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Gudstjenester
Søndag den 9. februar 2020 

Septuagesima
Aastrup ......................... ingen 
Aller ..........................kl. 09.00
Bjerning ....................kl. 13.30
Brødremenigheden ..kl. 10.30 
Kristian Grøn
Fjelstrup ........................ ingen
Frørup ........................... ingen
Hejls .............................. ingen
Hjerndrup .................kl. 09.00 
Holger Haldrup
Moltrup ......................... ingen
Sommersted .................. ingen
Stepping ........................ ingen
Taps ...........................kl. 09.00 
Tyrstrup .....................kl. 10.30 
Holger Haldrup 
Vejstrup .....................kl. 10.30
Vonsbæk ....................kl. 10.30

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

HUSK at vi har åbent i denne uge: 

Fredag den 7. februar kl. 12-17 &  

Lørdag den 8. februar kl. 10-14

Favstrup Fisk

Altid frisk

 Favstrupvej 43  
Tlf. 2283 1091 
Christiansfeld

www.favstrupfisk.dk

HUSK at vi har åbent i denne uge: 

Hjerndrup Idrætsforening 
& 

Forsamlingshuset Hjerndrup Sognegård

afholder Ordinær 

Generalforsamling
Torsdag den 20. februar  

kl. 19.00, i Forsamlingshuset  
Hjerndrup Sognegård

Dagsorden jf. Vedtægterne.
* Mød op og hør  

om vores fremtidige aktiviteter og planer *

* Vi vil være vært med en sandwich  
samt en øl eller en vand *

BILLEDAFTEN
Onsdag den 19. februar kl. 19.30 

i Vejstrup forsamlingshus
Vi viser udvalgte billeder fra bl. a.  

»Sjølundgårde«, Forsamlingshuset,  
Befrielsen i 1945 og nogle skolebilleder.

Entré inkl. kaffe og kage: kr. 30,-

Alle er velkomne. 

Bestyrelsen

PS: Ordinær generalforsamling  
torsdag den 2. april !!!

Hejls Idrætsforening 
og Hejls Multihus
indkalder hermed til

Generalforsamling
i Klubhuset i Hejls Multihus
tirsdag d. 25. februar 2020 kl. 19.00
Dagsorden iflg. vedtægterne. Kan ses på www.hejls-if.dk

Forslag til Hejls IF skal være formanden i hænde  
senest 8 dage før.

Forslag til Hejls Multihus skal være formanden i hænde  
senest 8 dage før.

Under generalforsamlingen serverer Multihuset  
en øl eller vand, og efter generalforsamlingerne  

serverer vi kaffe med kagebord.

Vi glæder os til at se dig!

Med venlig hilsen

Bestyrelserne for 
Hejls Idrætsforening og Hejls Multihus

Generalforsamling 
i Christiansfeld Kreativ  
Forening & Aftenskole

Tirsdag den 25. februar 2020 kl. 19.00  
i Seniorhuset, Skolegade 8-10 

Bestyrelsen vil være vært ved en kop kaffe og brød. 

Dagsorden ifølge vedtægter. 

Forslag som ønskes drøftet sendes på mail  
senest den 18/02-2020 kl. 12.00  
christiansfeldhusflid@yahoo.dk  

Med venlig hilsen  
Bestyrelsen

Husk at blive medlem af vores Facebook gruppe 

»Christiansfeld Kreativ Forening«

Mindehøjtidelighed ved Avnevig 
Lørdag den 15. februar kl. 20.00
Som sædvanlig afholdes mindehøjtidelighed ved  

Avnevig for RAF-piloter. 

Årets taler er byrådsmedlem Henrik Rønnow. 

Efter ceremonien er der kaffe og kage på Rosenvang.

Ordinær 
Generalforsamling
i underafdelingerne i 
Idrætsforeningen  
Samvirke Stepping 
i Trekløverhallens  
Forsamlingshus

Håndbold, Badminton, Fodbold og  
Børneudvalget 

afholder fælles generalforsamling:  
Mandag den 24.02.2020 kl. 19.00.

Gymnastik afholder generalforsamling: 
Torsdag den 20.02.2020 kl. 19.45

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsam- 
lingerne, må være indgivet skriftligt til afdelingens  

formand senest 8 dage før generalforsamlingen.

