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Hvis du ikke har 
modtaget avisen...

Kan den 
hentes hos:

Christiansfeld  
Avis 

Christiansfeld  
Centret
Meny

Dagli’ Brugsen 
og 

Stalden i Hejls

Gudstjenester
Søndag den 16. februar 2020 

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

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

IMpuls-møde i Sognehuset 
Gl. Kongevej 9, Christiansfeld

Onsdag den 19. februar 19.30: 
»Trosvished, - hvad er det?«
Tale ved journalist Anette Ingemansen,  

Fredericia. 
Alle er velkomne!

HUSK
BILLEDAFTEN
i Forsamlingshuset

onsdag den  
19. feb. kl. 19.30 

Kongensgade 5 . 6070 Christiansfeld . Tlf. 7456 7456

MODESHOW
   den 2., 3. og 4. marts kl. 18.30 
    (dørene åbnes kl. 18.15)

   Gode præmier i løbet af aftenen. 

         Vi gi’r kaffe/te og kage.

Billet købes i butik 50 kr. 

Begrænset  plads!
- FØRST TIL MØLLE 

Til alle spejderforældre

Christiansfeld Spejdercenter 
afholder ordinær generalforsamling 
tirsdag den 25. februar 2020 kl. 19.00-19.30

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Samme aften afholdes der:

Forældremøde med valg af forældreråd  
tirsdag den 25. februar 2020 kl. 19.30

Begge dele afholdes i spejderhuset.

KFUM Spejderne i Christiansfeld 
www.christiansfeldspejderne.dk

Gymnastikopvisning 
i Trekløverhallen  
i Stepping
Fredag den 6. marts 2020 
kl. 18.00

Kom og oplev de lokale gymnastikhold,  
taekwondoholdet og danseholdet som vil vise  

deres flotte opvisning.

Derudover får vi besøg af Ågård Efterskole,  
der fylder gulvet og holdet Old Jump fra  

Christiansfeld som er »finalen«  
på en aften med god gymnastik.

Der kan købes kaffe og kage fra cafeteriet.

Entré 40,- for voksne og 10,- for børn  
(aktive gymnaster/udøverer har gratis adgang). 

Hallen åbner kl.16.45 for dem der har bestilt mad.  
Mad bestilles senest mandag den 2. marts ved  

Martin, på SMS: 29 47 10 84.  
Menuen kan ses på stepping.dk eller Facebook.

Hilsen  
Samvirke Steppings Gymnastikafd.

Husk generalforsamling i  
gymnastikafdelingen  

torsdag den 20. februar 2020  
kl. 19.45 i forsamlingshuset.

Hejls Vandværk
afholder den ordinære 

generalforsamling
torsdag den 27. februar 2020 
på Hejls Gl. Skole kl. 19.00

Dagsorden ifølge vedtægter.

Bestyrelsen

Bedstefar i 1. verdenskrig 
Med tro, håb og kærlighed gennem krigen.

Foredrag af Henri Nissen om hans bedstefar Jes.
Søndag den 16. februar kl. 14. Med billeder.

Café Morgenstjernen, Jernbanegade 1, Christiansfeld. 
Kaffe og kage kan købes i caféen. Der er fri adgang. 

Hjerndrupvej 10 . 7456 1511
www.blomstergaarden- 

christiansfeld.dk

Vinteråbningstider: 
Mandag-fredag 9-17 

Lørdag 9-15 
Søndag 10-13

TIL 
KRUKKER

40004000

TETE á TETE
ELLER

ICEKING
PR. STK. 4,95

TA’ 10 STK.
FRIT VALG

Christiansfeld Pensionistforening
Torsdag den 20. februar 
kl. 14.00 i Seniorhuset

Musik og sang
ved Syng og Spil Vamdrup

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

Annonce- 
sponsor:
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Bekendtgørelser

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 Wegerslev 

Sats og montage: Chr.feld Avis · Tryk: Jysk Fynske Medier
 

KONTORTID:
Mandag ............................................................kl. 08.00-13.00
Tirsdag og onsdag .........................................kl. 09.00-13.00
Torsdag ............................................................kl. 09.00-16.00
Fredag .......................................................................... Lukket

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

sider samt annoncer med farve skal  
indleveres senest  

torsdag kl. 12. 
Mindre annoncer kan nås mandag inden kl. 9.00.
BEMÆRK: Kontoret er lukket hver fredag.

