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Gudstjenester
Søndag den 26. januar 2020 
3. søndag efter Hellig 3 K

Aastrup ......................... ingen
Aller ..........................kl. 10.15
Bjerning ....................kl. 13.30
Brødremenigheden ..kl. 10.30
Fjelstrup ........................ ingen
Frørup ........................... ingen
Hejls ..........................kl. 10.30
Hjerndrup ..................... ingen
Moltrup ......................... ingen
Sommersted .................. ingen
Stepping ........................ ingen
Taps ............................... ingen 
Tyrstrup .....................kl. 10.30 
Michael R. Westh 
Vejstrup .....................kl. 09.00
Vonsbæk ....................kl. 09.00

Hvad sker der i min kirke? 
Se side 2

Christiansfeld Avis
Kan også læses på

www. 
christiansfeld-avis.dk

Hvis du ikke har modtaget avisen...
Kan den hentes hos:

Christiansfeld Avis 
Christiansfeld Centret - Meny

Dagli’ Brugsen og Stalden i Hejls

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

HUSK

Lokalhistorisk 
aften med

Jørn Kongsted 
Torsdag den 30. 
januar kl. 19.30  
i Hejls gl. Skole
Hejls - Hejlsminde 

Arkiv

MADPAKKEHOLDETS  
TUR TIL FLYVESTATION  

SKRYDSTRUP
Mandag den 27. januar 2020
Afgang fra kirkepladsen i Aller 

kl. 08.30
Der er IKKE flere ledige pladser 

Med venlig hilsen  
ALLER SOGNS MENIGHEDSRÅD

Fjelstrup og omegns  
lokalhistoriske arkiv
afholder

Mødeaften og  
generalforsamling
Tirsdag den 28. januar 2020 kl. 19.00 
på Rosenvang, Avnøvej 7, Fjelstrup

Formand for Fjelstruphallen Søren Lei

vil komme og fortælle om Hallen, som skal  
være Fjelstrups nye idræts- og kulturcenter.

Efter kaffen generalforsamling.

Dagsorden if. vedtægterne.

Der vil være mulighed for at betale kontingent.

75,- kr. pr. person, kontant.

Alle er velkomne.

Bestyrelsen

Ældre 
Sagen 

HUSK
Sang- og hygge- 

eftermiddag  
onsdag den 29.  
januar kl. 14.30 

på 
Kongebrocentret 

HUSK at vi har åbent i denne uge: 

Fredag den 24. januar kl. 12-17 &  

Lørdag den 25. januar kl. 10-14

Favstrup Fisk

Altid frisk

 Favstrupvej 43  
Tlf. 2283 1091 
Christiansfeld

www.favstrupfisk.dk

HUSK at vi har åbent i denne uge: 

Jernbanegade 1 . 6070 Christiansfeld 
Tlf. 2197 1111

Åbningstider fra mandag til fredag:  
Helsebutik: Kl. 10.00-16.00 

Café: kl. 13.30-16.00 

Ændrede åbningstider indtil den 3/2

ÅBENT HUS
Den lille Kromand på Tyrstrup Kro:

Torben Schulz 
fylder 60 år, og det skal fejres

Vi hejser flaget og holder  

åbent hus  
den 24. januar 2020 

 kl. 16.00 -24.00. 
Ingen nævnt, ingen glemt  

- alle er velkomne i løbet af dagen

Nu er der tid til at 
hjælpe græsplænen 

godt på vej

Hjerndrupvej 10 . 7456 1511
www.blomstergaarden- 

christiansfeld.dk

Vinteråbningstider: 
Mandag-fredag 9-17 

Lørdag 9-15 
Søndag 10-13

Hornum  
Booster
til græsplænen.
10 kg  
19995

Hornum  
Bio-Kalk
forvandler græsafklip 
til næringsrig humus. 
Justerer plænens  
pH balance.
20 kg 
14995

2x20 kg

20000

2x10 kg

30000
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DIT VALG - VORES HJERTESAG
Kolding - Haderslev - Vamdrup 

tlf.7552 6389
www.soegaards-begravelsesforretning.dk

SØGAARDS 
BEGRAVELSESFORRETNING

- en del af Begravelse Danmark

Bekendtgørelser

 

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

Jeg ’performer’, altså ér jeg
Af Henrik Vestergaard Jørgensen, sognepræst ved Taps, Vejstrup og Hejls Kirker

For nogen tid siden udgav 
den tidligere direktør for Søren 
Kierkegaard Forskningscen-
teret Niels Jørgen Cappelørn 
en lille bog med titlen At leve 
i nuet og gå glip af det evige. 
Bogen består af en række 
ganske små tekster, der alle 
indeholder refleksioner over 
tilværelsen. I én af disse tekster 
forholder han sig til begrebet 
performance, og peger på 
nogle af de konsekvenser, det 
har for mennesker, at vi i vores 
kultur efterhånden har gjort 
evnen til at performe til en af 
vore nye guder. 