Bestyrelserne i 
Idrætsforeningen Samvirke Stepping

Hjerndrupvej 10 . 7456 1511
www.blomstergaarden- 

christiansfeld.dk

Vinteråbningstider: 
Mandag-fredag 9-17 

Lørdag 9-15 
Søndag 10-13

STORT UDVALG I 

HORNUM 
HAVEFRØ
0ver 500 sorter

50%
SPAR OP TIL

28 SORTER I  
LÆGGE- 

KARTOFLER
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Frørup · Hejls 
Hjerndrup · Stepping

Taps · Tyrstrup · Vejstrup

Lad de små børn komme til mig  
- gælder det også for voksne?
Af Annette Wiuf Christensen, sognepræst ved Tyrstrup og Hjerndrup Kirker

Første halvdel af overskrif-
ten hører vi hver gang, vi over-
værer en barnedåb i kirken. 
Ordene er taget fra Markus-
evangeliet kapitel ti. Her går 
Jesus i rette med sine disciple, 
der er ved at bortjage mødre, 
der gerne vil have Jesus til at 
velsigne deres små børn. Han 
siger til dem, at »Den, der ikke 
modtager Guds rige ligesom 
et lille barn, kommer slet ikke 
ind i det«.

Det var jo noget af en læ-
restreg for disciplene og for 
voksne i det hele taget. Vi 
hører da også denne tekst 
ved barnedåben for netop at 
understrege, hvorfor vi døber 
børn i vores kirke. Det kan ikke 
gå hurtig nok med at komme 
ind i Guds rige.

For det handler egentlig 
om tro. Mange voksne får jo 
med tiden gemt barnet i sig 
selv så grundigt bort, at man 
helt glemmer, hvordan et barn 
tager imod sin omverden. Et 
barn bruger alle sine sanser og 
går til verden som en viden-
skabsmand med friske øjne 
og eksperimenter for at blive 
klogere på livet. De fleste børn 
bevarer længe evnen til at un-
dre sig. Spørgsmålet er, hvor-
når vi holder op med at undres 
på vores vej til at blive voksne. 
Nogle stopper før andre, og 
det er værd at spørge os selv, 
om vi kan genvinde noget af 
barnets evne til at undre sig.

Desuden er barnet tillids-
fuldt. Det har tillid til, at mor 
og far er i stand til at tolke og 

møde dets behov. Denne til-
lid er den inderste kerne i tro.  
Luther skrev engang, at Gud 
er den, vi forventer alt godt 
fra. Det er ligesom med barnet 
og dets forældre. Forholdet er 
baseret på tillid.

Det er rart at holde fast i, 
når vi som voksne nemt får 
den opfattelse, at vi skal have 
bevis for alting, før vi kan tro 
på det. Men kan vi bevise et 
andet menneskes kærlighed 
til os? Kærlighed kan ikke be-
regnes ligesom f.eks. tyngde-
loven. Kærlighed bygger på 
tro og tillid, og det har vi ingen 
problemer med i hverdagen. 
Derfor kan man sagtens være 
et ganske rationelt menneske 
og fascineret af naturviden-
skaben og samtidig have til-

lid til Gud, som man ikke kan 
bevise.

Derfor gælder Jesu ord fra 
Markusevangeliet alle aldre. 
Lad de små børn komme til 
mig - også konfirmander, folk i 
midtvejskrise og pensionister. 
For vi er alle sammen børn i 
forhold til Gud og har både 
lov til og behov for at se ver-
den og Gud med et barns til-
lidsfulde øjne og turde undre 
os og være nysgerrige på livet. 
Derfor: »Den, der modtager 
Guds rige ligesom et lille barn, 
kommer ind i det«!

Fjelstrup Lokalråd afholder ordinær

GENERALFORSAMLING
Torsdag den 27. februar kl. 19.00 

i Fjelstrup Forsamlingshus
Dagsorden iflg. vedtægterne

Indkomne forslag skal være formanden i
hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

FÆLLESSPISNING
Kl. 17.30

Fjelstrup Nødbehandlerbil arrangerer 
Fællesspisning forud for generalforsamlingen,

hvor der bydes på gammeldags oksesteg.
Pris 50 kr. Tilmelding til spisning: 61275029.

Ønsker man kun at deltage i generalforsamling,
møder man blot op kl. 19.00.

Mærkedage

85 år
fylder Greger Thomsen, 
Skovvænget 10, Christians-
feld, søndag den 9. februar.