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.

Beskæftigelser

Organist/kirkemusiker
En stilling som organist ved Stepping og Kirker,  
Stepping og Frørup Sogne er ledig til besættelse  

pr. 1. marts 2020 eller snarest derefter.

Stillingen er på 20 timer pr. uge. 

Organisten har til opgave at være musikledsagelse 
ved gudstjenester (ca. hver anden søndag) og kirke-

lige handlinger, samt en række andre opgaver. 

Begge orgler er restaureret inden for de sidste 10 år. 

Ansættelse sker ved Stepping-Frørup Sognes  
Menighedsråd beliggende Langforte 4, Stepping,  

6070 Christiansfeld  
- se hele annoncen og løn og ansættelsesvilkår på  

https://www.stepping.dk/kirker/kirkemusik/

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved  
henvendelse til formand Anette Jessen  

på telefonnummer 2179 9455.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Anette  
Jessen, Skovrupvej 12, Frørup, 6070 Christiansfeld  

eller på mail til 8983@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet 
i hænde senest den 25.2.20.

Ansættelsessamtaler samt prøvespil  
forventes at finde sted marts 2020. 

Menighedsrådet kan oplyse,  
at der vil blive indhentet referencer.

Tillykke

Kære Casper
Hjertelig tillykke med din 
fødselsdag den 28. januar.

Kærlig hilsen 
Farmor og Farfar

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

Taksigelser

Hjertelig tak
for venlig deltagelse ved

Marichen Jessens 
begravelse tirsdag den 21. januar

og

Jeppe Barsøe Jessens 
begravelse tirsdag den 4. februar.

På familiens vegne 
Kurt Barsøe Jessen

Bekendtgørelser

Min kære mand og bedste ven

Peter Lund-Pedersen
* 5. november 1944    † 4. februar 2020

har pludselig forladt mig

Inge

Bisættelsen har fundet sted

Bofællesskab 
for ældre på vej
Tyrstrup Andelsboligfor-
ening vil opføre et bofælles-
skab med 17 seniorboliger 
og et fælleshus i Skovpar-
ken i Christiansfeld. 

Bofællesskabet kommer til 
at ligge i den vestlige del af 
Skovparken ud imod Arlavej. 
Her er boligforeningen i gang 
med at renovere 54 boliger, 
og ud af dem bliver 18 revet 
ned. Hele renoveringen vil 
løbe op i 60 mio. kr.

- De boliger, vi kalder de 
røde, er næsten 40 år og de 
lider af fugt, som trænger op 
nedefra. Vi bliver derfor nødt 
til at rive en del af dem ned, 
mens vi renoverer andre med 
nye køkkener og badeværel-
ser, fortæller koordinator Erik 
Pallesen. 

- Noget af skaden skyldes 
byggesjusk, men grundvandet 
er desuden steget meget de 
senere år.

Stor interesse
Opførelsen af de 17 senior-

boliger kommer efter at der 
sidst på året blev afholdt in-
formationsmøde i Seniorhu-
set i Christiansfeld. Her viste 
der sig at være stor interesse 
for et bofællesskab blandt de 
ca. 50 fremmødte.

- Aftenen mundede efter 
en god dialog ud i valg af en 
arbejdsgruppe på 9 personer, 
som sammen med boligfor-
eningens bestyrelse og ad-
ministration fik til opgave at 
arbejde videre med planerne. 

Arbejdsgruppen har været 
samlet med boligforening, 
arkitekt og bygherrerådgiver, 
hvor der har været diskuteret 
spændende muligheder for 
området og udvikling af bo-
ligerne. 

Gruppen beskæftiger sig 
bl.a. med emner som vær-
digrundlag for seniorbofæl-
lesskabet, det sociale liv og 
fysisk design på boligerne, 
og når disse grundlæggende 
emner er afklaret, går proces-
sen videre med arkitekt og 
kommune, fortæller formand 
Finn Hougaard.

