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Gudstjenester
Søndag den 2. februar 2020 

Sidste søndag efter Hellig 3 K
Aastrup .....................kl. 10.30
Aller .............................. ingen
Bjerning ........................ ingen
Brødremenigheden ..kl. 10.30
Fjelstrup ....................kl. 09.00
Frørup .......................kl. 10.30
Hejls ..........................kl. 09.00
Hjerndrup .................kl. 09.00 
Holger Haldrup
Moltrup .....................kl. 19.00
Sommersted ..............kl. 10.30
Stepping ....................kl. 19.00
Taps ............................... ingen 
Tyrstrup .....................kl. 10.30 
Holger Haldrup 
Vejstrup .....................kl. 10.30
Vonsbæk ....................kl. 19.00

Hvad sker der i min kirke? 
Se side 2

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

Læge Olga Abdi

Klinikken
holder ferie- 

lukket i uge 7
fra den 10/2 til 

og med den 14/2 
begge dage inkl.
Ved akut behov for  

lægehjælp henvises  
til læge Lars Hertel,  

eller lægerne i Bjert.

Læge Olga Abdi 
Museumsgade 1 
Tlf. 7456 1107

Ældre Sagen 
Christiansfeld

Musikalsk foredrag  
om Kim Larsen

i Seniorhuset  
torsdag d. 6. februar kl. 19.30

Flemming Både holder et musikalsk  
foredrag om den folkekære og folkelige  

som få - Kim Larsen (se omtale).
Pris 45,00 ikke medlemmer 65,00.

Inkl. entré, kaffe og kage.

Fjelstrup  
Nødbehandlerbil
afholder ordinær 

generalforsamling
Tirsdag d. 18. februar 2020 kl. 19.00  

på Fjelstrup brandstation
Dagsorden ifølge vedtægterne.

Indkommende forslag fra medlemmer,  
skal være formanden i hænde,  

senest 14 dage før generalforsamlingen.

Alle er velkommen.

Generalforsamling og 
Foredraget Pindsvin i haven

Torsdag den 13/2 2020 kl. 19.30  
i Seniorhuset Skolevej 8, 6070 Christiansfeld

Mona Lisa Haarsein  
vil fortælle om Pindsvin i haven, og i pausen afholdes  

generalforsamling ifølge vedtægterne. 

Der er gratis adgang og Havekredsen er vært ved kaffen,  
så mød op til en spændende aften. 

Alle er velkommen.

Venlig hilsen Haveselskabet Christiansfeld kreds

Annoncesponsor: 

Christiansfeld kreds

Hejls Kirkevej 7
6094 Hejls 

Tlf. 28 43 29 28

Ellers tider efter aftale

Åbningstider
Mandag 08-16.00
Tirsdag 08-21.00
Onsdag 08-16.00
Torsdag 14-21.00
Fredag 08-16.00
Lør-søn. Lukket

FLOTTE  
LYNG

Hjerndrupvej 10 . 7456 1511
www.blomstergaarden- 

christiansfeld.dk

Vinteråbningstider: 
Mandag-fredag 9-17 

Lørdag 9-15 
Søndag 10-13

Pr. stk. 2900

Ta’ 5 stk

10000

Stort udvalg 
i forårsløg

Aller Sogns Ungdoms- 
og Borgerforening

   Ordinær

Generalforsamling
torsdag den 20. februar 2020 

kl. 19.00 på Aller Friskole
Dagsorden iflg. vedtægterne.

Alle er velkomne.

www.allersogn.dk

IMpuls-møde i Sognehuset 
Gl. Kongevej 9, Christiansfeld

Onsdag den 5. februar 19.30: 
»Åbne Døre«

Sognepræst Kim Legarth, Haderslev 
taler og fortæller om forfulgte kristne. 

Alle er velkomne!

Fra kartoffelskræller 
til salmedigter

Foredrag med Sten Kaalø,  
salmedigter og frimenighedspræst i Bovlund.

Gennem fortælling og sang forklarer Sten Kaalø,  
hvorfor der skal skrives flere salmer,  
når vi i forvejen har så mange gode.

Foredraget er i Moltrup kirke,  
torsdag den 6. feb. kl. 19.00. 

Alle er velkommen.

