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Se CIF  
Feldersport  

på side 3

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

Christiansfeld Avis 
Christiansfeld Centret - Meny

Dagli’ Brugsen og Stalden i Hejls

Gudstjenester
Søndag den 23. februar 2020 

Fastelavn
Aastrup ......................... ingen 
Aller ..........................kl. 10.15
Bjerning ........................ ingen
Brødremenigheden ..kl. 10.30
Fjelstrup ....................kl. 09.00 
Frørup ........................... ingen
Hejls ..........................kl. 19.00
Hjerndrup .................kl. 09.00 
Michael R. Westh
Moltrup .....................kl. 13.30
Sommersted .................. ingen
Stepping ........................ ingen
Taps ............................... ingen 
Tyrstrup .....................kl. 10.30 
Michael R. Westh 
Vejstrup .....................kl. 10.30 
Vonsbæk ....................kl. 10.30

Hvad sker der i min kirke? 
Se side 2

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

Ældre 
Sagen 

HUSK
Sang- og hygge- 
eftermiddag på 

Kongebrocentret 
onsdag den 26.  

februar kl. 14.30

Generalforsamling 
og historisk cafe

den 16. marts 2020 kl. 19.30  
i Simmersted Multihus 
Først en lynhurtig generalforsamling. 

Derefter holdes lokalhistorisk cafe med kaffe,  
kringle og snak om gamle billeder fra området. 

Man må meget gerne tilsende billeder til  
annebeth@bbsyd.dk 

Lokalhistorisk forening Maugstrup,  
Kastvrå, Simmersted og Hjerndrup

Generalforsamling
Torsdag den 5. marts 2020 kl. 19.00 

På Brødremenighedens Hotel
Dagsorden i henhold til vedtægter.

Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før.

Efter generalforsamlingen har arkivleder  
Jytte Ludvigsen forberedt en billedserie med en  

tur ad Haderslevvej og Kongensgade.

Der opkræves kr. 50,00 for kaffe og kage.

Alle er velkommen. 

Bestyrelsen

Annonce- 
sponsor:

CHRISTIANSFELD
L O K A L H I S T O R I S K
A R K I V  O G  F O R E N I N G

MADPAKKEHOLDET
Et hold for yngre mænd der er blevet ældre.

mandag den 24. februar 
kl. 11.00 til kl. 13.30 i 

Enkesædet, Kær Møllevej 15 
i Aller

Vi får besøg af Flemming J. R. Nielsen  
fra Skovbølling som vil fortælle om???

Medbring din madpakke og vi giver øl, vand, 
kaffe og småkager.

Pris 40 kr. pr. gang

Du er så hjertelig velkommen.

Med venlig hilsen  
ALLER SOGNS MENIGHEDSRÅD

HUSK at vi har åbent i denne uge: 

Fredag d. 21. februar kl. 12-17 &  

Lørdag d. 22. 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: 

Hejlsminde Borgerforening
og

Hejlsminde  
Selskabelige Forening

Afholder fælles 

generalforsamling
Tirsdag den 10. marts kl. 19.00 
i Hejlsminde Forsamlingshus

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag der ønskes behandlet på  
generalforsamlingen, skal skriftligt være  
formændende i hænde senest 8 dage før. 

Formand HB Peter Jepsen - peter@ventipart.dk 
Formand HSF Svend Terp sv.h.terp@gmail.com

Foreningerne er vært ved kaffe og kage.

Med venlig hilsen 
Bestyrelserne for  

Hejlsminde Borgerforening og  
Hejlsminde Selskablige Forening

KKoonncceerrtt  mmeedd  TTøørrffiisskk  
25. marts 2020 KL. 19:30 

Tørningvej 6, 6500 Vojens 

Billetter købes på   PRIS: 320 KR 
tlf. 7450 7450 eller 
www.toerning-moelle.dk 

EEKKSSTTRRAA  KKOONNCCEERRTT  

Hjerndrupvej 10 . 7456 1511
www.blomstergaarden- 

christiansfeld.dk

Vinteråbningstider: 
Mandag-fredag 9-17 

Lørdag 9-15 
Søndag 10-13

FORÅRET STARTER I 

BLOMSTER- 
GÅRDEN

Stedmoder- 
blomster og  
Hornvioler, 

Hyasinter  &
Tete-a-Tete

50005000

PR. STK. 5,95
TA’ 10 STK.
FRIT VALG

FRIT VALG
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DIT VALG - VORES HJERTESAG
Kolding - Haderslev - Vamdrup 

tlf.7552 6389
www.soegaards-begravelsesforretning.dk

SØGAARDS 
BEGRAVELSESFORRETNING

- en del af Begravelse Danmark

Bekendtgørelser

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.