Performance er en engelsk 
betegnelse (ligesom alt andet, 
der er indbildt vigtigt), som 
dækker det at kunne fremføre 
noget overfor andre. Det har 
sin oprindelse indenfor tea-
ter, musik og kunst, hvor det 
jo giver god mening at tale 
om performance, men i dag 
er det noget, der har bredt sig 
til stort set alle andre områder 
af tilværelsen. Derfor ses det 
nu også i skolen, indenfor po-
litik, i forhold til ansættelses-
samtaler o.s.v., hvor der her-
sker en forestilling om, at det 
gælder om at kunne fremføre 
og præsentere sig selv på en 
måde, så man sælger sit bud-
skab - og især sig selv - bedst 
muligt. Og nogle gange kan 
man næsten få det indtryk, at 
performancekulturen også har 
gjort sit indtog i privatsfæren, 
så det også her gælder om at 
præstere i forhold til sin til sin 
rolle som mand eller kvinde 
eller i forhold til sin rolle som 
ægtefælle og forældre. Selv 
blandt børn kan der måske 
nogle gange være en oplevel-
se af, at de voksnes kærlighed 
er betinget af, at de bestræber 
sig på hele tiden at yde deres 
bedste. Der findes nærmest 
ikke længere det område, hvor 
performancekravet (og der-
med altså sammenligningen 
med andre) ikke er en faktor, 
og nogle gange kan man have 
det indtryk, at næsten hele vo-

res privatliv har fået karakter 
af en ’log-bog’ eller en ’hjem-
meside’, som vi konstant skal 
holde ajour og opdatere med 
de nyeste misundelsesværdige 
bedrifter, så andre kan se, at vi 
lever det sjove og gode liv med 
venner og rejser og aktiviteter 
og stadigt nye erhvervelser til 
hjemmet, der skal vidne om 
succes og overskud. 

Pointen i den lille tekst af 
Niels Jørgen Cappelørn er, at 
lige præcis dén måde at forme 
sin tilværelse på, har i hvert fald 
to alvorlige konsekvenser. Den 
ene konsekvens er, at det efter-
hånden vil føre til, at vi (som 
dem, der performer og optræ-
der) til sidst vil komme på en 
katastrofal afstand af virkelig-
heden. Hvis eksempelvis børn 
i skolen vænner sig til, at de 
hele tiden skal fremlægge (og 
altså performe og optræde) 
i en bevidstløs uendelighed 
indenfor alle fag og med alver-
dens vilkårlige emner, der ude-
lukkende er defineret af, hvad 
der nu engang hører til eksa-
menspensum, så kommer det 
på sigt til at betyde, at de får en 
oplevelse af, at det er selve de-
res optræden og fremførelse, 
der bliver det vigtige, mens 
emnerne bare ender med at 
være noget sekundært. I næste 
uge er det jo et nyt emne, og 
i næste uge igen et helt tredje 
emne. Emnerne er ikke det vig-
tigste og fagenes livsåbnende 
karakter er heller ikke det vig-
tigste. Det er præstationen og 
deres performance, der tæller. 

Eller hvis vi eksempelvis ser 
på politikerne i medierne, så 
ser vi her ofte eksempler på, 
at de måske efterhånden er 
så vant til, at det gælder om 
at fremtræde indbydende og 
overbevisende, at det væsent-
ligste er, om de får ’solgt billet-
ter’ og vinder diskussionerne, 
og ikke så meget om de formår 
at afdække nuancerne i kom-
plekse problemstillinger. Det 
gælder om at kunne perfor-
me,… det gælder om at kunne 

sælge sig selv, så man er den, 
der bliver valgt, og den, der i 
verdens øjne har betydning. 
Og det, de forholder sig til i 
dag har måske først og frem-
mest den funktion, at bringe 
dem videre - på baggrund af 
deres performance - til nye trin 
på deres karrierestige. 

Men problemet er blot, at 
det på den måde bliver selve 
formen, der forekommer at 
være vigtig, mens indholdet 
bliver mindre vigtigt. Det føles 
måske ikke umiddelbart sådan, 
men det bliver konsekvensen. 
Vi skal fortælle de gode histo-
rier (også selvom vi digter lidt 
eller meget), og vi skal sørge 
for at fremstå på den rigtige 
måde, så vi bliver attraktive 
og interessante. Og så er det i 
og for sig underordnet, hvad 
vi kommer med. For det er ren 
form. Men når det er ren form 
- ren performance - så kan der 
altså ske det, at vi ender med at 
komme på afstand af virkelig-
heden. Eleverne kommer f.eks. 
let på afstand af det, de skal 
fremlægge og præsentere i 
skolen, og politikerne kommer 
let på afstand af det, de skal 
vide noget om, hvis det er dem 
selv og deres karriere, der i før-
ste omgang er det vigtigste for 
dem, mens deres ’område’ må-
ske mere er en trædesten på 
denne vej. 

Og den anden konsekvens 
af performancekulturen er så, 
at når vi på den måde lever i 
en kultur, hvor performance 
er det store ideal, ja, så vil det 
også let kunne ende med, at 
virkeligheden selv bliver redu-
ceret til noget ualvorligt, … til 
et teater, hvor det bare gælder 
om at optræde og så håbe på 
med tiden at få tildelt nogle 
’hovedroller’. Da det vigtigste 
er, om vi kan performe, bliver 
indholdet af det, vi beskæftiger 
os med, mindre vigtigt, fordi 
det jo hele tiden udskiftes. Og 
dermed er virkeligheden altså 
blevet gjort til noget, der hele 
tiden kan udskiftes, og dermed 

altså noget, der ikke besidder 
nogen tvingende sandhed el-
ler vigtighed i sig selv.