DIT VALG - VORES HJERTESAG
Kolding - Haderslev - Vamdrup 

tlf.7552 6389
www.soegaards-begravelsesforretning.dk

SØGAARDS 
BEGRAVELSESFORRETNING

- en del af Begravelse Danmark

Bekendtgørelser

Bekendtgørelser

Bekendtgørelser

Ferielukket
Fra mandag den 10/2 

til fredag den 14/2
Begge dage inkl.

Christiansfeld 
Fodpleje

v/Dorthe Birkholm  
Kongensgade 13, 6070 Chr.feld  

Tlf. 7456 2117

Generalforsamling 
i Fællesvandværket Maugstrup 

a.m.b.a.
Fællesvandværket Maugstrup a.m.b.a  

afholder generalforsamling 

onsdag den 26. februar 2020 
klokken 19.30 på Maugstrup Kro

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen

Taksigelser

Tak

for venlig deltagelse ved vores mor

Karen Bagge Hansens
bisættelse fra Fjelstrup Kirke, lørdag den 25. januar

Jacob, Anders, Ellen og LiddeBeskæftigelse

Rengørings- 
hjælp søges

3-4 timer pr uge i  
privat hjem beliggende 

nær Sillerup

Henvendelse kan 
ske til 2367 9900

Lægehuset i Hejls holder  
vinterferie i uge 8

Ved behov for lægehjælp henvises til Lars Hertel  
og Olga Abdi, Chr.feld samt Lægerne i Bjert.

Mvh. Lone, Mikkel & Anders
www.lægehusetihejls.dk

Hent evt.  
Ugeavisen hos:

Christiansfeld Avis  
Christiansfeld Centret 

Meny
Dagli’ Brugsen og  

Stalden i Hejls

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.
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BDM BUTIKKEN

Prætoriustorv 1a, 6070 Christiansfeld 
Mandag - Fredag kl. 10.00-17.00

Lørdag kl. 10.00-12.30
Annonce

sponsoret af: 

UDSALG
i uge 7 - 8

BRØDREMENIGHEDENS DANSKE MISSION

SPAR 50% 
på alt genbrug

UDSALGSSTART 
mandag den 10. februar 

Tillykke

Hej Lars
Du ønskes rigtig hjertelig 
tillykke med de 40 år den 5. 
februar.
Vi håber du får en dejlig 
dag.
Elsker dig.

Mange knus mor og far

Kære King Daddy
Stort tillykke med de 40 år 
den 5/2.
Vi elsker dig 

Knus Lærke, Sebastian,  
Jonas og Konen

Bekendtgørelser

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

Hvor længe har  

din kone været savnet?

Ikke et sekund  

- men hun forsvandt for  

ca. 3 uger siden...

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  15000Kærmølle Bøffer
af oksefilet. Vægt ca. 1 kg

 10000

KUN LØRDAG
Rullepølse - Hamburgerryg, 
Steg eller RoastbeefFRIT  

VALG

10 
skiver

895

Oksebryst eller 
tværreb

Pr. 1/2 kg 1295FRIT VALG

5 STK.

Røget svinemør-
brad
Pr. stk.       3500
Vikingeben
Forkogte og 
marinerede
Pr. 1/2 kg    2995

From Consult
Karen Bæk From, tlf. 28 111 912

NYT Psykologisk Konsulent- og Coachfirma  
i Torning Mølle.

•  Psykologiske konsulent 
•  Trivselscoach  
•  Stressmentor

Åbne kontordage  
- KIK FORBI - KAFFE og INTRO

To fredage i træk, d. 14.2. og d. 21.2. 

Ekstra RABAT OG ÅBNINGSTILBUD 
Torning Mølle · 1. sal · Torning Møllevej 9 

6070 Christiansfeld · kl. 10-17.

Alle er velkomne.

Friske ideer til lokalt samarbejde med  
virksomheder, foreninger osv. er velkomne. 

Butikken holder:

FERIELUKKET I UGE 7
*SØNDERHAVE SKO*

Lindegade 23A . 6070 Christiansfeld . Tlf. 2142 8995 
www.butiksonderhave.dk . Find os på Facebook!

En af hver 
8 kristne i 
verden bliver 
forfulgt

Den internationale or-
ganisation Open Doors 
(Åbne Døre) udgiver hvert 
år i januar en liste over de 
50 lande, hvor kristne for-
følges mest. Og det er ikke 
just hyggelæsning.

Ifølge World Watch List 
2020 (Verdensranglisten) er 
færre kristne blevet dræbt på 
grund af deres tro. Til gen-
gæld er antallet af forfulgte 
kristne steget med 15 millio-
ner på et år.