Taksigelser

Hjertelig tak
for opmærksomheden ved 

min 85 års fødselsdag.

Venlig hilsen 
Greger Thomsen

Bekendtgørelser

Vores kære mand, far, svigerfar og farfar

Erling Henriksen
* 24. februar 1941    † 10. februar 2020

er stille sovet ind

Kitty
børn, svigerbørn og børnebørn

Bisættelsen har fundet sted

 

Frørup · Hejls 
Hjerndrup · Stepping

Taps · Tyrstrup · Vejstrup

Guds tålmodighed
Af Lone Kofod Jensen sognepræst i Stepping og Frørup

For ikke så længe siden 
arbejdede jeg med lignelser 
sammen med mine konfir-
mander.

Hver gruppe skulle vælge 
en lignelse, som de skulle op-
føre som et lille dramastykke 
for de andre, som så skulle 
forsøge at gætte, hvilken lig-
nelse, det var.

De fleste valgte klassikerne, 
den barmhjertige samaritaner 
og den fortabte søn og nogle 

af grupperne var vildfarne får, 
men en enkelt gruppe gik en 
anden vej, de valgte lignelsen 
om figentræet uden frugt.

Udefra set måske en lille 
ubetydelig historie, men ikke 
desto mindre en historie, som 
bryder igennem den lov, at et-
hvert menneske selv må bære 
byrden af sit fejlslagne liv. En 
lille fortælling, som ikke hæv-
der, at tilværelsens lov er vil-
kårlighed, den blinde skæbne, 

men derimod at den dybeste, 
inderste lov er langmodighe-
dens, medfølelsens, overbæ-
renhedens lov. 

Frugterne af vores liv er ikke 
mange, og de der var var må-
ske bitre, og dog gav Gud ikke 
op, han lod sig bevæge til al-
ligevel at vente på mennesket, 
så tålmodigt som en mor, der 
ikke vil opgive håbet om, at 
hendes barn nok skal rette sig. 
For ethvert menneske er der 
håb.

Vi kastes aldrig tilbage på os 
selv, men tilbage på Guds tål-
modighed. Den tålmodighed 

som simpelthen ikke, aldrig 
nogensinde vil give op. 

Velkommen til Fællesskabsaften
Oplæg under emnet: 

Når mørket får modspil ved Peter Hedelund

Torsdag, den 27. februar kl. 18.30  
i Sognehuset 

Fællesspisning og lovsang. Oplæg og samtale.
Tilmelding på Tyrstrup-kirke.dk. Maden koster 30 kr.

Vejstrup, Hejls, Taps Pastorat

Fælles Fastelavns- 
gudstjeneste

i Vejstrup kirke 
søndag den 23. februar kl. 10.30

Efter gudstjenesten går vi til  
Dagli’ Brugsen og slår katten af tønden.

Kirkekorene medvirker.

Søndag den 23. februar kl. 19.00 

Aftensgudstjeneste 
i Hejls kirke

Salmer, læsninger og refleksion.
Kaffe i våbenhuset.

‘Ene og alene’      Oplevelsesklub for enlige

Torsdag den 27. februar 2020 kl. 14.00

»Hygge mm i Sognehuset«

Kaffe 20,- kr.

Alle enlige er velkomne.

Kontaktperson Bodil Henriksen, tlf. 6011 8552 
Tyrstrup Kirke - Kolding Provstis Menighedspleje

Vejstrup, Hejls, Taps Pastorat

Bemærkning:

Sogneformiddagen 
den 25. februar med  

Gerda Melchiorsen er flyttet til  
tirsdag den 28. april kl. 10.00.

Pastoratrådet

Fjelstrup Skatklub
Mandag den 3. februar 
mødtes 17 personer til skat. 

Nr. 1: Keld Petersen med 
1755 point. 
Nr. 2: Bent Sørensen med 
1650 point. 
Nr. 3: Jens P. Hansen med 
1591 point. 
Nr. 4: Arne Juhl med 1540 
point. 
Vin fik Johan From med 818 
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

Som den knægt  

dog skyder i vejret…

- Ja, hans far er jo også 

jægermester...

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

KUN LØRDAG
Rullepølse - Hamburgerryg, 
Steg eller RoastbeefFRIT  

VALG

10 
skiver

895

GALLOWAY  
OKSEKØD FRA ÅRØ
Gl.dags oksesteg

Pr. 1/2 kg  3000
Oksebryst eller  

tværreb
Pr. 1/2 kg  1295

Skært oksekød til  
gullasch, stroganoff 
eller bankekød

Pr. 1/1 kg  7000
Benløse fugle

Ca. 1 kg  7000

FRIT VALG

10 STK.

CIF Feldersporten CIF

7. marts
Sjov lørdag i Cuben

Kl. 14.30 - 17.00: Fra 0 år til og med 2. klasse

Kl. 18.30 - 22.30: Fra 3. klasse til og med 9. klasse
Denne gang med Kæmpe Rutchebane, Bungee run, og et helt nyt 
»Sejlskib« som børnene ved »hop/løb« selv skal få til at »sejle«.

