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Gudstjenester
Søndag den 1. marts 2020 

1. søndag i fasten
Aastrup .....................kl. 10.30 
Aller ..........................kl. 09.00
Bjerning ....................kl. 09.00
Brødremenigheden ..kl. 10.30
Fjelstrup ....................kl. 10.15 
Frørup .......................kl. 14.00
Hejls ..........................kl. 10.30
Hjerndrup .................kl. 09.00 
Anne Mie A. S. Johanson
Moltrup ......................... ingen
Sommersted ..............kl. 10.30
Stepping ....................kl. 10.30
Taps ............................... ingen 
Tyrstrup .....................kl. 10.30 
Anne Mie A. S. Johanson 
Vejstrup .....................kl. 09.00 
Vonsbæk ....................kl. 09.00

Hvad sker der i min kirke? 
Se side 2

Vi pakker flotte  
gavekurve til  

enhver lejlighed...
 Vores åbningstider er:

MANDAG - FREDAG  
kl. 09.30 - 17.30

LØRDAGE:  
kl. 09.30 - 13.00

 Prætoriustorvet 1 B  
Chr.feld . Tlf. 7456 0300 

www.donslundvine.dk

Åbningstider:
Tirsdag: kl. 09 - 14
Torsdag: kl. 12 - 17

Vi holder 

ferie
uge 27 og 28

Vi er tilbage igen  
mandag den 18. juli

JUel optik
Nørregade 10 - Chr.feld

tlf. 7456 1327
www.juelnielsens.dk

Ni
els

en

Så er vi  
tilbage efter 

ferien
ÅbNiNgStider:
Man.-fre. 9.30-17.30

Service nær dig

JUel optik
Nørregade 10 - Chr.feld

tlf. 7456 1327
www.juelnielsens.dk

Ni
els

en

Solbriller
enstyrke:  kr. 1998,-
flerstyrke:  kr. 1998,-

ÅbNiNgStider:
Man.-fre. 9.30-17.30

Service nær dig

JUel optik
Nørregade 10 - Chr.feld

tlf. 7456 1327
www.juelnielsens.dk

Ni
els

en

Uge 26, 27 og 28 Uge 29 Uge 30

IMpuls-møde i Sognehuset 
Gl. Kongevej 9, Christiansfeld

Onsdag den 4. marts 19.30: 
»Jordens forvaltning«

Tale ved tidl. rejsepræst Leif Andersen. 
Alle er velkomne!

Klinikken  
er lukket 
pga. FERIE

fra d. 6. marts 
til d. 20. marts 

Begge dage inkl.
Ved akut behov for  

lægehjælp,  
kan henvendelse ske til  

vore nabo kollegaer.

Læge Lars Hertel

Ældre 
Sagen 

HUSK
Kaffe - Kage  

- Hygge 
i Seniorhuset

Søndag den  
1. marts kl. 14.00

Ældre Sagen 
Christiansfeld

Årsberetning
Torsdag den 5. marts kl. 19.30 

i Seniorhuset
Udvalget fortæller om årets forløb  
og om forestående arrangementer.

Herefter underholdning med Tanja Hansen  
og Willy Freese. 

Tanja fortæller om sit liv i Rusland og Danmark.  
Synger 3 russiske sange. 

Willy spiller guitar til og til fællessang.

Der serveres kaffe og lagkage.

Gratis entré og kun for medlemmer.

Hejls Vandværk
afholder den ordinære 

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

Dagsorden ifølge vedtægter.

Bestyrelsen

Kvindernes internationale 
Bededag
Fredag d. 6. marts 
i Søstrehuset, 
Nørregade 14,  
Christiansfeld
Kl. 14.30: Kaffebord i Multisalen.

Kl. 16.00: Gudstjeneste i Korsalen.

Tale ved Ulla Tørnæs, MF 
Gratis adgang. Alle kvinder er velkomne.