Det korte af det lange er - og 
det er noget af det, som Niels 
Jørgen Cappelørn altså peger 
på - at vi i vores performance-
kultur ender med at opleve vo-
res tilværelse som noget frem-
medartet, hvor virkeligheden 
bliver et medieskabt kunstpro-
dukt, og vi selv bliver statister i 
eller tilskuere til vores eget liv, 
udleveret til den evige sam-
menligning med andre. Vi er 
kun noget, hvis vi er ’på’, og i alt, 
hvad vi gør, må vi regne med 
at blive bedømt og vurderet. Vi 
må hele tiden genopfinde os 
selv ud fra det, der tilfældigvis 
er ’in’, som man siger,… og risi-
koen ér, at vi efterhånden slet 
ikke længere kan finde ind til, 
hvem vi egentlig er, fordi vi er 
blevet så vant til at spille roller 
og have masker på. Vores iden-
titet,… vores følelse af at være 
os selv og vores oplevelse af at 
være dén, vi er,… er under an-
greb, fordi vi er udleveret til en 
manisk iver efter at skulle per-
forme. Jeg performer, altså ér 
jeg,… kunne man næste sige 
med en omskrivning af Descar-
tes,… og performer jeg ikke, så 
ophører jeg med at være in-
teressant, og hvis jeg ophører 
med at være interessant, så 
ophører jeg måske også med 
at være et menneske af særlig 
værdi. 

Men har Niels Jørgen Cap-
pelørn overhovedet ret i sin 
betragtning? Og er det ikke et 
alt for pessimistisk og overdre-
vet billede af, hvad performan-
cekulturen gør ved os? Det må 
tiden vise,… og det vil den 
formentlig også. For hvis han 
har ret, og hvis det er et korrekt 
billede af en tendens i tiden, så 
kommer vi ganske givet i frem-
tiden til at se konsekvenserne 
af det på kirkebænkene og i 
psykologernes konsultationer. 
For enten må man gå ’all in’ og 
leve hele sit liv i én stor iscene-
sættelse af sig selv, eller også 
vil man vel med tiden komme 
til at føle, at man på den måde 
mister sig selv. 

»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.

Vejstrup, Hejls, Taps pastorat

Kyndelmisse- 
gudstjeneste 

i Hejls kirke
Onsdag 5. februar kl. 18.00

I samarbejde med spejderne i Hejls.
Spejderne vil lyse op med fakler.
I kirken er der tændt levende lys.

Efterfølgende samles vi  
til pandekagespisning  

på Hejls Gl. Skole.
Kirkekorene medvirker.

Alle er velkomne
Pastoratsrådet

Babysalmesang  
i Vejstrup Kirke

Går du med en tanke at gå til babysalmesang  
med din baby?

Og vil du gerne have et hold i gang  
mens du er på barsel?

Du kan nu få direkte indflydelse på,  
hvornår der begynder hold i babysalmesang.

Der er 8 pladser på et hold, men hvis du kan samle  
fire mødre så I er nok til at vi kan gå i gang.

Næste hold er om tirsdagen  
fra kl. 10.00 i Vejstrup Kirke.

Vi synger, danser, leger i en god halv time.  
Bagefter er der frugt, juice og små kager,  

mens vi hygger og snakker.
Så hvis du er interesseret og I er fire, der gerne vil i 
gang, så skriv eller ring til mig, så laver vi en aftale.

Goulnar Christensen 
Organist i Vejstrup, Hejls og Taps kirker 

vhtorganist@gmail.com - 6018 6255
Kirkekoren

Mærkedage
Bryllup
Lørdag den 1. februar 2020 
kl. 14.00 vies i Brænd-
kjærkirken Kolding:
Louise Dupont, Kolding, 
datter af Helle og Ulrik 
Dupont, Christiansfeld, og 
Rune Nautrup, Kolding, søn 
af Lisa Knudsen og Hans 
Nautrup, Jordrup.

Festadresse:  
Volkerts Fylke, Kolding

Vores kære

Karen Bagge Hansen
født Michelsen

er stille sovet ind

* 4. juni 1937    † 14. januar 2020

Jacob, Anders, Ellen og Lidde
Svigerbørn og børnebørn

Bisættelsen finder sted fra Fjelstrup Kirke
lørdag den 25. januar kl. 11.00

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

Christiansfeld Avis
Tyrstrup Herreds 

Tidende
Jernbanegade 1 

6070 Christiansfeld
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Vi vil gerne invitere familie, venner af huset,  
samarbejdspartnere og alle vores gode kunder  

til åbningsreception: 
 

 fredag den 24. januar fra kl. 14-17

Vi glæder os til en hyggelig eftermiddag, vi ses! 
 

Med venlig hilsen 
Bilhuset Kolding A/S 

Ejvind, Michael og Søren

Reception

www.raadtiladvokat.dk
ALLE SKAL HAVE RÅD TIL AT FÅ HJÆLP

Råd til Advokat Advokatanpartsselskab 
Kongensgade 2 . 6070 Christiansfeld 
Tlf. 2261 8000 . mail@raadtiladvokat.dk

INDBYDELSE TIL 
RECEPTION

I anledning af  at advokat Frode Christensen har overtaget  
Råd til Advokat ApS og samtidig har åbnet kontor i  

Kongensgade 2, Christiansfeld, vil det glæde os at se nye såvel  
som gamle klienter og forretningsforbindelser samt tidligere  

medarbejdere og kolleger til en uformel reception

Fredag den 31. januar kl. 13.00 - 16.00 
Kongensgade 2, Christiansfeld
Vi er vært ved lidt vådt og tørt til ganen  

og glæder os til at hilse på dig/jer. 

Med venlig hilsen 
Frode Christensen 

Advokat (H)

Bekendtgørelser

Beskæftigelser

Gravermedhjælper
En stilling som gravermedhjælper ved  

Vejstrup-Hejls-Taps Pastoratsråd er ledig til  
besættelse pr. 1. marts 2020 eller senere.