Harry Potter hoppeborg, bold bassin, kæmpe klodser, m.m. til  
de mindste, og Kreativ, Bordtennis, Fodbold, badminton. 

Om aftenen er der også Kegling og Combat Archery, 
Det er som paintball, men med bue og »pil«.

Smukke the-bokse 
med 6 forskellige  

slags the - til dig selv  
eller som gave.

Opbevaringsglas med 
flotte trædrejede låg 

Kom godt  
»over vinteren« 

med flere forskellig slags 
dejlig saft fra 

Søbogaard

Jernbanegade 1 . 6070 Christiansfeld . Tlf. 2197 1111

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

Tiden gået i stå
Opmærksomme læsere og 
borgere i Christiansfeld 
har sikkert lagt mærke til, 
at tårnuret på Brødreme-
nighedens Kirke ikke læn-
gere følger med tiden.

Gunnar Jakobsen fra 
Brødremenigheden fortæller, 
at han over et par uger flere 
gange forgæves har sat uret 
i gang. Men det viste sig, at 
nogle mekaniske dele i det 
flotte ur bygget tilbage i 1878 

ikke længere har kunnet mod-
stå tidens tand. Derfor har 
man nu bedt specialfirmaet 
Thubalka A/S i Vejle udarbej-
de en oversigt over omfang og 
udgifter til en reparation.

Af Lars Østergaard Jensen
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Velbesøgt Outlet hos 
Martinsen’s Boghandel
I skolernes netop overstå-
ede vinterferie kunne man 
gøre en god handel hos 
Martinsen’s Boghandel, 
der holdt outlet i Danske 
Banks tidligere lokaler. 

Her fristede et stort udvalg 
af bøger, brugskunst og mate-
rialer til den kreative samt en 
række andre varer som ryg-
sække og pengepunge. Der 
vankede goodiebags til de 
første 75 kunder. På trods af 

det lidt triste vejr ugen igen-
nem kiggede mange forbi og 
gjorde en god handel, fortæl-
ler Lotte Præst, som glædede 
sig over de mange kunder.

Af Lars Østergaard Jensen Ugen igennem hjalp Line Bahr kunderne efter behov.

Seniorer betaler for at arbejde i 3 uger
Shop Karibu i Christians-
feld sælger håndtasker og 
andre varer, der er lavet af 
piger på en syskole i Sum-
bawanga i Tanzania. Til 
efteråret rejser en gruppe 
seniorer til landet for at 
lave praktisk arbejde.

Brødremenighedens Dan-
ske Mission (BDM) er i fuld 
gang med at gøre klar til en 
tur for seniorvolontører i 
eftåret. Her forventer de at 
kunne sende 12 personer af 
sted, der selv betaler 12.500 

kroner for at bruge tre uger 
på praktisk arbejde i det indre 
Tanzania.

Det er Grethe og Aage Lo-
renzen fra Hjordkær syd for 
Rødekro, der er rejseledere på 
»Senior Go Out 2020«, som 
er navnet på arbejdsturen til 
Sumbawanga. Ægteparret 
har Afrika under huden med 
25 års erfaring med rejser 
og kulturmødet med Afrika. 
I 2016 var de på et 3-måne-
ders seniorvolontør-ophold 
i netop Sumbawanga, hvor 
Aage underviste på en sned-

kerskole og Grehte arbejdede 
på den lokale syskole for.

Siden har de begge været 
engageret i at fremme disse 
unge kvinders levevilkår, ret-
tigheder og værdi i et sam-
fund, hvor de ofte glemmes, 
forsømmes og gemmes væk. 
Senest var parret 5 uger i 
Sumbawanga i 2018, hvor 
idéen til byggeriet af et nyt 
hjem for pigerne opstod.

Seniorturens formål er 
færdiggørelsen af et nybygget 
hus for 12 piger, som alle er 
elever på syskolen. Byggeriet 

påbegyndes i april 2020 af lo-
kale håndværkere.

- Når vi ankommer til 
efteråret, skal vi deltage i  
den indvendige færdiggørelse 
samt udvendig maling af hu-
set. Arbejdet indebærer bl.a. 
lofter, maling, montering af 
døre og senge, sy gardiner 
m.m. Vi forventer at huset er 
’lukket’, når vi når frem, så vi 
som gruppe kan medvirke til 
at færdiggøre det, så pigerne 
kan flytte ind, fortæller ægte-
parret.