I/S Aller Vandværk 
afholder ordinær  

generalforsamling 
Torsdag den 19. marts 2020  
kl. 19.00 på Aller Friskole 

Dagsorden i henhold til vedtægterne.

I/S Hejls Vindmøllelaug
afholder 

Generalforsamling
Tirsdag den 10. marts 2020 kl. 19.00  

på Hejls Skole.
Dagsorden i henhold til vedtægterne.

På bestyrelsens vegne 
Mogens Westen

Hjerndrupvej 10 . 7456 1511
www.blomstergaarden- 

christiansfeld.dk

Ligustrum /  
Bøg m.m.

F.eks.  
Ligustrum 50/80

699
Pr. stk.

Nu er  
det tid til

hækplanter
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Frørup · Hejls 
Hjerndrup · Stepping

Taps · Tyrstrup · Vejstrup

Fernisering
Poul Erik Lassen, autodidakt kunstner fra  
Christiansfeld, vil udstille sine malerier i  

Tyrstrup Sognehus fra  
den 1. marts til den 31. maj 2020.

Velkommen til fernisering efter gudstjenesten  
den 1. marts i sognehuset på Gl. Kongevej 9,  

hvor Poul Erik vil fortælle om sin kunst.

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

Eller måske for en, du kender?

Kontakt: Inga Jakobsen, 2398 3286

Arr. De samvirkende Menighedsplejer i Kolding 
Provsti og Tyrstrup menighedsråd

Fastelavn  
er mit navn…

Vi fejrer fastelavn i Frørup kirke, 
søndag  

den 1. marts  
kl. 14

hvor børnekoret medvirker. 
Efterfølgende er der  

tøndeslagning og fastelavns-
boller hos Erika  

- alle er hjerteligt velkomne!

Vejstrup Kirke
Onsdag den 4. marts kl. 19.00

Tears In Heaven
- og andre sange til og omkring Gud

Skuespilleren og sangeren Søren Launbjerg og  
pianist Carl Ulrik Munk-Andersen har sammensat  

et koncertprogram,  
som består af stemnings- 
fulde og gribende sange  
fra musicals, film og det 

 klassiske rock-repertoire.
-  Fri entré  -

Bekendtgørelser

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

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

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

MODTAGER DU IKKE UGEAVISEN SENEST 
TORSDAG 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.

• 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...

SJ
ØL

UND D I RÆTS FORENINGGeneral- 
forsamling
i Sjølund IF Hovedbestyrelse
Fodbold - Gymnastik - Fitness 
Sjølund Multiarena og 
Kolding/SjølundUdvikling

afholdes onsdag d. 18. marts kl. 19.00 
i Vejstrup Foramlingshus

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Med venlig hilsen 
Bestyrelserne

Vores allerkæreste

Gert Ahrenkiel
Hejlsminde

er den 17. februar 2020 stille sovet ind efter svær sygdom
i en alder af kun 66 år. 

”Tag vores kærlighed med på din sidste rejse”

Tak for alt - vi vil savne dig!

Lisa, Anita & Jimmy

Min kære mand, vores kære far,
svigerfar, farfar og oldefar

Eigil Kirkegaard Vium
* 10. juni 1930    † 20. februar 2020

er stille sovet ind

På familiens vegne

Kirsten
Jan, Karsten

Bisættelsen finder sted fra Tyrstrup Kirke
torsdag den 27. februar kl. 13.00

Vores kære

Johannes Jensen Lund
“Johs”

er stille sovet ind

På familiens vegne

Sonja

Bisættelsen finder sted fra Tyrstrup Kirke
lørdag den 29. februar kl. 11.00

Fjelstrup Vandværk A.m.b.a.
afholder 

generalforsamling 
Torsdag den 19. marts 2020 kl. 19.30 

i Fjelstrup Forsamlingshus
Dagsorden iflg. vedtægterne.