Med venlig hilsen 
Moltrup – Bjerning menighedsråd
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Frørup · Hejls 
Hjerndrup · Stepping

Taps · Tyrstrup · Vejstrup

Gudstjenester
Stepping og Frørup kirke

Søndag den 2. februar 
Frørup kirke kl. 10.30 
Stepping kirke kl. 19.00 - Kyndelmissegudstjeneste

Søndag den 16. februar 
Frørup kirke kl. 09.00 
Stepping kirke kl. 10.30

Søndag den 1. marts 
Stepping kirke kl. 10.30 
Frørup kirke kl. 14.00 
Familiegudstjeneste med efterfølgende tøndeslagning.

Alle er velkomne til vores gudstjenester.

Velkommen til Fællesskabsaften
Oplæg under emnet:  

På vandring gennem livet ved Hans Hummeluhre.

Torsdag d. 30. jan. kl. 18.30 i Sognehuset
Fællesspisning og lovsang. 

Oplæg og samtale.

Tilmelding på Tyrstrup-kirke.dk Maden koster 30 kr.

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

Eller måske for en, du kender?

Kontakt: Inga Jakobsen, 2398 3286

Arr. De samvirkende Menighedsplejer i Kolding 
Provsti og Tyrstrup menighedsråd

HUSK
Kyndelmissegudstjeneste  

i Hejls kirke
Onsdag 5. februar kl. 18.00

Spejderne kommer med fakler
Efterfølgende pandekager på Hejls Gl. Skole

Alle er velkommen.
Vejstrup, Hejls, Taps Pastorat

Bekendtgørelser Taksigelser

HJERTELIG TAK
For venlig deltagelse ved vores mor,  

svigermor, mormor/farmor og oldemor.

Gerda Asmussens
død og bisættelse fra Vejstrup Kirke 15.01.2020. 

TAK, til Henrik V. Jørgensen for den rørende  
personlige tale. 

TUSIND TAK til beboere og personale på  
Kongebrocentret, både i huset og aktivitetscentret,  

for samvær, god omsorg og pleje, speciel den sidste tid.

Karen Margrethe, Hans og Karsten

General-
forsamling
for Hejls Trop og 

 »Spejderhuset i Hejls«
afholdes torsdag,  

den 20. februar 2020 kl. 19.00  
i Spejderhuset i Hejls

De to generalforsamlinger afholdes i forlængelse  
af hinanden.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Eventuelle forslag skal være formændene i hænde  
senest 14 dage før.

Alle er velkomne

Tillykke

Kære Henrik
Tillykke med de 60 år den 
29. januar.

Kærlig hilsen 
Familien

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.
Da avisen igen udkommer tirsdag/onsdag 

trykkes avisen kl. 8.00 mandag morgen! 

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.

GENERAL- 
FORSAMLING I

Christiansfeld  
Vælgerforening

Tirsdag den 18. februar kl. 19.30 
på Brødremenighedens Hotel

Vi glæder os til at se dig!

Hilsen 
Venstre i Christiansfeld

Frihed og fællesskab

Fjelstrup 
Skatklub
Mandag den 20. januar 
mødtes 19 personer til 
skat. 

Nr. 1: S. Å. Petz med 1695 
point.
Nr. 2: Johan From med 1629 
point.
Nr. 3: Bent Sørensen med 
1594 point.
Nr. 4: Jens P.Hansen med 
1556 point.
Hans PeterRossen fik vin med 
907 point.
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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

Jeg overvejer  

at gifte mig med 

 en tysker - er det  

over grænsen?

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

Gullasch, stroganoff 
eller bankekød 1 kg

Benløse fugle 

1 kg 7000

Dansk Lammekølle 
  

Pr. 1/2 kg    4995

Hakket hestekød
1 kg 40,-

Ta’ 3 kg     10000

Skært hest

Pr. 1/2 kg             2500

Engelske bøffer af  
hestefilet
Pr. 1/2 kg             4500

7000
FRIT 
VALG

CA. 10 STK.

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)

Jernbanegade 1 . 6070 Christiansfeld 
Tlf. 2197 1111

Lidt lækkert til dig og dit badeværelse
I bambus f.eks. Sæbeholder og Tandbørster

Duftpinde uden kemi 
Massageruller 
Sheasmør

Åbningstider fra mandag til fredag indtil 3/2:  
Helsebutik: Kl. 10.00-16.00 

Café: kl. 13.30-16.00 

Priser fra  

3900
• 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...

Ældre Sagen får musikalsk 
foredrag om Kim Larsen
Den 6. februar får Ældre 
Sagen besøg af Flemming 
Både fra Århus Det sker i 
Seniorhuset.