Årligt timetal: 700.

Arbejdsplads:  
Primært Hejls Kirkegård og præstegården.

Ansøgningen med relevante bilag stiles til  
Vejstrup-Hejls-Taps Pastoratsråd  

og sendes på mail til 7945@sogn.dk.

Ansøgningsfrist: 10.2. 2020 klokken 12.00.

For yderligere informationer se stillingsopslaget  
på pastoratets hjemmeside: www.3menigheden.dk 

Vejstrup-Hejls-Taps Pastoratsråd

Hvem er Jesus?
Torsdag den 30. januar ta-
ges der hul på en ny sæson 
med fællesskabsaftner. I 
hele 2020 sættes fokus på 
de forskellige steder i bibe-
len, hvor Jesus siger: »jeg 
er…..«

Fællesskabsaftner er et 
fællesskab, hvor der er plads 
til alle. Man kan komme som 

man er og alle uanset bag-
grund kan deltage og få et 
stort udbytte af aftenen.

»Vi lægger vægt på, at det 
skal være et hyggeligt og ufor-
melt fællesskab,« fortæller 
Henning Bech-Larsen, der er 
mødeleder til mødet, den 30. 
januar. 

»Derfor spiser og synger vi 
sammen - og derfor begynder 

vi altid vores møder med en 
vits«. 

Aftnerne slutter af med 
kaffe og en snak omkring bor-
dene. Der er også mulighed 
for at få en af lederne til at 
bede for sig. 

Torsdag den 30. januar 
kommer Hans Hummeluhre 
og siger noget om Jesus som 
vejen. 

Gennem hele sæsonen er 
der fællesskabsaften den sid-
ste torsdag i måneden - lige 
bortset fra juli og december. 

Det er gratis at deltage 
i selve arrangementet, men 
spisningen koster 30 kr. Der-
for skal man købe billet på 
Tyrstrup-kirke.dk - eller ved 
at sende en SMS til 2649 
0103.

Læs også ugeavisen på:

- eller få avisen tilsendt pr. mail  
hver tirsdag morgen.

Tilmeld dig på: 
www.christiansfeld-avis.dk
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... 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.

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,-

 
 
 
  Åbningstider: Køkken: Pub: Dagens middag: Kr.

Mandag 12.00 - 20.00 11.00 - 22.00 Forloren hare ........................... 89,-
Tirsdag Lukket  
Onsdag 12.00 - 20.00 11.00 - 22.00 Skinkeschnitzel ........................ 89,-
Torsdag	 12.00	-	20.00	 11.00	-	22.00	 Stegt	flæsk................................ 89,-
Fredag 12.00 - 21.00 11.00 - 00.00 Barley’s gryde .......................... 99,-
Lørdag 12.00 - 21.00 11.00 - 00.00 Kalvecuvette ............................ 99,-
Søndag 12.00 - 20.00 11.00 - 21.00 Gl. dags oksesteg ..................... 99,-
Alle dage: Retter kan bestilles ud af  huset. 
Samt forretter, stjerneskud, burger, børneretter, mm.

Barley & Grapes Gastropub 
Kirkegårdsallé 1 • 6070 Christiansfeld • Tlf. 6128 5847

Valentins-
middag

Se  
menuen  

på 
Facebook

FastelavnSe  arrange- mentet på Facebook

Take Away 
Brødremenighedens Hotel 

Vi bestræber os fortsat på at lave god mad fra bunden. 
Nu gør vi det lettere for jer at sætte mad på bordet,  

på de travle dage.

Bestilles på  
telefon 7456 1710 
 Mandag til lørdag  

17.30 - 20.30 
(Der kan forekomme dage,  
hvor køkkenet må siger nej,  

til Take Away)

Gammeldags kyllingesteg kr. 128,-  
med sauce, kartofler og hjemmelavet agurkesalat

Stort stjerneskud - Ristet toast, kr. 148,-  
stegt og dampet rødspættefilet, rejer, røget laks og asparges 

Wienerschnitzel   kr. 148,- 
med stegte kartofler, ærter og smør sauce

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

Kultur / MadForsamlingshuset Hjerndrup Sognegård 
Stedet til din næste fest

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

Pris: 2750,- (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: 2750,- (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

Præster og orlov i Tyr-
strup og Hjerndrup sogne
Sognepræst Anne Mie 
Skak Johanson holder stu-
dieorlov i januar og febru-
ar. Sognepræst Annette 
Wiuf Christensen er på 
barselsorlov fra 15. januar.

Stedfortrædende for de to 
sognepræster er fra 15. januar 

til 29. februar: Sognepræst 
Michael Ravnholt Westh. 

Når Anne Mie vender til-
bage den 1. marts, træder hun 
til som fuldtidsansat, mens 
sognepræst Holger Haldrup 
varetager halvtidsstillingen 
som præst. 

Man kan orientere sig på 
www.tyrstrupkirke.dk om 
kontaktmuligheder eller ringe 
til 74 56 13 21, så vil man få 
fat i eller blive henvist til en 
præst.

Genfor-
eningen 
1920

- da Sønderjylland blev 
delt. Det er titlen på et 
foredrag i Tyrstrup Sog-
nehus, v. Lektor Jørn Buch 
den 28. januar.

Hvorfor blev Sønderjyl-
land delt? Hvorfor kom græn-
sen til at gå, hvor vi kender 
den i dag? Kunne grænsen 
være blevet trukket ander-
ledes? Er den dansk-tyske 
grænse trukket retfærdigt?