M.v.h. bestyrelsen

Ordinær Generalforsamling 

Klassisk Christiansfeld 
Onsdag, den 11. marts kl. 19 

Christiansfeld Bibliotek 
Formidlingsrummet 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen 
må være indgivet skriftligt til formanden for Klassisk 
Christiansfeld senest 8 dage før generalforsamlingen  

 nyhed@klassiskchristiansfeld.dk 
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Vi søger omdelere i jeres nærområde.
Har du en teenager i alderen 13-17 år, som er klar til 
at tage ansvar og tjene sine egne penge? Reklamer 
leveres pakkede hos jer, og der er mulighed for 
omdeling 1-2 gange om ugen. Din teenager 
bestemmer selv, hvornår reklamer og aviser 
omdeles på dagen – inden for deadline.

Læs mere og søg jobbet på

Er det tid til, at din 
teenager tjener sine 
egne penge?

Str. 37

Str. 36

Str. 38

Str. 39

Str. 40

Str. 48

Når deres fødder vokser 
- vokser forbruget også 

blivomdeler.nu

Tillykke

Ville’s Slagtehus/gårdbutik

ÅBNINGSTIDER:
Torsdag ......... kl. 10.00-17.30 
Fredag ........... kl. 10.00-17.30 
Lørdag ........... kl. 10.00-13.00

Ville’s Slagtehus/gårdbutik
Kær Møllevej 95, 6094 Hejls
Tlf. 7557 4982 www.villes-slagtehus.dk

Jeg er 188 høj  

- bruger str. 45 i sko  

- hvad vejer jeg?

Hakket Kalv & Flæsk 
Svin eller oxe 8-12% 
FRIT VALG 
1 kg 5000

Ta’ 3 kg  13000

Medister 
1 kg 5000

Ta’ 3 kg  13000

Hakket oxe 
3-6% 
1 kg 6000

Ta’ 3 kg  15000

KUN LØRDAG
Rullepølse - Hamburgerryg, 
Steg eller RoastbeefFRIT  

VALG

10 
skiver

895

Stor flot nyrøget
Kylling

Pr. stk.  6500
Nyrøget
Hamburgerryg
el bacon

Pr. 1/2 kg  1795
Nyrøget
Svinemørbrad

Pr. stk.  3500

FRIT VALG

KØDKØD

Hakket HESTEKØD
1 kg 4000

Ta’ 3 kg   10000

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

Smukke  
smykker  
designet  
og  
produceret  
af Henrik Lervad Thomsen 

Kosmetik- 
punge

JJ  
redesign

Hej far
Du ønskes tillykke med din 
50-års fødselsdag - din 20-
års bryllupsdag og dit 25-års 
jubilæum den 22. januar.
Vi glæder os til festen den 
29. februar.

Kærlig hilsen 
Philip 
M. G. K. M. 
Mormor og Morfar

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

Beliggende i  
Christiansfeld midtby.

Tlf. 4071 1542

Bolig / Ejendom

Fiolministeriet spiller 
i Søstrehuset

Tirsdag den 3. kan man 
opleve strygertrioen Fiol-
ministeriet i Søstrehusets 
Koncertsal.

Fiolministeriet består 
af Kirstine Sand (violin 
og sang), Ditte Fromseier 
(bratsch, violin og sang) samt 
Kirstine Elise Pedersen (cello 
og sang).

De tre strygere har hver 
især turneret både i og uden 
for landets grænser. Som 
trioen Fiolministeriet har de 
blandt andet optrådt på Tøn-

der Festival, North Atlantic 
Fiddle Convention (Storbri-
tannien), Førde festival (Nor-
ge), Folk Baltica (Danmark/
Tyskland samt på Nisswa 
Stämmen (USA).