I perioden 1. november 
2018-31. oktober 2019 har 
Open Doors registreret føl-
gende:

2.983 kristne blev dræbt 
som følge af deres tro.

9.488 kirker og kirkelige 
bygninger blev angrebet eller 
lukket af myndighederne.

3.711 kristne blev fængslet 
uden retssag.

8.537 kristne blev voldta-
get eller seksuelt chikaneret 
som følge af deres tro.

14.645 kristne blev udsat 
for fysiske eller psykiske ska-
der som følge af deres tro (in-
klusiv tæsk og dødstrusler).

3.315 huse og andre ejen-
domme ejet af kristne blev 
angrebet (butikker ikke med-
regnet).

1.979 butikker ejet af krist-
ne blev angrebet.  

Open Doors understreger, 
at alle disse tal kun viser de 
registrerede begivenheder, 
mens de reelle tal formentlig 
er (langt) højere.

Bag disse tal gemmer sig en 
række vidt forskellige skæb-
ner. Der er dog visse overord-
nede tendenser. Open Doors 
beskriver fem tendenser i sin 
nyeste rapport, blandt andet 
udbredelsen af militant islam 
syd for Sahara og i flere lande 
i Asien, organiseret krimina-
litet i Latinamerika og syste-
matisk forfølgelse i Kina. Den 
mest ekstreme forfølgelse 
foregår dog i Nordkorea, som 
i en lang årrække har toppet 
listen som verdens mest kri-
sten-fjendske land.

Kristne kvinder er ofte 
dobbelt udsatte. Mens mænd 
typisk bliver udsat for pres på 
jobbet på grund af deres tro, 
vil mange kristne kvinder op-
leve seksuel vold.

Sognepræst Kim Legarth 
fra Haderslev vil fortælle me-
get mere om verdens forfulgte 
kristne til Impuls-mødet i 
Sognehuset i Tyrstrup den 5. 
februar kl. 19.30.

Bodil Lanting

Kim Legarth.

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

Chr.feld Avis  . Christiansfeld Centret - Meny 
Dagli’ Brugsen og  Stalden i Hejls
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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.

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.

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.

Christiansfeld Centret åbner ny særudstilling 
om Genforeningen i Christiansfeld
Fredag den 7. februar 
2020 kl. 14.00 åbner Chri-
stiansfeld Centret dørene 
til deres nye særudstilling 
»Genforeningen i Christi-
ansfeld«.

 
Udstillingen tager besø-

gende med på en tidsrejse 
tilbage til de begivenhedsrige 

dage i 1920 med den intense 
kamp om stemmerne og selve 
afstemningen i Christians-
feld. »I kan tro, at der var en 
fest«, lyder det i et personligt 
brev skrevet kort efter afstem-
ningsdagen den 10. februar.

Ud over de personlige 
beretninger rummer udstil-
lingen genstande, fotos, post-

kort og afstemningsplakater 
fra perioden, der kulminerede 
med Christians X’s berømte 
ridetur over grænsen ved Taps 
den 10. juli.

Oplev medaljer, nåle, lyse-
stager og platter prydet med 
Dannebrog og »Kette Kryds« 
som Kongen kaldes på søn-
derjysk.

I hele juli måned er der 
mulighed for at gå i »STEM-
MEBOKSEN«, en installa-
tion fra Kolding Stadsarkiv. 
Stemmeboksen zoomer ind 
på almindelige mennesker, 
som levede i grænseområdet 
1864-1920, og deres histo-
rier. 

Officiel udstillingsåbning:
Christiansfeld Centret in-

viterer alle interesserede til 
den officielle udstillingsåb-

ning fredag d. 7. februar kl. 
14.00 i Christiansfeld Cen-
tret, Nørregade 14, 6070 
Christiansfeld. Der vil være 

åbningstaler samt lidt godt til 
ganen.

Genforeningsbus-
sen 2020 deltager i 
sin første folkefest 
den 10. februar i 
Christiansfeld
100 året for Genforeningen 
mellem Danmark og Søn-
derjylland er begyndt. Det 
samme er Museum Søn-
derjyllands store formid-
lingsindsats.

Genforeningsåret er skudt 
i gang - sikke et år, det bliver. 
I den anledning har Museum 
Sønderjylland blandt andet 
en mission om, at udskoling 
og gymnasiale uddannelser 
skal kende til et Danmark, 
der var adskilt før, det kunne 
blive samlet igen.