Færdig i 2022
Renoveringen skal være 

færdig i 2022, men det er ikke 
sikkert, at bofællesskabet kan 
nå at være lige så hurtigt fær-
dig. Men Erik Pallesen regner 
med, at man begynder opfø-
relsen indenfor de næste to år.

Beboerne i de boliger, der 
renoveres, bliver genhuset i 
andre boliger. Og om ca. to 
år vil der altså stå 33 nyreno-
verede boliger klar, og snart 
derefter et bofællesskab med 
17 boliger.

Der er fut o æ Feld.
Henri
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• 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...

Jernbanegade 1 . 6070 Christiansfeld . Tlf. 2197 1111

Vink farvel til 
forkølelse...

Husk de 
gode 

vitaminer

HELSEBUTIK:  Åbningstider fra mandag, onsdag, torsdag og fredag 
 kl. 10.00-17.00 • Tirsdag kl. 11.00-17.00
CAFÉ:  Åbningstider fra mandag til fredag kl. 14.30-17.00

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

Hvad hedder de  

græske guders kogebog?

- Zeus og kartofler...

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

Svinekoteletter
Vægt ca. 1 kg

 6000

KUN LØRDAG
Rullepølse - Hamburgerryg, 
Steg eller RoastbeefFRIT  

VALG

10 
skiver

895

Kalve T-bone 
eller Kalve- 
koteletter

Pr. 1/2 kg 4995FRIT VALG

10 STK.

Ribbensteg eller
Kamsteg
Ridset og 
ovnklar

Pr. 1/2 kg    1795

Om Kim Larsens liv og karriere
Seniorhuset var tætpak-
ket, da Ældre Sagen tors-
dag den 8. februar invite-
rede til musikalsk foredrag 
med Flemming Både.

Efter at være budt velkom-
men af Verner Post kastede 
musiker Flemming Både fra 
Århus sig ud i den lange for-
tælling om landets store trou-
badour, Kim Larsen, som 
blev født i 1945. Da han var 
fem år, smed Kim Larsens 
mor, Eva Flyvholm faren ud 
af hjemmet. Da den 8-årige 
Kim tre år senere gik i 2. klas-
se trådte faren pludselig ind 
ad døren og skulle være vikar - 
så udbrød drengen glad: »Hej 
Far« - og blev straks sendt ud 
af døren af sin pinligt berørte 

far. Denne oplevelse prægede 
Kim Larsen livet igennem.

Flemming Både forsatte de 
næste to timer med at fortælle 
om Kim Larsens skolegang, 
tiden i gymnasiet og hans in-
spirerende højskoleophold, 
der formede hans person-
lighed og lagde fundament 
til karrieren som musiker og 
sangskriver. Kim Larsen blev 
uddannet som skolelærer, 
men sagde op efter blot fire 
måneder på Gedved Skole. 
Han kunne simpelthen ikke 
affinde sig med folkeskolens 
snærende rammer - men 
mødte heldigvis kort efter 
Willi Jönnson, Franz Becker-
lee og Bjørn Uglebjerg, med 
hvem han i 1969 dannede 
det, som skulle gå hen at bli-
ve Danmarks mest berømte 
rockband - Gasolin.

Tiden med Gasolin
Næsten lige fra begyndel-

sen herskede stor spænding 
i bandet mellem Kim Lar-
sen og Franz, men Gasolins 
plader fik gode anmeldelser 
og blev langet over disken i 
et forrygende antal for dan-
ske forhold. Skænderierne 
i bandet var dog mange og 
voldsomme. Da Kim Lar-
sen fik tilbudt egen kontrakt 
og i 1973 udgav solopladen 
»Værsgo« med danske tekster, 
tog det noget af presset i ban-

det og Gasolin fortsatte med 
at indspille og spille koncerter 
indtil 1979.