»For mig er det fantastisk 
spændende at indføre et ele-
ment af sang i rigtigt mange 
af vores numre. Det er med 
til at give en endnu mere per-
sonlig oplevelse,« siger Ditte 
Fromseier. Hun er uddannet 
som både klassisk og folke-
musik-violinist og har turne-
ret i det meste af verden med 

mange forskellige orkestre. 
Kirstine Sand er vidt berejst 
som folkemusiker, mens Kir-
stine Elise Pedersen er både 
folkemusiker og klassisk mu-
siker og regnes for den bedste 
folk cellist i Danmark.

Musikerne fandt sammen 
på grund af deres fælles kær-
lighed til den allerældste dan-
ske folkemusik. Fioministeri-
ets nyeste repertoire er egne 
kompositioner med tråde 
tilbage til de gamle melodier 
og sange.
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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

Foredrag af Hans Berntsen om 
helbredelse og tilbud om bøn for syge

Kendt fra bl.a. TV-udsendelser. Har bedt for syge i 35 år.  
Se eksempler på helbredte i bogen ”Hans Berntsen - Volvo-direktø-
ren, som helbreder tusinder ved Helligåndens kraft.” Hosianna.dk

Morgenstjernen, Jernbanegade 1, Christiansfeld 

Søndag den 1. marts kl. 14-16
Evt. mere information hos Henri Nissen på mobil 5131 6599

Gratis adgang. Gratis forbøn. Kaffe kan købes.

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

Christiansfeld Avis
Tyrstrup Herreds 

Tidende
Jernbanegade 1 

6070 Christiansfeld

Så blev det FASTE- 
LAVN igen i år
Fastelavnssøndag kunne 
man møde disse to festligt 
udklædte voksne i Netto på 
vej til eller fra fastelavns-
fest. Men hvor stammer 
fastelavn fra?

På den nordlige halvkugle 
er fastelavn eller karneval en 
fest på grænsen mellem vinter 
og forår. I det gamle Rom fej-
rede man det sejrende forår. 
I det gamle Ægypten fejrede 
man, at Nilen gik over sine 
bredder og livets og årets cy-
klus begyndte forfra, kan man 
læse hos Wikipedia.

På Kristeligt Dagblads 
hjemmeside fortælles mere 
udførligt om fastelavn- og 
karneval gennem tiderne og 
blandt andet, at - Fastelavns-
søndag altid ligger syv uger 
før påskedag, der falder den 
første søndag efter fuldmåne 
efter forårsjævndøgn - altså 
mellem den 1. februar og 
den 7.marts. At ordet Faste-
lavn kommer af det plattyske 
»vaste lavent« eller »fastel-
abend«, der betyder aftenen 
inden fasten. Deri-
mod stammer or-
det Karneval fra 
latin »carne vale«, 
der betyder »Farvel 
til kødet«, en hen-
visning til den 40 
dage lange faste, 
som starter lige ef-
ter fastelavn. Hjem-
mesiden fortæller 
videre, at fastelavn 
oprindeligt og langt 
op i 1800-tallet var 
en voksenfest, hvor 
der blev drukket 
alkohol i rigelige 
mængde og spist 
kød, festet, danset 

og hvor man klædte sig ud og 
slog katten af tønden - ofte fra 
hest med en stakkels levende 
kat inden. Katten symbolise-
rede nemlig både Den Onde 
og det onde i almindelighed, 
som man ville beskytte sig 
imod.

Mens det i dag (mest!) er 
børn, der udklæder sig, så 
var det de voksne, som før i 
tiden klædte sig ud som no-
get farligt for at skræmme det 
onde bort. Nede sydpå og 
især i Italien inviterede man 
helt tilbage i renæssancen og 
barokken til store maskebal-
ler. I Venedig afholdes flotte 
maskerader, hvor gæsterne 
er klædte som adlen var det 
i 1500-1700-tallet. På hjem-
mesiden fortælles også, at 
der mange steder i Europa 
afholdes fastelavnsoptog (for 
eksempel i tyske byer som 
Mainz og Køln), og at det 
mest kendte måske er karne-
vallet i Rio - her er de store 
rober dog udskiftet med små 
bikinier.