Disse og mange andre 
spørgsmål vil blive besvaret i 
foredraget om Genforeningen 
i 1920.

Da tyskerne i 1914 fej-
rede 50-året for sejren over 
Danmark i 1864, var der 
ikke mange der troede, at 
Genforeningen var så tæt på. 
Men krigens udvikling gav de 
dansksindede sønderjyder en 
mulighed for at stemme sig 
hjem til Danmark den 10.fe-
bruar 1920. Der var to af-
stemninger, den første i zone 
I den 10.februar 1920 med et 
klart dansk flertal, den anden 
i zone II den 14. marts 1920, 
hvor der overalt var tysk fler-
tal.

Foredraget vil gøre rede 
for diskussionen om grænsens 
forløb, men vil også komme 
ind på, at grænsen ikke er en 
historisk grænse, men en de-
mokratisk sindelagsgrænse.
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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

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.

Læs mere og meld dig til på www.kolding.aof.dk 

Højskoleformiddage fra 30/1 
8 foredrag for 800 kr.  
Seniorhuset, Skolevej 10, Christiansfeld 
30/1 Journalist Simon Kratholm Ankjærgaard 
 Genforeningen 1920   
6/2 Gårdejer og ekstremløber Jørgen Bruun 
 Bondemand på besøg hos paven 
20/2 Rejseleder Christin Friis 
 Den italienske operas guldalder 
27/2 Højskolelærer Anja Kjølby 
 Frida Kahlo - kunstner og rebel  
5/3 Musiker Allan Høier  
 Emma Gads takt og tone 100 år 
12/3 Foredragsholder Jørgen Dieckmann Rasmussen 
 Mødet med det moderne Indien 
19/3 Forfatter Nis Boesdal 
 Historier fra det gamle Danmark 
26/3 Forfatter Charlotte Varming Andersen 
 Tro og tango - en dans med livet 

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.

OMDELING AF AVIS
Vær venligst opmærksom på at aviser distribueres  
på tirsdage - onsdage og omdelingen først skal være  
afsluttet på onsdage inden kl. 21.00.

Der kan således tidligst reklameres over manglende  
dækning på onsdage efter kl. 21.00.

Vær venligst opmærksom på at reklamationer oplyst  
tidligere end dette ikke vil blive behandlet.

MODTAGER DU IKKE UGEAVISEN SENEST 
ONSDAG KL. 21:00?
Kontakt FK Distribution på: 

www.fk.dk/reklamation 

eller send en mail til 
kvalitetvest@fk.dk, ellers ring til

FK Distribution på TLF.: 7010 4000 

mandag til torsdag fra kl. 08.30-16.00 og 
fredag 08.30-14.30.

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

Ved du hvorfor de mørke  

ringe omkring brystvorterne  

på kvinder er fyldt med prikker?

Det er blindskrift og betyder 

SUT HER...

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

Cuvetter
Fadkoteletter
Vægt ca. 1 kg

6000

Frankerfurter

5000

1995
Pr. 1/2 kg

Kærmølle  
Bøffer af oksefilet.

Vægt ca. 1 kg

 10000
5 STK.

10 STK.

10 STK.

Bekendtgørelser



Christiansfeld Avis6 Tirsdag den 21. januar 2020

Farligt affald 24-7 på 
Christiansfeld Genbrugsplads
Nu kan du også aflevere dit farlige affald, når du besøger Christiansfeld 
Genbrugsplads uden for de bemandede åbningstider. 

kolding.dk/genbrug247

By- og Udviklingsforvaltningen
Redux - Affald og Genbrug
Bronzevej 3  ·  Telefon 7979 7100 
redux@kolding.dk

Du skal være tilmeldt Genbrug 24-7  
for at benytte genbrugspladsen uden 
for den bemandede åbningstid. Brug 
din mobiltelefon til at åbne bommen 
til genbrugspladsen og automaten til 
farligt affald.
 
Se, hvordan du bliver tilmeldt Genbrug 
24-7, på kolding.dk/genbrug247.  
Du skal bruge NemID for at tilmelde dig.
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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

»Nytårskur« hos KLASSISK CHRISTIANSFELD
Ved årets første koncert 
var mange medlemmer 
og andre mødt op for igen 
at nyde musikken spillet 
af de dygtige og engage-
rede unge studerende fra 
Musikkonservatoriet i Es-
bjerg.

Og som alle de andre gan-
ge, blev også denne koncert 
en dejlig og livsbekræftende 
oplevelse med gruppen, hvor-
af flere har været i Christians-
feld flere gange. Ud over de 
otte danske studerende del-
tog fire udenlandske udveks-
lingsstuderende fra Frankrig, 
Belgien, Estland og Finland. 
Repertoiret bestod som altid 
af en blanding af ældre, klas-
sisk folkemusik fra middelal-
deren og friske polkaer samt 
nyere, mere eksperimenteren-
de kompositioner - herunder 
var nogle skrevet af de unge 
musikere.

Især en komposition sun-
get og spillet solo på kantele 
(en slags finsk/karelsk citar) af 
den finske studerende Senni 
Heiskanen gjorde stort ind-
tryk på mig med sine mange 
kontraster mellem spindel-
vævsagtige klange på instru-
mentet vekslende mellem 
dynamiske vokale udladnin-
ger sprængfyldt med nordisk 
urkraft inspireret af samisk 
joik sang.