Genforeningsbussen 2020 
har allerede været forbi sjæl-
landske, nord- og sønderjyske 
skoler. Nu gør den holdt ved 
den første ud af 15 folkefe-
ster.

Bussen er opvarmning for 

Afstemningsfesten i Christi-
ansfeld den 10. februar og er 
åben kl. 17.30-19.00. Uanset 
om man skal til den udsolgte 
Afstemningsfest eller ej, så er 
alle interesserede mere end 
velkomne til at komme forbi.

Inde i bussen kan gæster se 
produkter, som elever på de 
besøgte skoler har udarbejdet 
med bussens mange værktø-
jer og skærme.

Der er blandt andet ny-
hedsudsendelser om grænse-
dragningen, podcast, stopmo-
tion-film osv.

Gæsterne kan også prøve 
dilemma-spillet, der er udvik-
let af Den Slesvigske Samling.

- Det foregår ved Cuben, 
Christiansfeld den 10. fe-
bruar 2020 kl. 17.30-19.00, 
fortæller Helle T. Nordentoft.
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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

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 – 31. december 2020. 

SKATTEJAGT FOR BØRN | HELE UGE 7

Hjælp Honningkagebageren med at finde den forsvundne opskrift. 
Opgaven løses på en lille tur rundt i UNESCO-byen, og som tak får du 
en lille gave med hjem.

Hent og aflevér din opgave i Christiansfeld Centret, Nørregade 14. 
Aktiviteten koster 30,- kr. pr. barn. 

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

FOREDRAG | 4. MARTS KL. 19.00

Hvilken betydning har genforeningen haft? 
Få svaret af  René Rasmussen, museumsinspektør ved Sønderborg Slot, 
når han gæster Christiansfeld Centret. 

Sted: Christiansfeld Centret, Nørregade 14, 6070 Christiansfeld 
Entré: 50,-/person. Reservér plads allerede nu. 

Marie Torp 
donerer  
Tivolisuiten 
1-6 til  
Tørning Mølle
Tilbage i 2009 da Kultur- 
og Aktivitetsladen på Tør-
ning Mølle blev indviet, 
fik Tørning Mølle med 
Haderslev Kommune som 
mellemmand deponeret 
Tivolisuiten 1-6 af Marie 
Torp. 

Tivolisuiten består af 6 bil-
leder på 139x122 cm, og de 
er malet af Marie Torps af-
døde mand E. Bent Hansen 
(1922 - 2006) i 1991. Det var 
en stor samling af billeder si-
ger Bjarne Beck, daglig leder 
på Tørning Mølle, men efter 
moden overvejelse, beslut-
tede vi at sammensætte de 6 
billeder til et stort billede, og 
placere det på gavlen i Kul-
tur- og Aktivitetsladen. Der 
har det hængt siden og været 
beundret af mange. Da Marie 

Torp var ude og se ophæng-
ningen for nogle år siden, 
blev hun meget begejstret for 
plaseringen og måden de var 
hængt op på.

Bjarne Beck siger, at vi slet 
ikke kunne forestille os at bil-
lederne ikke skulle hænge der 
fremover, så vi er rigtig glade 
for, at Marie Torp nu har be-
sluttet at donere billederne til 
Tørning Mølle, og dermed 
sikret placeringen fremover. 
En meget stor gestus af Marie 
Torp.

Både Marie Torp og E. 
Bent Hansen har været meget 
aktive som billedkunstnere og 
deltaget på utallige udstillin-
ger med deres billeder, med 
udgangspunkt fra hjemmet i 
Bæk ved Vonsbæk i Haderslev 
Kommune.

Læs også ugeavisen på:

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

Tilmeld dig på: 
www.christiansfeld-avis.dk
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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

Bolig / Ejendomme m.m.

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 straks - eller efter aftale.

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

Henvendelse 2162 6875 for aftale om besigtigelse. 

Koncert i Søstrehuset
Klaver og klarinet torsdag 
den 13. februar.

Elisabeth Westenholz
Elisabeth Westenholzs 

fornemme karriere strækker 
sig over mere end fire årtier, 
og hun er stadig helt på top-
pen. Hun spiller med udsøgt 
klangbehandling, stor virtuo-
sitet og med en sjælden ind-
sigt i og ydmyghed over for 
musikken.