Solist og livsfilosoffen Kim 
Larsen

Vi hørte om Gasolins store 
fiasko i USA, Kim Larsens 
første skilsmisse og sangen 
om Østre Gasværk citeret i 
Anker Jørgensen Nytårstale 
- og om hans endelige brud 
med Gasolin. Flemming Både 
fortalte levende om Kim Lar-
sens forgæves forsøg på at slå 
igennem som solist i New 
York og komme hjem næsten 
uden en krone på lommen og 
alligevel være stolt nok til at 
takke nej til at spille opvarm-
ning for Rolling Stones!

1983 blev et omdrejnings-
hjørne i karrieren med pla-
den »Midt om Natten«, der 
solgtes i mere end 600.000 
eksemplarer og ikke mindre 
filmen af sammen navn, der 
trak 900.000 mennesker ind 
i biografens mørke. Kim Lar-
sen var endelig kommet på 
den grønne gren og har stort 
set holdt sig der siden. Men 
vi fik også historien om hans 
mangeårige krig med Ekstra 
Bladet. 

Kim Larsen udtrykte gen-
nem hele karrieren solidaritet 
med dem nede på gulvet og 
dannede sammen med andre 
musikere en fond, der hvert år 

uddeler penge til trængende 
og godgørende formål. Han 
takkede nej til livsvarig ydelse 
på finansloven og sågar også 
pænt nej til at modtage Rid-
derkorset, men ville dog gerne 
ryge en smøg med Dronning 
Margrethe. Hun hyrede siden 
Kim Larsen til at optræde ved 
sin 70-års fødselsdagsfest.

De sidste år
Senere i karrieren gik det 

Kim Larsen en del på, at pub-
likum i stedet for hans nye 
sange ofte hellere ville høre 
hans gamle hits, som han med 
egne ord var »dømt til at spille 
resten af sit liv«. Efter skils-
missen med sin anden kone 
flyttede han til Odense, hvor 
han dannede ny familie og fik 
andre legekammerater, ban-
det Kjukken, som han med 
stor succes optrådte med til 
sin død i 2018.

Fællessange og foredrag
Aftenen bød på masser af 

andre historier og foredraget 
var en guldgrube af informa-
tion om Kim Larsens liv på 
godt og ondt. Undervejs blev 

der sunget igennem med 8-9 
fællessange. 

Flemming Både har en 
grundig og alsidig musikalsk 
uddannelse bl.a. en bachelor 
fra Aalborg Universitet og 

han har 45 års erfaring som 
musiker og underviser. De 
sidste 25 år har han været 
selskabsmusiker og foredrags-
holder på fuld tid.

Af Lars Østergaard Jensen

Mange var mødt op i Seniorhuset denne aften.

Flemming Både med omslaget 
til Kim Larsens »Midt om 
Natten«.
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folk i Hejlsminde arrangerer:

Zenobia 

Torsdag den  
20. februar  

kl. 20: 

Spisning kl. 18.30 er der mad fra Ellegaards  
Landkøkken, Hejlsmindegryde med ris  

(kr. 100,- kr. pr. person, dog kun mod forudbestilling  
- gerne samtidig med billetterne).

Zenobia er veletablerede fortolkere af den danske sang-,  
salme- og visetradition. De tre kvinder har spillet  

hundredvis af koncerter siden 2007. 
Zenobia er af Sangens Hus blevet inviteret  

med til et stort projekt i anledning af  
100-året for genforeningen i 2020.

Entré kr. 200,- ekskl. mad. 
Reservation på:  

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

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

Sigurd Barrett og Eskild Dohn tog 
publikum med storm 

Forventningerne til fore-
stillingen om Genforenin-
gen i Søstrehuset var sky-
høje både blandt de helt 
unge og de ældre fans efter 
Sigurd Barretts fantasti-
ske show om ’Danmarks 
Historie’ for to år siden i 
Christiansfeld.

Den populære entertainer 
og hans musikalske makker 
gennem 25 år, Eskild Dohn, 
opfyldte til fulde forventnin-
gerne med deres nye show 
»SIGURD FORTÆLLER 
OM GENFORENIGEN« 
præsenteret sammen med 
Grænseforeningen. Koncer-
ten i Christiansfeld var den 
12. rækken af ikke færre end 
42 koncerter rundt om i lan-
det i anledningen af 100-års 
jubilæet for afstemningen og 
genforeningen i 1920.