Den 5. marts inviterer 
BDM interesserede senio-
rer til et informationsmøde i 
Christiansfeld.

miboAage og Grethe Lorenzen.

Erik Sørensen-
Trio spiller Jazz i 
Tyrstrup kirke
Søndag den 23. febru-
ar bliver Tyrstrup Kirke  
fyldt med jazztoner, når 
Erik Sørensen-Trio besø-
ger Christiansfeld.

Trioen er sammensat af tre 
musikalske »legebørn«, som 
har en fælles interesse for ver-
densmusik, jazz og smukke 
salmer. Sammen skaber de en 
helt særlig tone, der opstår, 
når guitarens fyldige klang 
blandes med klarinetten og 

saxofonens særlige trælyd 
- det hele holdt sammen af 
kontrabassens dybe, rytmiske 
bund. De tre musikere ken-
der hinanden fra det fynske 
musikliv. Ud over Erik Søren-
sen er det Jens Holgersen og 
Morten Nordal. Sammen har 
de blandt andet været orke-
stret bag jazz/blues-sangerin-
den Miriam Mandipira.

Billetter til koncerter, der 
koster 120 kroner, kan købes 
ved døren.

Flynedskydninger mindet 
ved Avnevig
Den 15. februar blev der 
holdt en mindehøjtidelig-
hed ved Avnevig for de 9 
flybesætningsmedlemmer, 
der mistede livet, da to fly 
styrtede ned i 1941 og 1944.

Mindehøjtideligheden var 
arrangeret af Avnevig-Grup-
pen, og finder hvert år sted 
den 15. februar kl. 20.00, 
på det nøjagtige klokkeslæt, 
hvor Lancaster R5702 faldt 
ned for 76 år siden. De seks 
besætningsmedlemmer fik af 
besættelsesmagten lov til at 

blive liggende, hvor de faldt 
i fire døgn, inden de blev 
begravet på Aabenraa Kirke-
gård.

Siden 1984 har Avnevig-
gruppen holdt mindehøjtide-
lighed ved mindesmærkerne 
for de to britiske flystyrt i 
området i 1941 og 1944. I alt 
ni unge mennesker mistede 
livet.

Udover Lancaster R5702 
faldt et andet fly i Lillebælt i 
1941, hvor tre omkom, og al-
drig er blevet fundet.

Igen i år stillede Hjem-

meværnets flagkommando 
op. Mange var mødt op for at 
være med og hørte aftenens 
mindeord, der i år blev talt af 
byrådsmedlem Henrik Røn-
nov, der kædede nutidens hi-
storie sammen med tiden for 
cirka 75 år siden, da verdens-
krigens ondskab i to tilfælde 
bragede ned her i det lille fre-
delige samfund.

Traditionen tro blev de 
omkomne flyveres navne læst 
op efterfulgt af »Act of Re-
membrance«. Blomster blev 
behørigt lagt ved de to stene. 

Efter sangen »Altid frejdig« 
gik turen til Rosenvang til en 
kop kaffe med en snak. Da 
der var plads til det, holdt 
Leif Gr. Thomsen et lille cau-
seri om flystyrt set fra lokalt 
hold.

Annie Campbell fra Perth 
i Skotland, (niece til Robert 
Campbell, én af de flyvere der 
mistede livet), ringede dagen 
efter ceremonien, og takkede 
for, at så mange fortsat min-
des de faldne RAF-besæt-
ningsmedlemmer.

Flyverhjemmeværnets Flagkommando.
Henrik Rønnow var aftenens taler og han spillede også på 
smukkeste vis trompetsoloen »Last Post«.
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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.

Byggegrunde bliver revet væk i Kolding
Salget af byggegrunde til 
private er gået over al for-
ventning i Kolding. Her 
blev der sidste år solgt 69 
parcelhusgrunde.

Det er især i Drejensom-
rådet, at der er solgt grunde, 
men også udstykningerne på 
Markvænget i Sdr. Bjert og 
Sønderkobbel i Christiansfeld 
har der været stor interesse 
for. I udstykningen i Sdr. 

Bjert er der pt. kun 4 grunde 
tilbage.

»Vi oplever, at folk allerede 
inden grundene bliver sat til 
salg kontakter vores salgskon-
sulenter i Strategisk Vækst, 
så bevågenheden omkring 
grundene har været stor. Vi 
har også fået lavet en analyse 
af boligbehovet i Kolding, 
og her viser en rapport, som 
er udarbejdet af analysevirk-
somheden Exometric, at der 

i de kommende 5 år bliver 
behov for 1800 lejligheder 
i Kolding, og derfor er der i 
øjeblikket mange byggerier i 
gang rundt omkring i kom-
munen«, fortæller borgme-
ster, Jørn Pedersen.