Hun studerede i Køben-
havn hos bl.a. Esther Vagning 
og Arne Skjold-Rasmussen, i 
Wien hos Bruno Seidlhofer 
og på kurser hos Alfred Bren-
del. Hun debuterede i 1968 
og har siden da givet talrige 
koncerter både i ind- og ud-
land, bl.a. i Concertgebouw’s 
Kammermusikserie i Amster-
dam, Ludwigsburger Fest-
spiele i Tyskland og ved Fest-
spillene i Montreux-Vevey.

Elisabeth Westenholz har 
musiceret med fremtræ-
dende internationale navne 
som Leonid Kogan, Ralph 
Kirshbaum og Alberto Lysy. 
Som nogle af højdepunkterne 
i hendes solistkarriere kan 
nævnes en torsdagskoncert 
med Beethovens 5. Klaver-
koncert dirigeret af Sixten 
Ehrling, en koncert med Det 

Kgl. Kapel med Mozarts c-
mol koncert dirigeret af Man-
fred Honeck samt - i 2003 
- Sjostakovitj’s første klaver-
koncert i Sankt Petersborgfil-
harmoniens Store Sal.

Westenholz har indspillet 
en lang række albums - både 
om solist og som kammermu-
siker - og hendes diskografi 
omfatter værker af Mozart, 
Beethoven, Schubert, Niels 
W. Gade, Carl Nielsen og 
Tjajkovskij.

Hun har modtaget nogle af 
de største hædersbevisninger, 
en dansk kunstner kan mod-
tage, såsom Tagea Brandts 
Legat, Anne Marie og Carl 
Nielsens Hæderspris samt - i 
2011 - Ridderkorset.

John Kruse
John Kruse er soloklari-

nettist i Det Kongelige Kapel. 
Han blev ansat i 2005 efter 
16 år som soloklarinettist 
i Odense Symfoniorkester. 
Han er uddannet på Det Fyn-
ske Musikkonservatorium 
med Jens Schou som lærer og 
på Pariser-konservatoriet hos 
professor Guy Deplus. John 
Kruse har indspillet adskillige 
cd’er, blandt andet ny dansk 
musik for klarinet, Messiaens 
Kvartet til Tidens Ende, Mo-

zarts musik for bassethorn 
og Mozarts og Carl Nielsens 
koncerter for klarinet og or-
kester. Derudover er John 
Kruse medlem af Den Fynske 
Blæserkvintet og Trio Chalu-

meau. Han sad i juryen ved 
de fem første udgaver af Carl 
Nielsen Internationale Klari-
netkonkurrence. John Kruse 
har modtaget Jacob Gades 
Legat.

Hvis du ikke har 
modtaget avisen...

Kan den 
hentes hos:
Christiansfeld Avis  

Christiansfeld Centret 
Meny

Dagli’ Brugsen og  
Stalden i Hejls
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MMiiddtt  OOmm  NNaatttteenn  
19. FEBRUAR  KL. 19:30 

Tørningvej 6, 6500 Vojens 

Billetter købes på   PRIS: 305 KR 
tlf. 7450 7450 eller 
www.toerning-moelle.dk 

LLAARRSSEENN  --  KKOOPPIIBBAANNDD  
EEKKSSTTRRAA  KKOONNCCEERRTT  

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

Kultur / Mad

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

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,-

Nyt Psykologisk Konsulent-  
og Coachfirma i Torning Mølle

Psykolog Karen Bæk 
From åbner sit konsu-
lentfirma i Torning Mølle 
Uge 7.

- Firmaet ’From Consult’ 
har som mål at være folkeligt 
og lokalt forankret, og bygger 
på solid psykologisk og pæ-
dagogisk faglighed og prak-
tisk erfaring med menneskers 
trivsel, læring og udvikling, 
fortæller Karen Bæk From. 

Hun er parat til at modta-
ge borgere i alle aldre, uanset 
om det drejer sig om større 
børn, unge, voksne eller se-
niorer i den smukke bygning 
lidt uden for Christiansfeld. 
Torning Mølle ligger i skøn 
natur med skov og vandløb, 
som vil være en god ramme 
for blandt andet samtalete-
rapi og kreative sociale aktivi-
teter knyttet til naturen.

Motivation
- Livet er i stigende grad 

blevet mentalt krævende, og 
mange, både skolebørn, unge, 
voksne og seniorer kæmper 
med træthed, stress, mistriv-
sel og indre uro. Mange 
mangler gode fællesskaber og 
nære sociale relationer.