Festlig historieformidling
Med en perlerække af sjo-

ve numre, fortællinger, skøre 
indfald, farverige kostumer og 
brug af mange instrumenter 
gav Sigurd og Eskild en ellers 
lang, kompliceret og alvorlig 
historie nyt liv på en nem og 
forståelig facon. Vi fik histo-
rien om Holsteins og Slesvigs 
og Danmarks fælles skæbne 

og herunder mødte vi og fik 
festlige parodier på danske 
konger som den noget selv-
glade Christian den Første, 
den vidtløftige og fordrukne 
Frederik den Syvende og hør-
te om egenrådige Christian 
den Tiende samt hertugen af 
Augustenborg med charme 
og lækkert hår, en knippel-
svingende preussisk betjent 
og stiftede bekendtskab med 
en nyrig dansk gullaschbaron, 
der tjente stygt på at sælge 

skosåler og sure sokker som 
proviant til soldaterne i Før-
ste Verdenskrig. Efter forestil-
lingen høstede de to dygtige 
kunstnere et velfortjent stor 
bifald.

Hvis man gik glip af den 
herlige forestilling i Chri-
stiansfeld, så tjek Sigurds 
hjemmeside med oversigten 
af kommende koncerter som 
blandt andet i Sønderborg 
den 15. marts. 

Af Lars Østergaard Jensen
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Nyt fra 

Det sker!

Kontakt 

Christiansfeld Centret 
Nørregade 14, 6070 Christiansfeld

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

www.christiansfeldcentret.dk 

GENFORENINGEN I CHRISTIANSFELD
SÆRUDSTILLING 

FEBRUAR - DECEMBER 2020

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. 

Reception hos  
Christiansfelds nye 
advokat
Fredag eftermiddag den 
31. januar havde advokat 
Frode Christensen invi-
teret til reception i an-
ledning af overtagelsen af 
’Råd til Advokat ApS’ og 
indflytning på kontoret i 
Kongensgade 2.

Lokalerne er yderst be-
skedne, hvilket netop er filo-
sofien bag Råd til Advokat, 
så alle kan få juridisk råd og 
hjælp af en advokat. Derfor 
blev pladsen snart trang, da 
omkring en snes gamle ven-
ner, tidligere medarbejdere, 
kollegaer og forretningsfor-
bindelser allerede lidt over 
klokken 13 havde lagt beslag 
på næsten hver en kvadrat-
meter. Derfor fik jeg lokket 
Frode Christensen udenfor til 
et hurtigt interview.

Frode Christensen stam-
mer fra Hvinderup små to 
kilometer øst fra Christians-
feld. Han blev uddannet som 
advokat på universitet i 1967, 
hvorefter Frode Christensen 
blev ansat som fuldmægtig 
hos advokatfirmaet Thyssen 
& Thyssen I Haderslev. Se-
nere blev han optaget som 
partner og åbnede i 1974 en 

filial i Christiansfeld på Lin-
degade 39, men flyttede snart 
ind i lokaler hos den davæ-
rende Sparekassen. Senere 
blev advokatfirmaet i Hader-
slev fusioneret med Buch & 
Boje og siden med Baruah 
& Partners i Kolding. I 2011 
blev afdelingen i Christians-
feld nedlagt. På et tidspunkt 
ophørte Frode Christensen 
som partner og indledte for 
tre år siden som selvstændig 
advokat et samarbejde med 
sin datter, Marianne Betzer 
i dennes virksomhed ’Råd til 
Advokat ApS’ i Sønderborg.

Da Marianne Betzer imid-
lertid sidste år fik et nyt job, 
overtog Frode Christensen 
pr. 1. januar 2020 hendes 
ApS firma - nu med hoved-
kontor i Christiansfeld (åbnet 
to dage om ugen) og en fi-
lial i Sønderborg, hvor Frode 
Christensen kører ned to dage 
om ugen. Ugens femte dag er 
afsat til ’Sønderjyllands Rets-
hjælp’ stiftet og stadig ejet af 
Marianne Betzer, fortæller 
Frode Christensen, før turen 
går tilbage til kontorets varme 
og flere nye receptionsgæster.