Vi blev også budt på blandt 
andet den charmerende sang 
»Madelaine« spillet af hele or-
kesteret, en engelsk mazurka 
inspireret af franske motor-
veje med smukt sammenspil 
mellem en dansk bassist, en 
belgisk harmonikaspiller og 
en dansk og fransk violinist 
efter blot en uges fælles ind-
øvning i Danmark. Derefter 
kom et svensk inspireret og 
eksperimentalt musikstykke 
skrevet af gruppens unge 

franske mandlige harmonika-
spiller fulgt af en håndfuld 
musikstykker herunder 4 stil-
le sange, traditionel harmo-
nikamusik fra Estland, et par 
polkaer og den stedsegrønne 
middelaldervise om Dron-
ning Dagmar fra Vingsted, 
sangen om spillemanden, der 
kom på tværs af kongen og 
derfor skulle henrettes samt 

endelig et flot ekstranummer 
sunget uden instrumenter af 
alle 12 studerende.

Efter koncerten gik turen 
videre for musikerne til over-
natning i Fredericia og derfra 
til koncert næste aften i Vi-
borg Musikhal og et par dage 
senere i Skagen.

Af Lars Østergaard Jensen 
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Motor

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

Kongensgade 2, Christiansfeld 
Perlegade 17, 1., Sønderborg 
www.raadtiladvokat.dk

ALLE SKAL HAVE RÅD TIL AT FÅ HJÆLP

Centralt beliggende lejlighed  
i Christiansfeld

2 værelses lejlighed, på 56 m2, med dejlig stor, lys stue,   
soveværelse, køkken og badeværelse,  

samt adgang til stor have og vaskekælder.

Udlejes fra 1. februar, eller efter aftale.

Husleje pr. måned 3.700,00  
incl. vand, excl. varmeforbrug.

Henvendelse 2162 6875 for aftale om besigtigelse. 

Bolig / Ejendomme m.m.

Til udlejning
Lille lejlighed i  

stueplan i  
Kongensgade  
udlejes straks.
Pris pr. måned  

kr. 3.700,- + forbrug.

Mobil: 2290 0640

Christiansfeld Centret skyder 
Genforeningsåret i gang med 
et samlet 2020-program for 
Christiansfeld og omegn
100-året for Genforenin-
gen byder på en bred vif-
te af spændende arran-
gementer i og omkring  
Christiansfeld. Oplev bl.a. 
musik og koncerter, fore-
drag, teater, fester og me-
get mere.

Det er næppe gået no-
gens næse forbi, at 2020 er 
100-året for Genforeningen. 
En historisk begivenhed som 
markeres i det meste af landet 
hele året igennem.

I Christiansfeld og omegn 
byder året på en bred buket af 
aktiviteter og arrangementer, 
som alle refererer til fejringen 
af Genforeningsåret.

»Sammen med en række 
samarbejdspartnere har vi 
indhentet informationer om 
de aktiviteter, der geografisk 
er centreret i og omkring 
Christiansfeld. Vi håber, at 
det vil gøre det let for både 
lokale og besøgende at ori-
entere sig og blive inspireret 
af de mange spændende til-
bud, der er i 2020,« siger Lise 
Thomsen, UNESCO Site 
Manger og leder af Christi-
ansfeld Centret.

Det trykte program blev 
lanceret i starten af januar 
2020 og er første festskud 
af mange fra Christiansfeld 

Centrets side. I Christians-
feld vil 100-året for Genfor-
eningen også betyde, at nogle 
faste arrangementer så som 

»Verdensarvsdag« og »Hånd-
værkets Dag« tager en pause. 
Den vender dog tilbage igen 
til næste år.

Folkefest med musik,  
teater og kaffebord

Et af de arrangementer, 
som Christiansfeld Centret 

lægger alle kræfter i, er den 
store folkelige fejring i forbin-
delse med den 10. juli, hvor 
byen også får kongeligt besøg 
og Genforeningspladsen bli-
ver omdannet til en festplads 
med musik, teater for børn, 
sønderjysk kaffebord, boder 
og stande og meget mere.

»Vi håber meget, at både 
lokale og besøgende vil være 
med til at fejre Genforenin-
gen med et brag af en fest. Vi 
har sammensat et program, 
hvor der er noget for enhver 
smag og for alle aldre - så sæt 
kryds i kalenderen allerede 
nu, d. 10. juli,« opfordrer Lise 
Thomsen.

Man kan læse meget mere 
om, hvad der sker i Christi-
ansfeld og omegn i program-
met. Det kan afhentes i Chri-
stiansfeld Centret, Nørregade 
14, 6070 Christiansfeld eller 
læses online på www.christi-
ansfeldcentret.dk/genforenin-
gen

Se også alle de landsdæk-
kende aktiviteter på www.
genforeningen2020.dk

Det samlede program for Genforeningsaktiviteter og -events i 
Christiansfeld og omegn indeholder mange spændende arrange-
menter og event. Hent det i Christiansfeld Centret.
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Christiansfeld

Tilbuddene gælder fra  
torsdag den 23. til og med  

torsdag den 30. januar

Lindegade 33, tlf. 7456 1950
Åbningstider: Alle dage fra kl. 8.00-20.00

Kærgården
Original  
eller let.  
200 gr.

Grå 
Peter Larsen 
Kaffe
400 gr.

Gulerødder 
eller løg
1 kg

Coca Cola el.
Pepsi Max
33 cl. dåse.

Danske kyllinge- 
underlår eller kyllinge- 
overlår med rygben
700-800 g

Oksekød 
Friskhakket i butikken
8-12% fedt.