Stigningen i stressrela-
terede lidelser, angstformer 
og depressive tankemønstre, 
med grublerier og følelses-

mæssige rutsjeture, taler et 
tydeligt sprog om vor tids 
konstante overbelastning på 
naturlig robusthed og mentalt 
velvære. 

Samfundets øgede tempo, 
stress og jag, med fokus på 
virtuel teknologi, effektivitet 
og præstation, giver belast-
ning og psykologiske kryds-
pres som resultat, forklarer 
konsulenten.

Hun understreger, at det 
er vigtigt, at vi passer på den 
mentale sundhed, herunder 
den gode trivsel, med balance 
i alle dele af både privatliv/ 
fritidsliv og arbejdsliv. 

Flere kæmper alene med 
valg og beslutninger både i 
arbejde og privatliv. Dermed 
bliver prioritering, personlige 
grænser, identitet, følelses-
liv og værdisæt sat på prøve. 
Samtidig vil nærvær, samtale, 
tryghed og støtte let glide i 
baggrunden, og livet bliver 
svært og krævende. 

Behandlingstilbud
’From Consult’ tilbyder 

et samarbejde om et person-
ligt forløb med terapi. Der 
vil også være evalueringer og 
opfølgninger for at hjælpe den 
enkelte videre på den bedst 
mulige måde.

Trivsel, balance og sund-
hed handler nemlig om det 
hele, dvs. både den fysiske 
krop, følelser og mentalitet, 
samt folks egen tilgang og 
livsstil.

»’From Consult’ hjælper 
dig til at se på det hele, dvs. 
hele unikke og fantastiske 
DIG, i din sociale sammen-
hæng og situation,« under-
streger Karen Bæk From. 

Metoder og tilgange tilpas-
ses til den specifikke opgave, 
så den enkelte får et skræd-
dersyet forløb.

- Vi taler et sprog i samme 
øjenhøjde, og jeg støtter dig, 
til at reflektere over din udfor-
dring/ situation/tilstand, dine 
prioriteringer og muligheder, 

herunder dine mål og hand-
leplaner fremad, på kort og 
længere sigt. 

Der vil også være tilbud 
om mentorordning, med fx 
telefonopkald eller besøg 

med faste intervaller, hvor det 
giver mening, slutter Karen 
Bæk From. 

Karen Bæk From.

Torning Mølle, 1.sal, Torning Møllevej 9, Christiansfeld.
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Christiansfeld

Tilbuddene gælder fra  
torsdag den 6. februar til og med  

fredag den 13. februar

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

Oetker Ristorante 
Pizza

X-RAY 
Energidrik

Pringles, Doritos el. 
Bugles

Bland Selv Slik

Mou supper - Hønse el.  
Oksekød

Knorr Bouillon, Fond 
du Chef, Snackpot el. 
Koppen

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

0,5 liter

500

1 kg   1000 795

(max. 4 stk. 
pr. kunde)

(max. 4 stk. pr. kunde)

Hverdagens VARME RET fra Delikatessen kun 4495

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

+ pant

MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

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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Pr. 100 g

695

1000
FRIT 

VALG

Pr. stk.

1295

FRIT VALG

FRIT VALG
FRIT VALG
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Slagterens hjemmelavede 
Wienerpølser

Dansk Kyllingebryst eller 
inderfilet

Gråsten Remoulade  
eller Mayonaise

First Price  
Hvedemel

First Price 
Isvafler

Delikatessens hjemmelavede 
Lasagne

Økologiske æg

Cremefine

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

8 stk.  4000

800-900 g  4995

375 g  

795

2 kg - KUN

500

Pr. stk.  

500

FRIT VALG

(max 4 stk. pr. kunde)

(max 4 stk. pr. kunde)

FRIT VALG FRIT VALG

5 stk.
Pr. kasse KUN

1000

1 kg  

5000

10 stk.

2000

Jubilæet fortsætter
5 år i Christiansfeld

Tilbuddene gælder fra  
torsdag den 6. februar til og med  

fredag den 13. februar
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Motor
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

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

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

Larsen Kopiband spiller og synger som var det 
Kim Larsen selv
Forsanger Poul Nielsen 
overrasker gang på gang 
folk med sin stemme, der 
til forveksling lyder som 
selveste Kim Larsen, dog 
uden at være påtaget. 

Han kan simpelthen ikke 
gøre for det - han lyder bare 
som Kim Larsen selv, når 
han åbner munden. Orkeste-
ret, der også består af Søren 
Brøndum, Carsten Ulrichsen, 
Anders Jensen og Søren Ja-
cobsen, er totalt sammenspil-
let og leverer den ene frem-
ragende version af de mange 
Larsen hits efter den anden.