Af Lars Østergaard Jensen

Advokat Frode Christensen 
tilbage i Christiansfeld.

Frode Christensens datter, advokat Marianne Betzer.
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Landbrug / Have / Fritid / Bolig / Ejendomme m.m.

Anlaegsgaarden
- ordner din have og anlæg

Kontakt mig på mobil 9115 3216 

eller mail  
gartner.kristensen@outlook.dk

Til leje
1-værelses lejlighed med  
køkken og bad udlejes.

Beliggende i  
Christiansfeld midtby.

Tlf. 4071 1542

Hent evt.  
Ugeavisen hos:

Christiansfeld Avis  
Christiansfeld Centret 

Meny

Dagli’ Brugsen og  
Stalden i Hejls

Udstillingsåbning af »Genforening i Christiansfeld«
Fredag eftermiddag åbne-
de Christiansfeld Cente-
ret dørene til udstillingen 
i Søstrehuset, der giver et 
fint indblik i Genforenin-
gen med fokus på dens be-
tydning i Christiansfeld. 

Mange af byens borgere 
og andre indbudte gæster 
havde taget imod invitatio-
nen, så udstillingslokalet med 
de mange plancher, plakat-
søjler og montre var derfor 
fyldt op til sidste ståplads, 
da centrets nye fungerende 
leder og UNESCO Site Ma-
nager Lise Thomsen åbnede 
udstillingen. Hun fortalte, at 
dette var centrets første skud 
på stammen af en perlerække 
af arrangementer i anled-
ningen af genforeningsåret. 
Udstillingen er Centrets lille 
bidrag og et supplement til 

Genforenings- og Grænsefor-
eningens udstilling samt den 
store udstilling på Sønder-
borg Slot. Den vil blive fulgt 
op med byrundture og andre 
tiltag. Lise Thomsen takkede 
Brødremenigheden, Lokalhi-

storisk Arkiv, Haderslev Mu-
seum og Grænsemuseet for 
at levere materiale til udstil-
lingen. Endelig orienterede 
hun om Brødremenighedens 
løbende museumsudstilling  
om Genforeningen fra 1. april 
til og med august. 

Derefter fortalte Eaa Hal-
dan Vestergaard (V) fra Kul-
turudvalget i Kolding Kom-
mune, hvordan hun under sin 
opvækst havde været meget 
bevidst om afstemningen, 
når hun var hjemme hos sin 
mormor i Øster Højst. Her 
sagde man tallerken, mens 

man ovre hos den tyskta-
lende nabo sagde Teller - og 
Eaa blev straks rettet, hvis 
hun sagde Teller. Eea Haldan 
husker nemlig tydelig, hvor 
bevidst hendes mormor var 
om, hvilke sønderjyske byer 
som stemte dansk eller som 
stemte tysk. 

Eea Haldan Vestergaard 
fremhævede, at Christiansfeld 
emmer af historien blandt an-
det på grund af det ikoniske 
ved at Christian den Tiende 
i 1920 red over grænsen lige 
nord for byen ved Taps. Eea 
Haldan mener, at grænser 
skabes af mennesker - det kan 
være mellem by og land, mel-
lem nationer og mellem men-
nesker. Nogle er konkrete 
landegrænse, mens andre er 

svære at definere som mellem 
forskellige kulturer og religio-
ner. Men her i Christiansfeld 
var grænsen meget tydelig 
mellem to lande og her var og 
er ligeledes en historisk, kul-
turel og religiøs grænse inde 
i byen mellem Brødreme-
nigheden og det omgivende 
samfund samt en grænse mel-
lem arkitekturen i den indre 
fredede bykerne og resten 
af byen. Gennem historien 
er grænser blevet overtrådt, 
forandret eller udvidet, men 
noget af det unikke ved Chri-
stiansfeld er, at man har for-
mået at fastholde nogle af de 
disse meget tydelige grænser. 
Det var måske det stærke fæl-
lesskab og den skarpe grænse 
rundt om Brødremenighe-

Centerleder Lisa Thomsen byder velkommen.