Det musikalske foredrag 
handler om spillemanden 
Kim Larsen, der jo var elsket 
af stort set alle danskere i alle 
aldre, og samtidig en utrolig 

flittig sangskriver og en spe-
ciel personlighed. Han el-
skede at underholde sit pub-
likum, og han stod på scenen 
lige til det sidste.

Flemming Både fortæller 
en historie om Kim Larsens 
liv, lidt om hans barndom og 

ungdom, tiden i Gasolin og 
solo-perioden frem til hans 
død 2018. Flemming Både 
medbringer sanghæfter, så 
der bliver masser af fællessang 
og også lidt musikeksempler, 
fortæller Verner Post.
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* The independent IT-Security Institute har fire år i træk kåret teknologien bag sikkerhedspakken som “Best Protection” samt * The independent IT-Security Institute har fire år i træk kåret teknologien bag sikkerhedspakken som “Best Protection” samt 
“Best Performance”“Best Performance”

Hvis du vælger at få dit internet via Hvis du vælger at få dit internet via 
fiberbredbånd, så har vi lige nu fiberbredbånd, så har vi lige nu 
et godt tilbud.et godt tilbud.

Vi tilbyder alle nye fiberkunder 
en velkomstgave*

Tilbuddet udløber dog i denne uge, 
så vent ikke for længe med at bestille.

Ring til os på 70 55 55 57 eller se hvilke gaver 
du kan vælge mellem på EWII.com/gavevalg

HVEM KAN 
SIGE NEJ TIL
FIBERBREDBÅND 
OG EN GAVE?

* Tilbuddet om en velkomstgave gælder alle nye kunder, der ikke har haft 
aktivt internet fra EWII i de seneste 6 måneder. Det gælder installationer med 
gravning op til 30 meter ved bestilling senest den 31. januar 2020 eller så længe 
lager haves. Aftaleforholdet om velkomstgaven indgås direkte med og leveres 
af Borg & Bigum.

Connie Hedegaard om klima i Sjølund Multihal
Man kan ikke sige klima 
uden også at sige Connie 
Hedegaard i samme ånde-
dræt. Den danske toppoli-
tiker og tidligere EU-kom-
missær holdt onsdag aften 
i Sjølund Multihal foredrag 
om den eskalerende klima-
krise.

Kalenderen viste 22. ja-
nuar, men termometeret viste 
5 plusgrader. Ugen forinden 
havde DMI noteret ny var-
merekord for januar med 11,9 
plusgrader i København. At 
klimaet er under hurtig for-
andring i disse år også her-
hjemme med ekstrem tørke 
om sommeren og masser af 

vinternedbør er ikke længere 
dystre fremtidsudsigter, men 
håndgribelige fakta - som ikke 
blot politikere og planlæggere 
må forholde sig til, men også 
alle vi andre almindelige bor-
gere. 

Derfor havde omkring 150 
tilhørere fundet vej til Sjølund 
for at lytte til den tidligere 
konservative miljø- og klima-
politiker, Connie Hedegaard, 
som efter tiden i Folketinget 
beklædte stillingen som EU-
kommissær fra 2010 til 2014. 

Billeder siger mere end ord
Connie Hedegaard fangede 

fra første sekund tilhørernes 
interesse ved at sige, at hun 2 

år tidligere ikke ville have troet 
det muligt, at 167 ud af folke-
tingets 179 medlemmer netop 
for få uger siden vedtog en 
fælles handlingsplan med må-
let at reducere CO2-udslippet 
med 70% inden 2030 - eller 
at EU-Kommissionsformand 
Ursula van der Leyen ikke vil-
le være blevet udnævnt, uden 
at love Parlamentet og med-
lemsstaterne, at lade klimaet 
gennemsyre den generelle og 
økonomiske politik. Dertil ta-
ger også erhvervslivets store 
aktører emnet alvorligt. Et ek-
sempel fra den hjemlige arena 
er således cheføkonomen i 
Saxo Bank!

Allerede for 10 år siden 

var verdens lande og statsle-
dere tæt på at følge forsker-
nes advarsel, men så kom fi-
nanskrisen og de mange krige 
i Mellemøsten på tværs. Men 
nu er situationen den, at man 
har erkendt, (bortset fra Do-
nald Trump), at forskernes 
10-årsforudsigelser netop nu 
opfyldes for vores øjne med 
omfattende skovbrande, is-
smeltninger ved polerne og 
ekstreme temperaturstignin-
ger. 