SE UGENS TILBUDSAVIS PÅ www.meny.dk/tilbudsavis - eller hent den i butikken

Pr. stk.   1000
(max. 4 pakker pr. kunde)

400 g

1500

Pr. bakke   1995

Pr. stk.   300
1 kg   500

1/1 kg   5000

(max. 4 pakker pr. kunde)
FRIT VALG

MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

Hverdagens VARME RET fra Delikatessen kun 4495

Få et stempelkort i Delikatessen og få hver 10. ret gratis!

FRIT 

VALG

+ pant

Flæskesteg
Forloren hare
Stegt flæsk med persillesovs
Karbonader
Hakkebøf m/løg og sovs

Alle retter er inkl. kartofler 
og er klar fra kl. 11.00
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Landbrug / Have / Fritid

• Aut. varmepumpeforhandler
• Danmarkspumpen
• Panasonic
• Mitsubishi
• LG
• Få tilskud fra 500-6.000 kr.

Salg • RepaRation

Butik: Punkt1 Haderslev-Kolding

Tågerupvej 41 • 6560 Sommersted  
Tlf. 7450 4050 • 2486 3909  
www.punkt1haderslev.dk

Hennings Hvidevareservice

Over 
25 års 

erfaring

Personlige fortællinger om kendte danske 
politikere i Seniorhuset
Torsdag den 9. januar for-
talte Søren Nørgaard Sø-
rensen fra Strib om sine 
oplevelser gennem 12 år 
som medlem af Folketinget 
og ikke mindst om mødet 
med nogle af datidens al-
lermest kendte politikere 
fra de dramatiske år 1977 
til 1989.

Foredraget, arrangeret af 
Ældresagen, startede med fæl-
lessang og præsentationen af 
aftenens gæst, som fortalte om 
sin opvækst på Langeland, hvor 
hans morfar var sognepræst i 
Humble Kirke gennem 36 år. 
Hans mor havde en grundtvi-
giansk baggrund, mens hans 
fars familie var præget af In-
dre Mission. Under gymna-
sietiden i Svendborg vågnede 
foredragsholderens politiske 
interesse, hvorefter han snart 
trådte ind i DSU, Dansk So-

cialdemokratisk Ungdom. 
Han bestred posten som næst-
formand på landsplan i 3 år, 
mens han gik på seminarium i 
Odense.  På det tidspunkt traf 
han blandt andre daværende 
statsminister Hans Otto Krag 
og også Mogens Lykketoft. En 
af hans lærerinder på semina-
ret var Kirsten Flyvholm, mor 
til den danske nationalskjald 
Kim Larsen, som Søren Nør-
gaard Sørensen blev venner 
med. Derfor kom han ofte til 
gratis koncert i Odense med 
den daværende danske super-
gruppe, Gasolin.

Vraget ved første valg, 
men kom ind i Tinget

Tilbage i 1975 blev Søren 
Nørgaard Sørensen første 
gang opstillet til Folketings-
valget for Socialdemokratiets 
valgkreds i Middelfart, men 
fik ikke stemmer nok. Allige-

vel kom han dog ind i tinget 
som 1. stedfortræder. To år 
senere ved valget i 1977 kom 
han som landets dengang yng-
ste med sine 24 år ind i Fol-
ketinget og blev genvalgt de 
følgende 12 år indtil 1989.

Anker Jørgensen og  
Poul Hartling

I denne politisk turbulente 
periode blev der udskrevet 
valg mange gange. Søren Nør-
gaard Sørensen arbejdede 
under Anker Jørgensen, men 
mødte også - under den korte 
S/V regering - venstrehøvdin-
gen Poul Hartling, der senere 
blev FN’s flygtningekommis-
sær i Geneve. Søren Nør-
regaard Sørensen havde stor 
respekt for begge de to politi-
kere, som begge var anerkend-
te og respekterede for deres 
politiske tæft og menneskelige 
egenskaber.

Søren Nørregaard Søren-
sen ridsede denne aften også 
en runesten for Anker Jørgen-
sen forgænger, Jens Otto Krag 
- en af landets markante poli-
tikere fra 1947 og til efter EU-
valget i 1972, hvor han trak sig 
tilbage. Krag var ikke folkelig 
som Anker Jørgensen, men 
han var i besiddelse af stor vi-
den og bar en meget stor del af 
æren for opbygningen af den 
danske velfærdsstat. En af Jens 
Otto Krags mangeårige mini-
stre var Per Hækkerup, som 
var en diametralt anderledes 
personlighed, der havde nemt 
ved at knytte venskaber og 

omgås andre, men som også 
brændte sit lys i begge ender.

Hønsehappening  
i Folketingssalen

En anden afholdt person-
lighed var den mangeårige 
formand for Folketinget, ær-
kefynske Karl Skytte (R), der 
havde en baggrund i hus-
mands- og højskolebevægel-
sen. Efter hvert valg gav Karl 
Skytte sig altid tid til en snak 
med alle de nye medlemmer. 
Skytte var særdeles afholdt af 
alle på grund af sin stille og 
fine humor, som foredragshol-
deren gav eksempler på. Søren 
Nørgaard Sørensen fortalte 
således om dengang, da de 
to kunstnere Jørgen Nash og 
Jens Jørgen Thorsen afholdt 
en happening og smed en 

håndfuld levende høns ned fra 
tilhørerlogen og ud over folke-
tingssalen. De to blev selvføl-
gelig udvist, mens Karl Skytte 
på sin venlige måde løftede 
pegefingeren og på ærkefynsk 
formanede de to spasmagere 
med ordene: »Det væ’ I jo 
godt, at I ikke maa!« 

Og alle de andre 
Søren Nørregaard Søren-

sen kom vidt omkring i sit 
causeri om datidens politi-
kere bl.a. Mogens Glistrup 
(havkatten i hyttefadet), Inge 
Krogh fra Kristeligt Folke-
parti og hendes absolutte 
modsætning Knud Jespersen, 
leder af Danmarks Kommuni-
stiske Parti. Vi hørte også om 
Niels Helvig, Sven Auken og 
Ritt Bjerregaard, Erling Ole-

sen, Henning Christoffersen, 
Kresten Poulsgaard, Uffe El-
lemann og hans far Jens Peter 
Jensen samt mange andre po-
litiske profiler. 