Guide Finn Johannsen flankeret af Carsten Sørensen og Ras-
mus Sørensen, begge regionspolitikere for DF.

Zenobia spiller i 
Hejlsminde

Torsdag den 20. februar 
kommer Trioen Zenobia 
til Hejlsminde, hvor de 
spiller og synger i forsam-
lingshuset.

Det er »Folk i Hejlsminde«, 
der står bag arrangementet 
med trioen, der har indtaget 
den danske musikscene med 
forførende og stemningsfyldte 
fortolkninger af den danske 
sangskat. Trods et traditionelt 
udgangspunkt med danske vi-
ser og salmer, gør trioens kvin-
der musikken til deres egen 
ved tilsætning af argentinsk 
tango og dansk folkemusik.

Zenobia har spillet et væld 
af koncerter og fyldt både 
kirker, kulturhuse, højskoler 
og forsamlingshuse samt spil-
lesteder og festivaler. Også 
skolekoncerter, sangaftener og 
Carl Nielsen-koncerter er en 
del af trioens musikpalet.

Siden 2007 har Zenobia 
turneret i Danmark, på Færø-
erne, på Grønland og i Tysk-

land, og har dermed opnået 
en international profil, der har 
styrket bandet i vigtigheden 
af bevarelsen af den danske 
sangskat, og nu har de fået tid 
til at besøge Hejlsminde.

De tre musikere er født i 
området omkring Egtved i Jyl-
land. De har kendt hinanden 
fra barnsben, og er vokset op 
med den danske visetradition. 
Louise og Charlotte er søstre 
og har spillet sammen så læn-
ge, de kan huske. De har altid 
sunget i skolen, til spejder og 
til familiesammenkomster, 
mens Mette Kathrine lærte 
folkeviser og højskolesange af 
sin mor, mens de ventede på 
skolebussen.

Koncerten i Hejlsminde 
starter kl. 20, men allerede 
kl. 18.30 er der mulighed for 
at spise sammen med øvrige 
tilhørere. Der serveres »Hejls-
mindegryde med ris« fra Elle-
gaards Landkøkken, der dog 
kræver forudbestilling på fol-
kihejlsminde@gmail.com.

den, der var med til at gyde 
olie på vandene efter genfor-
eningen og spørgsmålet om, 
man var dansk eller tysk, da 
man levede i et stærkt religi-
øst fællesskab. I denne ud-
stilling gives et lille historisk 
indblik i Genforeningen med 

blik på Brødremenigheden og 
Christiansfeld, fortalte Eea 
Haldan Vestergaard og glæ-
dede sig til Dronnings besøg 
i byen og alle de andre arran-
gementer i Genforeningsåret.

Af Lars Østergaard Jensen

Dagen derpå kunne man i ro og mag se udstillingen.
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Kom godt  fra start  
i det nye år 

Tænker du på at sælge dit sommerhus i 2020?
Så kom godt fra start i det nye år med et gratis Salgstjek – så er du et skridt 
foran. Bestiller du inden den 9. februar 2020, deltager du i konkurrencen 

om sportsudstyr efter eget valg til en værdi af 10.000 kr.

Se mere på edc.dk/bestil
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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

BDM giver jordskælvsofre livet tilbage
I november 2019 blev Al-
banien ramt af et voldsomt 
jordskælv. Brødremenig-
hedens Danske Mission 
(BDM) har været til stede 
i landet med hjælp til de 
mange familier, der har 
været berørt af ødelæggel-
serne.

Da jordskælvet ramte Al-
banien den 26. november 
sidste år, var det med en 
voldsom kraft. På få minutter 
mistede tusindvis deres hjem, 
mere end 50 er døde og 900 
blev kvæstede.

Brødremenighedens Dan-
ske Mission (BDM), der hø-

rer hjemme i Christiansfeld, 
har i en årrække støttet Brød-
rekirken i Albanien, som del-
tager i hjælpeindsatsen efter 
jordskælvet, fortæller general-
sekretær Jens Peter Rejkjær: 
- Derfor var det naturligt for 
os, at vi umiddelbart efter 
jordskælvet besluttede at støt-
te dem med en indsamling i 
Danmark. 