Da billeder fortæller mere 
end mange ord, afspillede 
Connie Hedegaard en lille 
film, der visuelt viste tempe-
raturudsving fra 1880 indtil 
2018. Indtil 1950 oplevede 

man normale udsving, men 
så begyndte gennemsnitstem-
peraturerne tydeligt at stige 
og kulminerede de sidste par 
år - således blev 2019 det næst 
varmeste år siden man be-
gyndte at måle.

Ufattelige  
konsekvenser og tab

Forskerne advarer om, at 
man er meget tæt på `the tip-
ping point` - at hvis man ikke 
får vendt udviklingen nu, kan 
temperaturstigningerne blive 
selvforstærkende og umulige 
at ændre.

Og konsekvenser bliver 
uoverskuelige, ikke mindst 
med tanke på, at befolknings-
tilvæksten de nærmeste år  
vurderes at vokse fra de nuvæ-
rende 7.7 milliarder menne-
sker til måske 10-11 milliarder 
i 2050. Og alle disse menne-
skers drøm er at få et godt liv 
med energi, mad på bordet og 
moderne bekvemmeligheder 
ligesom hos os i industrilan-
dene. At stoppe den globale 
vækst er nok ikke muligt, så 
udfordringen er ifølge Con-
nie Hedegaard at opnå vækst 
på en mere smart måde - det 
koster på den korte bane, ja-
vel, men omkostningerne bli-
ver gigantiske, hvis vi ikke gør 
noget.

Allerede nu koster klima-
betingede naturkatastrofer 
ufatteligt mange penge. Alene 
de sidste omfattende brande 
i Australien og i Californien 
vurderes på nuværende tids-
punkt at have kostet 250 mil-
liarder danske kroner!

Internationale aftaler  
og danske tiltag

Det internationale sam-
fund har indgået flere kli-
maaftaler, som for eksempel 
Paris-Aftalen i 2015, da den 
daværende amerikanske præ-
sident Obama og Kinas leder 
endelig fandt fælles fodslag. 
Selv om den nuværende præ-
sident Donald Trump nu har 
trukket USA ud af aftalen, har 
ingen af de andre lande - hel-
ler ikke Kina og Indien - fra-
trådt den! 

Connie Hedegaard glæder 

sig også over, at mere end 100 
lande samt tusindvis af byer 
i USA og i andre lande har 
vedtaget klimaplaner. Hjem-
lige kommuner og byer som 
Sønderborg og flere andre 
har vedtaget at implementere 
FN’s målsætning for bæredyg-
tighed i deres planlægning. 

Endelig har mange virk-
somheder forpligtet sig til at 
gøre noget for miljø og klima 
- et eksempel er Volkswagen, 
der vil investere 30 milliarder 
på at udvikle el-biler. Det gør 
man ikke mindst med tanke 
på det kæmpestore kinesiske 
marked.

Herhjemme har Mærsk 
erklæret at ville være CO2-
neutral. Det samme gør nu 
også Danish Crown, Arla samt 
Landbrug & Fødevarer - nok 
ikke af filantropiske grunde, 
men af hensyn til efterspørgs-
len på det internationale mar-
ked og investeringsfirmaer og 
- banker. Ved at have været 
på forkant herhjemme, har 
vi 52.000 nye arbejdspladser 
indenfor den grønne sektor, 
som man kan takke for 10% 
af eksporten, betonede Conni 
Hedegaard.

Visioner vigtige
Conni Hedegaard fortsatte 

blandt andet med at fortælle 
om forskningen indenfor fo-
der for at kunne reducere CO 
udslippet ved kvægproduktio-
nen, om Norges forskningsin-
vestering i eldrevne færger - 
hvilket er ved udvikle sig til et 
nyt eksporteventyr, om vigtig-
heden af også at omlægge den 
store danske offentlige sektors 
indkøbsmønster samt om, 
hvad den enkelte borger kan 
gøre i dagligdagen. Heldigvis 
er der netop en stor opbakning 
i befolkningen, men Connie 
Hedegaard er alligevel nervøs 
ved tanken om en eventuel ny 
finanskrise og dens effekt.

Efter pausen var der stor 
spørgelyst. Desværre måtte 
Connie Hedegaard allerede 
afsted klokken 21 og nåede 
derfor »kun« at besvare 14 
spørgsmål, før hun høstede 
fortjent bifald for foredraget.