Der er tale om et Kim 
Larsen-kopiorkester, der i 
den grad serverer fremragen-
de versioner af de allermest 
kendte mesterværker fra Ga-
solin tiden og frem til Kjuk-
ken i dag. Numrene er nøje 
udvalgte, så publikum kan 
synge med hele aftenen.

Der spilles 2 koncerter 
på Tørning Mølle. Den før-
ste koncert den 20. februar 
var hurtigt udsolgt, derfor er 
der lavet en EKSTRA kon-
cert den 19. februar 2020 
kl. 19:30. Billetter fås på 
74507450 eller www.toer-
ning-moelle.dk.

Mindehøjtidelighed ved Avnevig

Årets taler ved Mindehøj-
tideligheden den 15. febru-
ar er Henrik Rønnow.

Henrik Rønnow har for-
uden talen også lovet at spille 
trompetsoloen, »Last Post for 
Remembrance« ved kranse-
nedlæggelsen.

Mindehøjtideligheden, 
der arrangeres af Avnevig-
Gruppen, finder altid sted 
den 15. februar kl. 20.00, 
uanset vind og vejr, for sådan 
skal det være. Dengang Lan-
caster R5702 faldt ned på den 
dag og det klokkeslæt for 76 
år siden, blev der ikke spurgt 
om vejret, og de 6 ulykkelige  
besætningsmedlemmer fik af 
besættelsesmagten lov til at 
blive liggende, hvor de faldt i 
4 døgn, inden de blev begra-
vet på Aabenraa Kirkegård. 

Traditionen tro, siden 
1984, afholder Avnevig-grup-
pen en mindehøjtidelighed 
ved mindesmærkerne for 2 
britiske flystyrt, der skete i 

området i 1941 og 1944. I alt 
9 unge mennesker mistede li-
vet derved.

Det ene fly faldt i Lillebælt 
i 1941, hvor de 3 omkom, og 
de er aldrig blevet fundet.

Traditionen tro, deltager 
også Flyverhjemmeværnets 
Fanevagt fra Skrydstrup, li-
gesom der efterfølgende er 
socialt samvær og kaffe på 
Lokalcenter Rosenvang i Fjel-
strup. 

Velkomst ved Leif Gr. 
Thomsen. Tale ved Henrik 
Rønnow. Oplæsning af navne 
og alder på de omkomne ved 
Svend Christensen. Krans og 
blomster nedlægges. Trom-
petsolo ved Henrik Rønnow, 
»Last Post for Remembran-
ce«. Oplæsning: »Act of Re-
membrance« ved Svend Chri-
stensen. 2 minutters stilhed. 
Fællessang: »Altid frejdig når 
du går«.

Alle er velkomne. 

Avnevig-Gruppen
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Håndværkere m.m.

5-års jubilæum hos Meny
Det er nu allerede 5 år si-
den, at Jens Petersen og 
Frank Andersen inviterede 
borgerne i Christiansfeld 
og omegn til åbning af 
Meny supermarkedet med 
kaffe og rundstykker med 
deltagelse af borgmester 
Jørn Petersen. Butikkens 
5-års fødselsdag fejrede 
de to købmænd med gratis 
balloner og flag til børnene 
samt en perlerække af til-
bud til kunderne torsdag 
den 30. januar og en uge 
frem. 

Jens Petersen, der oprin-
delig stammer fra Rødding, 
og Frank Andersen med rød-
der i Horsens, havde arbejdet 
sammen i 15 år hos Løvbjerg, 
før de åbnede MENY butik-
ken i Christiansfeld. Efter 20 
års parløb betragter de sig 
selv med rette som en godt 
sammenkørt team. Herfra 
skal lyde et stort tillykke med 
5-års fødselsdagen og held og 
lykke også i de næste. 

Af Lars Østergaard Jensen

Jens Petersen og Frank Andersen ved åbningen 30. maj 2015.

Nu fem år senere bød Frank An-
dersen og Jens Petersen (få grå 
hår rigere) kunderne velkom-
men til jubilæet med balloner, 
flag og tilbud.

Fra åbningen af butikken i 2015, hvor vejret unægtelig var bedre.

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

Christiansfeld Avis 
Christiansfeld Centret 
Meny, Christiansfeld

Dagli’ Brugsen og Stalden i Hejls
Hejlsminde Camping