Byrådet i Kolding har 

igangsat en række nye udstyk-
ninger i centerbyerne, og så er 
der på sigt store byggeprojek-
ter på vej som Marina City og 
det store parkeringsareal ved 
Holmsminde og Riberdyb, 
som også skal projektudvik-
les.

Salget af de 69 bygge-
grunde i Kolding er også 
højt sammenlignet med vores 
nabokommuner. I Vejle blev 
der sidste år solgt 44 bygge-
grunde, i Fredericia blev der 
solgt 11, mens der i Middel-
fart blev solgt 9. I Danmarks 

tredjestørste by Odense blev 
der sidste år solgt 19 parcel-
husgrunde.

Der er dog stadig grunde 
at få i Kolding.

De kan ses på www.kol-
ding.dk/byg

Der er solgt 24 nye byggegrunde i Christiansfeld - Sønderkobbel.

Nyt fra 

Det sker!

Christiansfeld Centret 
Nørregade 14, 6070 Christiansfeld

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

www.christiansfeldcentret.dk 

GENFORENINGEN I CHRISTIANSFELD
SÆRUDSTILLING 

FEBRUAR - DECEMBER 2020

CHRISTIANSFELDER APP | ÅRET RUNDT

Oplev byen på egen hånd med Christiansfeld Centrets app. 
I forbindelse med Genforeningsåret udvides app’en med endnu en rute, 
som bringer dig rundt i verdensarvsbyen med stop på historiske steder, 
der havde betydning for Genforeningen i Christiansfeld. 

Download app’en på App Store eller i Google play.   

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. 

mingenforening 

#

DEL DINE GENFORENINGSOPLEVELSER 

Del dine Genforeningsoplevelser med os på Instagram. 

Brug hashtagget #mingenforening. 
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Afstemningsfesten i Christiansfeld
Næsten 500 mennesker 
deltog i den store Afstem-
ningsfest mandag den 
10. februar, som Kolding 
Kommune, Grænsefor-
eningen for Kolding og 
omegn, Udvalget for na-
tionale mindesamvær og 
Foreningen Norden havde  
inviteret til.

Borgmester Jørn Pedersen 
bød velkommen til de mange 
gæster. Her iblandt grevinde 
Sussie, aftenens talere og ikke 
mindst de dygtige musikere i 
SMUK - Slesvigske Musik-
korps, der bandt aftenens 
programpunkter musikalsk 
sammen. Han betonede den 
store interesse for Genfor-
eningen selv nu efter 100 år. 
Således var alle billetter hur-
tigt revet væk. Jørn Pedersen 
erindrede blandt andet den 
store betydning af den demo-
kratiske afstemning, hvor der 
var blevet lyttet til flertallet. 
Han takkede også de mange 
frivillige, der år efter år har 
arrangeret afstemningsfesten. 
Især Erik Mylin, Udvalget 
for nationale mindesamvær, 
Henning Torben Haugaard 
og Grænseforeningen for 
Kolding og Omegn.

Så overlod borgmeste-
ren ordet til aftenens kon-
ferencier, Poul Fremmelev, 
regionspolitiker og tidligere 
skoleleder på Christiansfeld 
Skole. Med sikker hånd sty-
rede han det stort anlagte ar-
rangement. Poul Fremmelev 
fortalte, at da borgerne i sin 
tid gik til afstemning, var de 
meget bevidste om valgets 
store betydning ved afstem-
ningen. Dengang satte man 
ikke et kryds, men lagde en 
stemmeseddel for enten Dan-
mark eller Deutschland i en 
kuvert. 

Kultur- og kirkeminister  
Joy Mogensen

Efter aftenens første fælles-
sang som var »Der står et slot 
i Vesterled« akkompagneret af  
SMUK, trådte tidligere borg-
mester i Roskilde og nuvæ-
rende kultur- og kirkeminister 
Joy Mogensen op på scenen 
og gav udtryk for at være be-

æret og noget nervøs over at 
skulle tale ved arrangementet. 
Hun mindede om, at udfaldet 
af afstemningen for 100 år 
siden ikke var givet. Det var 
dengang noget nyt og ander-
ledes, at det var befolkningen 
og ikke de store magthavere, 
der fik mulighed for at vælge 
tilhørsforhold. Joy Mogensen 

citerede den alsiske digter 
Martin Hansen: »Hvordan 
skal man forklare dem, der 
ikke har oplevet det, hvad det 
vil sige for allerførste gang at 
hejse det flag, der for os be-
tød frihed og alt, hvad vi har 
drømt om. Jeg synes stadig at 
kunne mærke den dyrebare 
dug mellem hænderne, da vi 
med besvær havde trukket det 
til top i stormen. Vi stod tavse 
og så på flaget og hørte det 
smælde i vinden. Så gik vi ud 
og så ud over byen, hvor der 

var flag over alle huse - også 
hvor vi ikke havde ventet«!