Af Lars Østergaard Jensen

Tidligere minister, 
EU-miljøkommissær 
og nu formand for 
Danmarks Grønne 
Tænketank  
CONCITO,  
Conni Hedegaard i 
Sjølund Multihal.
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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

Fra kartoffel-
skræller til 
salmedigter
Foredrag med Bovlund 
frimenighedspræst Sten 
Kaalø.

Sten Kaalø er blandt andet 
kendt for sine salmer og som 
instruktør for friluftsspillene 
ude vestpå, sidst i Ballum 
med Karen Blixens »Sorga-
ger«.

Men her skal det handle 
om hans salmer, hvoraf en del 
af jer sikkert kender disse to: 
»Du kom til vor runde jord« 
og »Du tar’ mig som jeg er«. 
Gennem fortælling og sang vil 
Sten Kaalø forklare os, hvor-
for der overhovedet skal skri-
ves flere salmer, som blandt 

andet de to nævnte, når vi i 
forvejen har så mange gode.

Mød op og bliv klogere på 
dette i Moltrup kirke torsdag 
den 6. februar kl. 19.00.

Mange kom til Åbent Hus på Tyrstrup 
Kro for at fejre Torben Schulz
Da den Lille Kromand 
Torben Schulz inviterede 
til 60-års fødselsdag, blev 
kroens mange hyggelige 
lokaler hurtig fyldt til bri-
stepunktet af gæster, ven-
ner og kunder. 

Vi kiggede forbi om efter-
middag for at lykønske Tor-
ben Schulz, som ikke overra-

skende havde mere end travlt 
i minutterne lige før det store 
rykind klokken 16. Han nåede 
han dog at fortælle, at han op-
rindelig kom fra Styding mel-
lem Haderslev og Vojens. Før 
han overtog Tyrstrup Kro for 
33 år, havde han været chef 
på det Hvide Hus i Aabenraa.

Af Lars Østergaard Jensen
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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,-

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: 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

Hvis du ikke har 
modtaget avisen...

Kan den 
hentes hos:
Christiansfeld Avis  

Christiansfeld Centret 
Meny

Dagli’ Brugsen og  
Stalden i Hejls

Renoveret udestue med vinduer fra nedbrændt kirke

De smukke vinduesglas set udefra om aftenen. Den renoverede udestue indvendigt.

Næste gang læseren lufter 
hunden eller blot går tur 
en mørk aften på Præste-
gårdsvej i Christiansfeld, 
bør man give sig tid til at 
beundre de flotte blyind-
fattede ruder i den oply-
ste udestue på villaen med 
husnummer 4.

Udestuen på husets østlige 
side er netop blev flot reno-
veret af tømrerfirmaet Finn 

Kragelund, fortæller ejerne 
Aino Andersen og Stig Ole-
sen, som var så venlige at in-
vitere mig indenfor til at tage 
billeder af de smukke blyind-
fattede vinduer. Ifølge Lorenz 
Asmussen (guide i Christians-
feld og tidligere bosiddende 
i ejendommen på hjørnet af 
Præstegårdsvej og Kongens-
gade) stammer de flotte vin-
duer fra Bjerning Kirke, der 
brændte i november 1937. 

De blyindfattede vinduer blev reddet efter branden på Bjerning 
Kirke i 1937.

Husets historie
Aino Andersen og Stig 

Olesen fortæller, at ejendom-
men blev opført i 1914 og har 
bevaringsmæssig værdi 5. I 
forbindelse med restaurerin-
gen af huset udvendigt kon-
taktede parret Kolding Kom-
mune, Historisk Arkiv for 
Haderslev Kommune, Ha-
derslev Bygningsbevarings-
forening, Christiansfeld Arkiv 
samt Rigsarkivet i Aabenraa 
for at finde frem til tegnin-
ger/billeder af ejendommen i 
forbindelse med opførelsen - 
desværre uden resultat. 

Dog kunne Historisk Ar-

kiv i Haderslev Kommune, 
Christiansfeld Arkiv og Lo-
renz Asmussen bekræfte, at 
ejendommen i årene 1914-
1919 fungerede som preus-
sisk administrationsbygning. 
Ifølge Rigsarkivet i Aabenraa 
var det murermester Hein-
rich Emil Herman Kock fra 
Christiansfeld, som opførte 
ejendommen. Udestuen blev 
ført tilføjet efter 1937.