Travl pensionist
Da Søren Nørregaard 

Jensen ikke blev genvalgt til 
Folketinget i 1989, begyndt 
han i stedet at arbejde som 
underviser og konsulent for 
fagforeningernes forskellige 
faggrupper i 30 år, hvor han 
har undervist 10.500 personer 
rundt om i landet. Han har 
også siddet i byrådet i Strib. 
Efter sin pensionering »nøjes« 
han med at være medlem i 
Strib Menighedsråd og frivil-
lig i Ældre Sagen, Røde Kors 
og i vågetjeneste for døende. 

Af Lars Østergaard Jensen
Tidligere MF’er Søren Nørgaard Sørensen lige før foredraget i 
Christiansfeld Seniorhus.

Fotos af de mange politikere hængt til tørre i Seniorhuset, som vi lærte lidt at kende fra deres 
private sider.
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Håndværkere m.m.

Advokat med mere end 50 års erfaring tilbage 
i Christiansfeld
I 1974 åbnede advokat Fro-
de Christensen for første 
gang advokatkontor i Chri-
stiansfeld og drev i mere 
end 40 år advokatvirksom-
hed her samtidig med, at 
han blev optaget som part-
ner i advokatfirmaet Thys-
sen og Thyssen i Haderslev. 

Christiansfeld-kontoret 
fungerede som filial af konto-
ret i Haderslev, indtil filialen, 

der i mange år havde til huse 
i Danske Banks bygning, blev 
lukket i 2011. 

De efterfølgende år fort-
satte han i virksomheden i 
Haderslev, indtil han stoppe-
de i 2017 efter næsten 50 års 
uafbrudt tilknytning til den 
samme advokatvirksomhed. 

Frode Christensen, som 
dengang var 75 år, fortsatte 
herefter som selvstændig ad-
vokat med tilknytning til sin 

datter Marianne Betzers ad-
vokatvirksomhed Råd til Ad-
vokat Advokatanpartsselskab 
i Sønderborg, indtil han pr. 1. 
januar i år købte advokatvirk-
somheden og etablerede en 
filial i Kongensgade 2, Chri-
stiansfeld. 

Det er derfor en meget 
erfaren advokat som nu er 
tilbage i Christiansfeld. I sit 
mangeårige virke som advo-

kat var Frode Christensen 
blandt andet - indtil han som 
70-årig faldt for aldersgræn-
sen - bobestyrer udpeget af 
skifteretten og beneficeret 
forsvarsadvokat. Frode benyt-
ter nu sin store erfaring herfra 
ved behandling af dødsboer 
udleveret til privat skifte og i 
retssager i både byretten og 
ved Vestre Landsret. Rigtig 
mange af hans opgaver i dag 

omhandler ejendomshandler, 
testamenter og ægtepagter. 
De seneste år får flere og flere 
lavet fremtidsfuldmagt, hvor 
man selv kan udpege, hvem, 
man ønsker, skal varetage 
sine interesser, hvis man ikke 
længere selv er i stand til det. 

Lokalerne i Kongensgade 
2, Christiansfeld er yderst 
beskedne og det er netop fi-
losofien bag Råd til Advokat 

nemlig, at alle skal have råd til 
at få hjælp af en advokat. Det 
betyder, at priserne holdes 
nede, uden at det går ud over 
kvaliteten af den rådgivning, 
der ydes. 

Råd til Advokat er en 
landsdækkende kæde af selv-
stændige advokater og findes 
i Sønderborg, Århus, Roskil-
de, København og nu også i 
Christiansfeld.

Haderslev Skatklub

Fjelstrup Skatklub

Resultaterne fra Haderslev 
Skatklub den 7-1-2020 hvor 
der var 23 deltagere.
1. plads: Finn Larsen, 2590 
point. 2. plads: Hans Peter 
Bossen, 2122 point. 3. plads: 

Jørn Bork Nielsen, 2074 
point. 4. plads: Keld Jessen, 
1786 point. 5. plads: Bent Sø-
rensen, 1685 point.
Den der kom tættest på 888 
point var Erik Bruhn Hansen.

Mandag den 6. januar mødtes 
18 personer til skat. 
Nr. 1: Hans Jørgen Bertelsen 
med 1906 point. Nr. 2: Leif 
Ågård med 1872 point. Nr. 3: 
Thomas Ellegaard med 1594 
point. Nr. 4: Bruno Schmidt 
med 1591 point. 
Victor Christensen fik en klub 
kasse Blue Bird fra Fuglang 
med 869 point.

Mandag den 13. januar mød-
tes 18 personer til skat. 
Nr. 1: Jens P.Hansen med 
1924 point. Nr. 2: Keld Pe-
tersen med 1733 point. Nr. 3: 
Thomas Ellegaard med 1717 
point. Nr. 4: Erik Hansen 
med 1598 point. 
Vin fik Bent Sørensen med 
894 point.