I sin lange tale stillede 
Joy Mogensen det lidt kække 
spørgsmål med tanke på, at 
hun er kirkeminister: - om alt 
godt nu også kommer oven-
fra? »For vi sidder jo alle her 
bænket sammen. Derfor vil 
jeg gerne takke jer alle, jeres 
familier, jeres lokalsamfund 
og jeres kærlighed og med-
menneskelighed, som igen-
nem håndens arbejde og 
åndens udsyn formede de 
helt praktiske rammer om-
kring den konkrete hverdag, 
hvor den nye grænsedragning 
skulle blive en realitet. Hvis 
I, befolkningen, ikke havde 
villet eller evnet det eller ef-
terlevet beslutningen - uanset 

hvilken hjemstavn man havde 
stemt for, så kunne afstem-
ningen for 100 år siden meget 
vel være blevet startskudet til 
mere uvilje og konflikt, som 
man har oplevet ved så mange 
andre afstemninger rundt om 
i verden«! sagde Joy Mogen-
sen. 

Hun betonede, at fred er et 
valg; hver dag og hver time og 
hvert minut. Fred er nemlig 
ikke givet og fred er et sisyfos-
arbejde, som ingen kan klare 
alene. Ingen kan få ret, med-
mindre alle for deres andel af 
ret.

Mogens Lykketoft 
Aftenens anden hoved-

taler var Mogens Lykketoft, 
tidligere MF’er, finans- og 
udenrigsminister samt for-
mand for FN’s 70 General-
forsamling i New York. Han 

indledte med at sige, at det er 
tankevækkende, at flertallet 
af dem, som første gang del-
tog i en afstemningsfest ikke 
kunne synge H.C. Andersens 
sang »I Danmark er jeg født«. 
De var jo mod deres vilje ikke 
født i Danmark, men under 
Preussen. I årene 1864 til 
1920 var det danske rige det 
mindste skandinaviske land 
nogensinde. Det skyldtes en 
lang række af sørgelige begi-
venheder i de 100 år forud 
for 1920. Mogens Lykketoft 
blev engang af en journalist 
spurgt, om han kunne nævne 
en dansk helt - og svarede 
Christian den 8. Han begrun-
dede valget med, at den folke-
valgte Konge for Norge, som 
med nød og næppe undgik 
en krig mod Sverige og sik-
rede Norge en fri forfatning. 
Mange spurgte siden, hvorfor 
han ikke også sikrede Dan-
mark en fri forfatning i sin 
korte regeringstid. Lykketoft 
svar var, at Christian den 8. 
sikkert forudså alle tragedier, 
hvis nationalisterne i helriget; 
Danmark, Slesvig og Holstein 
ville fare i hovedet på hinan-
den - hvilket også skete få 
måneder efter kongens død, 
da borgerkrigen brød ud i 
Slesvig og Holsten.

Men i dag kan man fejre 
100 året for en demokratisk 
afstemning, som afspejlede 
sindelaget i området mel-

lem dansk og tysk, fortsatte 
Lykketoft. Som altid, når 
han har modtaget besøg fra 
udlandet i Folketinget, fik 
gæsterne et glasrelief med 
den dybt begrædte datter, 
der vendte hjem igen. Forud 
var dog gået en blodig tid, 
da tusinder af dansksindede 
nordslesvigere døde i Første 
Verdenskrig for et land, som 
de ikke følte at høre til. Man 
skal også huske smerten hos 
dem i Sydslesvig, der ikke 
kom hjem til Danmark, for-
talte Lykketoft. Han minede 
om, at det var klogskaben, der 
sejrede, da man anerkendte 
grænsen i 1920. Og trods det 
frygtelige mellemspil i 1940 
til 1945 modstod man at 
flytte grænsen sydpå i respekt 
for afstemningens resultat i 
1920. Lykketoft sagde, at vi 
kan være stolte over nutidens 
fine naboskab og samarbejde 
mellem dansk og tysk, der har 
vakt respekt rundt om i ver-
den, men som det kan være 
svært at overføre til andre ste-
der i Europa og nævnte Bal-
kan som et eksempel. 