Mange er uden hjælp
Her to måneder efter skæl-

vet er myndighedernes hjæl-

peindsats fortsat i gang.
- Men mange er stadig fø-

lelsesmæssigt påvirkede, for-
tæller Dena Fortuzi fra Brød-
rekirkens albanske ledelse. 
- Vi er derfor i gang med at 
besøge områder, hvor myn-
dighederne ikke har været 
forbi, og heller ingen planer 
har om det. Vi møder flere 
steder med ødelagte huse og 
mennesker, som bor i telte el-
ler på midlertidige herberger 
uden udsigt til at få langsigtet 
hjælp.

Mad og tøj uddeles
De sidste to måneder har 

kirken distribueret hjælp for 
blandt andet de danske støt-
tekroner.

- 500 kg vintertøj og tæp-
per er uddelt i byen Durres. 
150 kg tøj og fødevarer er 
fordelt blandt 45 hårdt ramte 
sigøjnerfamilier i Lezha. Og 
flere steder har det været nød-
vendigt at uddele hundredvis 
af månedlige ’madpakker’ til 
de berørte familier, fortæller 
Dena Fortuzi.

Næste uddeling sker i be-
gyndelsen af februar. Udover 
mad og tøj har mange også 
brug for telte, tæpper, varme-
ovne eller medicin.

- De kommende måne-
der er vigtige i indsatsen for 
at bringe håbet og troen på 
fremtiden tilbage, siger Jens 
Peter Rejkjær og oplyser, at 
BDM laver en slutspurt på 
hjælpeindsamlingen i februar 
måned.

Spejdere til kyndelmisse 
i Hejls Kirke
Onsdag den 5. februar blev 
der afholdt kyndelmisse-
gudstjeneste i Hejls Kirke. 
En tradition, der bliver 
afviklet i samarbejde med 
spejderne.

Kyndelmisse betyder lys-
messe og markerer dagen, 
hvor halvdelen af vinterhalv-
året mellem den 1. november 
og den 1. maj er gået, nemlig 
den 2. februar. I Hejls Kirke 
foregår fejringen ved at kirken 
er oplyst med stearinlys og 

spejderne kommer med fak-
ler. Kirkekorene deltog med 
sange af Sigurd Barrett og tre 
af årets konfirmander, der er 
spejdere, læste op i kirken.

Efter andagten gik spej-
derne i fakkeloptog til møde-
lokalet i Hejls Gl. Skole, hvor 

der blev serveret pandekager. 
Kirken var fyldt til den korte 
andagt, og til pandekagespis-
ningen slap stolene hurtigt 
op. Men det var ingen hin-
dring for de raske spejdere, 
der blot fandt sig en plads på 
gulvet.
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Christiansfeld

Tilbuddene gælder fra  
torsdag den 13. februar til og med  

torsdag den 20. februar

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

Gestus Pasta 
500 g.
8 varianter.

Banderos 
pandekager 
6/8 stk.

Gestus  
Hakkede  
tomater 
400 g.
7 varianter.

Nem & Hurtig  
kartofler 
800 g.

Nudler
250 g.
Alm. eller 
fuldkorn

Fastfood brød, Pølse- 
brød eller Burgerboller 
4-6 stk.

First 
Price 
Pasta-
sauce

First Price  
Oliven
3 varianter.

Santa Maria  
krydderier  
i pose 26 varianter.

Oetker  
Buddingpulver

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

FRIT VALG
KUN 

5,-
Kærgården Stryhn’s Leverpostej - Flere varianter.

Dansk  
Medister

Sun  
Lolly 
Drik  
- 125 ml

Pr. stk.

1000
(max. 4 pakker  
pr. kunde)

600 g

2500 Pr.
stk.

100

1500

FRIT 

VALG

FRA FREDAG
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Christiansfeld 
Avis

Jernbanegade 1  
(det gl. posthus) 

6070 Christiansfeld 
Tlf. 74 56 14 33 

Lunderskov
Folkeblad

OG OMEGNS
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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

Læs også ugeavisen på:

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

Tilmeld dig på: 
www.christiansfeld-avis.dk

Følg ugeavisen 
på Facebook!