Af Lars Østergaard Jensen
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Christiansfeld

Tilbuddene gælder fra  
torsdag den 30. januar til og med  

torsdag den 6. februar

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

Mathilde  
original  
kakao- 
mælk
1 liter

Coca Cola Rød  
Merrild 
103

Rynkeby Rigtig Juice 
Øko./Alm.
850 ml

Blåbær
Udenlandske. Kl. 1. 
125 g

Klovborg skæreost
Mellemlagret 45+,  
med eller uden  
kommen.
BEGRÆNSET  
PARTI.

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

Pr. stk.

500

1,5 liter

995
400 g

2500

Pr. bakke   1000
Ca. 1,05 kg

4995

(max. 4 stk. 
pr. kunde)

(max. 4 stk. 
pr. kunde)

(max. 4 stk. 
pr. kunde)

(max. 4 stk. 
pr. kunde)

MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

Hverdagens VARME RET fra Delikatessen kun 4495

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

+ 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

STORT STYKKE
PARTIVARER

PARTIVARER

Pr. stk.

1000
+ pant



Christiansfeld Avis 9Tirsdag den 28. januar 2020

Frank & Jens fejrer  
5 ÅRS JUBILÆUM

Gratis balloner og  
flag til børnene

Lotus One Toiletpapir
5 lags.

Slagterens hjemmelavet 

spegepølse  
i metermål

Axe Deo
Flere varianter.

Kun torsdag og fredag den 30./31. januar
Delikatessens snitter

Pr. stk. 1000
Forudbestil venligst ved over 8 stk. på tlf. 2260 6249

Corny Müslibar
50 g

Tresseme  
Shampoo  
el. balsam
500 ml.
Flere varianter.

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

12 ruller  2995

Pr. cm

300

Pr. stk.   300

Pr. stk. 15000

Pr. flaske

1500

Pr. stk.

1500

KOM OG SMAG

fredag den 31. januar 

fra kl. 10-17
Kæmpe  
Vinmarked

4000

KOM 

OG SE

FRIT 

VALG

PARTIVARER

PARTIVARER

Oksefilet fra  
Himmerland
1,2-1,5 kg
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Landbrug / Have / Fritid / Bolig / Ejendomme m.m. Liberale Erhverv m.m.

Motor

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

Er du berørt af renovering 
og separering af kloaksystemet
 i Christiansfeld?

Så kan vi hjælpe dig!

Ring på 20738878 og få en skarp pris! 

Eller send en mail på: 
leth-pedersen@hotmail.com

Luk naturen og pindsvinene ind i din have
Luk naturen og pindsvi-
nene ind i din have - Og 
hvordan gør vi så det?
Det kan Mona Lisa Ha-
arseim fra Vojens måske 
hjælpe os lidt på vej med.

Hun har sin egen plejesta-
tion for pindsvine-vennerne i 
Danmark under miljøstyrel-
sens bevågenhed. For at være 
og blive pindsvineplejer skal 

man nemlig have autorisation 
af miljøstyrelsen.

Mona Lisa vil fortælle om 
årets gang med pindsvin i ha-
ven og lidt om sygdomme, der 
kan ramme de små venner, 
vi får også noget at vide om 
hvordan vi evt. selv kan bygge 
et pindsvine-b,o og hvordan 
vi kan gøre haven mere na-
turlig og indbydende på den 
gode måde. Man kan endda 

blive skrevet op til at modtage 
pindsvin, der skal udsættes 
fra deres plejere. Og få lidt 
at vide om hvor, hvordan og 
hvor meget, der kræves for at 
blive plejere.

Det er haveselskabet Chri-

stiansfeld kreds der er vært 
denne torsdag den 13. fe-
bruar kl. 19.30 i Seniorhuset, 
Skolegade 8, Christiansfeld. 
Her afholder de også deres 
generalforsamling ifølge ved-
tægterne. Det foregår i kaffe-

pausen, og skulle der sidde en 
derude, der gerne vil bidrage 
med at sidde i bestyrelsen, er 
der selvfølgelig en plads til 
vedkommende, selv om alle, 
der er på valg, genopstiller.

Alle med interesse i dyre-

liv og haveliv og ikke mindst 
kombinationen mellem disse 
er så hjertelig velkommen. 
Arrangementet er gratis for 
alle, og Christiansfeld kreds 
er vært ved deres kendte ka-
gebord.
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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

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
Tlf. 7456 1433