Telegram fra  
Dronning Margrethe

Efter sangen af »Høje 
Nord, friheds hjem« bad Poul 

Fremmelev alle om at rejse sig 
op, da han læste et telegram 
fra Dronning Margrethe. 

Jens Andresen
Aftenens tredje taler var 

formanden for Grænsefor-
eningen, Jens Andresen, som 
fremhævede, at man kan være 
stolt over den historiske ud-
vikling i Danmark. Fra at 
være et enevældigt monarki 
har landet udviklet sig til 
at blive et demokratisk fol-
kestyre med bevarelse af et 
repræsentativt monarki. Mo-
narkiets bevarelse har uden 
tvivl stor betydning for den 
selvforståelse og fællesskabs-
følelse, som vi danskere trods 
tiltagende globalisering stadig 
har. Det skyldes ikke mindst 
vores kongefamilie og især 
Dronningen. Jens Andresen 
fortalte om Dronningens fire 
dages besøg hos det danske 
mindretal i Slesvig -Holstein. 
Beslutningen om at gennem-
føre besøget året før genfor-
eningsjubilæet var klogt, men-
te han. Det understregede 
både i Tyskland og Danmark, 
at man i 2020 med god grund 
kan festligholde afstemningen 
og markere den holdnings-
udvikling i befolkningen i det 
dansk-tyske grænseland gen-
nem de sidste 100 år. Tidli-
gere tiders modstand er vendt 
til gensidig respekt og forstå-
else, fortalte Jens Andresen. 
Han sluttede med at frem-
hæve Dannebrogs betydning 
for kristendommens præg på 
dansk kultur.

Afstemningsfesten blev af-
sluttet med at udråbe et 9-fol-
dig Hurra for Dronningen og 
sangen af »Kong Christian 
stod ved højen mast« samt 
»Der er et yndigt land«, hvor-
efter SMUK rundede aftenen 
af med musik. Endelig takke-
de Jørn Pedersen alle og gav 
en kort orientering af nogle af 
jubilæumsårets øvrige arran-
gementer.  

Af Lars Østergaard Jensen

Kultur- og kirkeminister Joy Mogensen i samtale med DR.

Mogens Lykketoft ridsede historien præcist og beskrivende op.

Borgmester Jørn Pedersen og dirigent Susanne Vibæk Svanekier

Poul Fremmelev løftede 
perfekt opgaven som aftenens 
konferencier.

Formanden for Grænsefor-
eningen, Jens Andresen.

Næsten 500 mennesker deltog i afstemningsfesten i Cuben



Christiansfeld Avis 7Tirsdag den 18. februar 2020

 
 
 
  Åbningstider: Køkken: Pub: Dagens middag: Kr.

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

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

90’er fest
Se  

arrange- 
mentet på 

Facebook

FastelavnSe  arrange- mentet på Facebook

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

Hent evt.  
Ugeavisen hos:

Christiansfeld Avis  
Christiansfeld  

Centret 
Meny

Dagli’ Brugsen og  
Stalden i Hejls

På årets generalforsamling 
i Aller Sogns Ungdoms- Og 
Borgerforening ( ASU&B) 
kan vi samtidig fejre indvi-

elsen af vores nye forsam-
lingshuskøkken. 

Et projekt der ikke kun 

vil understøtte fællesskabet 
fremadrettet i form af nye til-
tag i byen, men som allerede 
har skabt fællesskab. Projekt 
»nyt køkken« har været un-
dervejs i flere år, men starte-
de for alvor i september 2018. 
Et køkken til fælles brug for 
både forsamlingshuset, bor-
gerne og skolens elever, blev 
et fællesønske for de tre større 
foreninger, vi har i Aller. 

ASU&B, Aller Friskole 
og Støtteforeningen for Al-
ler Friskole har arbejdet tæt 
sammen under hele forløbet. 
Første skridt på vejen var at få 
lavet en plan over køkkenet. I 
oktober 2018 mødtes repræ-
sentanter fra alle de kommen-
de brugergrupper og forenin-
gerne for at få lavet planen 
over køkkenet. Ved hjælp af 
flere lokale ildsjæle og profes-
sionel hjælp udefra blev der 
lavet en tegning - og efter til-
retninger en ny tegning. Bud-
gettet blev udarbejdet efter 

der blev hentet priser hjem. 
Næste skridt var præsenta-
tionen på de forskellige for-
eningers generalforsamlinger 
- herunder godkendelse af de 
beløb de forskellige forenin-
ger har bidraget med til pro-
jektet. Da alt var godkendt og 
klar kunne fondssøgningerne 
endelig komme afsted.  Slut 
september 2019 kunne fonds-
søgerne stolt melde, at pen-
gene til projektet nu var rejst. 
I november kunne det gamle 
køkken dermed - med frivilli-
ge kræfter - fjernes og lokalet 
gøres klar til håndværkerne. 
Den 20. februar 2020 kan vi 
så med en vis stolthed frem-
vise vores nye, fuldt funktio-
nelle køkken - et køkken, der 
bliver et aktivt for både bor-
gere og skolens elever i Aller. 
Ud over stolthed føler vi også 
stor taknemmelighed. Der er 
mange at takke for, at dette 
for os så store og vigtige pro-
jekt kunne gennemføres. Tak 
til alle, der har bidraget.

