisning  
og sponsorløb

I februar og marts vil ele-
verne arbejde med globale 
problemstillinger i klasseun-
dervisningen og desuden prø-

ve kræfter med små initiativer, 
der kan hjælpe de afrikanske 
børn. Forløbet afsluttes med 
et sponsorløb før påskeferien, 
hvor hele skolen står sammen 
om at gå og løbe penge ind til 
børnene i Congo.

En skole i en flygtningelejr 
Projektet, som Haderslev 

Kristne Friskole har valgt at 
støtte, er et skolebyggeri i en 
flygtningelejr udenfor stor-
byen Goma. Initiativet ventes 
at gøre en mærkbar forskel for 
op mod 300 børn i DR Con-
go på grænsen til Rwanda og 
Uganda. Selve skolebygnin-
gen opføres af Brødremenig-
hedens Danske Mission med 
støttekroner fra Y’s Men’s i 
Danmark, og ventes at stå 
klar til næste skoleårs start i 
september 2020. Men klas-
selokalerne skal også fyldes af 

inventar og skoleparate børn, 
så der er brug for flere midler 
til skoleredskaber, uniformer, 
bøger, borde, stole og andre 
helt nødvendige ting. 

Håb og nye muligheder
Der skal god og gratis 

skolegang til for at give børn 
en fremtid, fastslår FN i sin 
Børnekonvention, men i DR 
Congo har den væbnede kon-
flikt berøvet over 3 millioner 
børn deres muligheder for at 
lære for eksempel matematik 
og sprog. - Uden skolegang 
har de ingen fremtid. Derfor 
vil BDM bygge en skole, så 
børnene og deres familier i 
flygtningelejren gives håb om 
en lysere fremtid. De skal også 
have muligheden for at kom-
me i skole, så de kan lære nyt 
og udfolde sig, siger Jens Peter 
Rejkær.

BDM udsender nye volontører
Brødremenighedens Dan-
ske Mission, BDM, udsen-
der i begyndelsen af januar 
seks unge volontører til 
det sydlige Tanzania. I de 
kommende 5 måneder skal 
de arbejde på børnehjem-
met Peter’s House i Sum-
bawanga og i førskole-ar-
bejdet Cheke Chea i Kipili 
ved Tanganyikasøen.

  De seks volontører er 
Elisabeth Bisgaard Larsen, 
Emilie Jensen, Ida Maria Si-
monsen, Elise Lund Gosvig, 
Marcus Østrem Mørch og 
Emil Schou Hansen.

  Emilie Jensen fra Hvid-
ovre og Ida Maria Simonsen 
fra Skovlunde er begge 20 år 
og skal arbejde i førskolen i 
Kipili.

  De fire andre volontører 
Elisabeth Bisgaard Larsen 
(21 år) og Elise Lund Gosvig 
(21 år) fra Skjern, Marcus 
Østrem Mørch (20 år) fra 
Herning og Emil Schou Han-
sen (22 år) fra Vejle skal arbej-
de på børnehjemmet og med 
gadebørn i Sumbawanga.

BDMs volontørprogram
To gange årligt sender 

BDM volontører afsted til en 
oplevelse for livet! 

Opholdet i Tanzania ud-
fordrer årligt op til 12 unge 
mennesker til at gøre en kon-
kret forskel i et projekt, hvor 
der er brug for dem.

- Som volontør hos BDM 
bliver man en del af det lokale 
samfund, idet vi arbejder tæt 
sammen med de lokale tanza-

nere. Volontørerne tilknyttes 
også byens kirke. Det betyder, 
at de lærer kulturen at kende 
indefra, hvilket giver en unik 
mulighed for at få Tanzania 
under huden.

- Når du rejser med BDM 
kommer du langt ud! Du 
kommer til at spise ris og 
bønner med fingrene, svinge 

hofterne til trommerytmer i 
kirken, beundre stjerneklare 
aftener, vågne til lyden af ha-
ner, der galer og børn som le-
ger - alt sammen noget, der vil 
udfordre dig og sætte sig spor 
i dit liv, siger ungdomsmedar-
bejder Tine Elmelund Chri-
stensen, som er ansvarlig for 
volontørprogrammet. 

Marcus Østrem MørchEmilie Jensen

Elise Lund Gosvig

Ida Maria SimonsenEmil Schou Hansen

Elisabeth Bisgaard Larsen