Lokale- og Anlægsfonden, 
Hans og Ingrid Jensens Fond, 
Aller Aqua, Kolding Kom-
munes Landsbyforum, Gram 

Commercial Vojens, Tømrer-
mester Brian S. Ørnskov, AG 
Electric, PlusMad, Dansk Va-
rebilindretning, Ingeniør Mo-
gens Schmidt, ASU&B, Aller 
Friskole, Støtteforeningen 

for Aller Friskole og de frivil-
lige hjælpere. Køkkenet ind-
vies den 20. februar kl. 19.00 
ved Generalforsamlingen for 
ASU&B, fortæller Malene 
Skovfoged Skøtt.

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

Hotel fritz HHH

To unge brødre står bag Hotel Fritz, 
hvor de viderefører familietraditio-
nen for godt værtsskab og autentisk 
charme på deres lille, hyggelige hotel 
ved Mosels bred. Alle værelser har 
gennemgået en større renovering og 
fremstår som det øvrige hotel lyst og 
indbydende. Derudover er beliggenhe-
den ikke mindre end uovertruffen, og 
så gør brødrene alt, hvad de kan, for 
at give jer en dejlig ferie. For eksempel 
får I udleveret en flaske prosecco ved 
ankomsten, så I kan starte ferien på 
behørig vis. På hotellets overdækkede 
terrasse kan man bruge timer på at 
sidde med et glas køligt hvidvin og 
nyde panoramaet over floden, hvor 
skibene sejler i fast rutefart til middel-
alderbyen Cochem (3 km) lidt længere 
oppe ad floden.

•	5 overnatninger
•	5 x morgenbuffet
•	Velkomstdrink
•	1 flaske Prosecco pr. 

værelse ved ankomst
•	5 x aftenbuffet
•	1 vinsmagning ved den 

lokale brygmester
•	Besøg på lokalt likør-

       brænderi inkl. smagsprøver

det gode liv ved mosel
6 dage i Valwig bei Cochem, Sydtyskland

Ankomst: Søndage 3.5.-4.10.2020.

Børnerabat 
1 barn 0-3 år gratis. 1 barn 4-10 år 549,-

Pr. person i dobbeltværelse

2.499,-
Pris uden rejsekode 2.799,-

Nyt køkken i Aller

Kommende arrangementer

Bestil gerne 
bord på telefon  

7456 1710

Egnsretter 
den 28. februar 

kl. 18.30  
á 24800 kr.

Sdr. kaffebord  
den 29. marts 

kl. 14.30 
á 14800 kr.
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Landbrug / Have / Fritid / Bolig / Ejendomme m.m.

• 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

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

Opbevaring
I Christiansfeld udlejes  

opbevarings- og  
lagerlokaler fra  

9 m2 op til 60 m2.

Henvendelse  
på tlf. 2616 7707

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

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. 

Lejlighed til leje 
»Bakerstreet« 

Stepping 
2 værelses lejlighed på 

1. sal på 86 m2  
til leje fra 1. marts 2020. 

Ingen husdyr 
 - adgang til fælleshave  

og vaskekælder 

Husleje kr. 3.900,00  
+ forbrug incl. fælles- 
antenne (lille pakke). 

Depositum 3 mdr.  
husleje 

Kontakt: 4030 1215 
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Christiansfeld

Tilbuddene gælder fra  
torsdag den 20. februar til og med  

torsdag den 27. februar

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

Dansk 
kylling 
marked
280-800 gr.

Den Gamle Fabrik 
marmelade
380 gr.

5,- kroners  
Grøntmarked: Mango,  

Cherry-Blomme  
tomater 250 gr.  

eller Mixsalat/Rucula

Lurpak
200 gr.

Castus  
Frugt- 
stænger

Hatting Brød Cheasy 
yoghurt
1 liter

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

(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!

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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Christiansfeld Avis10 Tirsdag den 18. februar 2020

View fra 60’erne



Christiansfeld Avis 11Tirsdag den 18. februar 2020

Håndværkere m.m.

Støt de lokale butikker  
og håndværkere

Byggeriet skrider frem på den gamle skolegrund i Nørregade