Af Lars Østergaard Jensen

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.
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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. 

Ulla Tørnæs 
taler ved 
kvinde- 
bededag
Kvindernes internationale 
Bededag afholdes i Søstre-
huset i Christiansfeld fre-
dag den 6. marts, blandt 
andet med besøg af folke-
tingsmedlem Ulla Tørnæs.

Den første fredag i marts 
er Kvindernes Internatio-
nale Bededag. Den afholdes 
over hele verden, også lokalt i 
Christiansfeld, hvor man mø-
des i Søstrehuset kl. 14.30. 
Der startes med et stort kaf-
febord og kl. 16 er der guds-
tjeneste i Korsalen, hvor fol-

ketingsmedlem Ulla Tørnæs 
(V) taler.

Den 6. marts samles kvin-
der i mere end 170 lande 
til et verdensomspændende 
fællesskab omkring bøn og 
handling til gavn for kvinder 
og børn. I Danmark markeres 
det cirka 40 steder og i år er 
det 11. gang, at bededagen lø-
ber af stablen i Christiansfeld. 
Bag det lokale arrangement 
står kvinder fra Brødremenig-
heden og Folkekirken, som 
indbyder alle til at deltage.

I år er det kvinder fra Zim-

babwe, der har udarbejdet 
oplægget for dagen under 
overskriften »Rejs dig! Tag din 
båre og gå!«. Under kaffen gi-
ver Sissel Madsen, medlem af 
Danmarks økumeniske kvin-
dekomite, en orientering om 
Zimbabwe.  

Hvert år samles der penge 
ind til sundheds- og under-
visningsprojekter for kvinder 
og børn. I Danmark fordeles 
indsamlingsbeløbet i år mel-
lem Stjernebjerget på Vest-
bredden og Fathers Home i 

Ghana. Stjernebjerget er et 
kristent center for børn og 
unge med særlige behov og 
drives af palæstinensere med 
støtte fra Brødremenigheden. 
Fathers Home er et hjem for 
forældreløse børn og unge 
drevet i partnerskab med 
Missionsforbundet. Der vil 
under kaffen blive orienteret 
om indsamlingsprojekterne.

Det er gratis at deltage i 
Kvindernes I nternationale 
Bededag.

Ulla Tørnæs MF

Plakaten for Kvindernes Internationale Bededag 2020 er i år 
lavet af kunstneren Nonhlanhla Mathe fra Zimbabwe.
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Landbrug / Have / Fritid / Bolig / Ejendomme m.m.

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 

Foredrag og sang på Skamlingsbanken
Skamlingsbankeselskabet 
indbyder igen til en festlig 
aften, hvor ord og sang er 
omdrejningspunktet. 

Formanden for Skam-
lingsbankeselskabet Nis Jør-
gen Steffensen fortæller om 
baggrunden: »I 2018 marke-
rede vi selskabets 175-års ju-
bilæum med en fest, der trak 
fulde huse. Vi fik så mange 
positive tilbagemeldinger, at 
vi besluttede at holde en fest 

igen i 2019, og det gik også 
rigtig godt. Så nu holder vi 
fest igen og har vist fået en 
ny tradition«. Skamlingsban-
keselskabet blev oprindeligt 
dannet for at værne om ret-
ten til at tale dansk, hvilket 
blev udfordret på den tid, da 
Sønderjylland var under stor 
tysk indflydelse. Det er derfor 
naturligt, at sproget og ordet 
er omdrejningspunktet for 
Skamlingsbankeselskabets ar-
rangementer.

Det moderne Danmark og 
højskolebevægelsen

Under overskriften »Det 
moderne Danmark og høj-
skolebevægelsen«, fortæller 
Mads Rykind-Eriksen, for-
stander for Rødding Høj-
skole, om baggrunden for 
højskolebevægelsens opståen 
med udgangspunkt i Grundt-
vigs tanker, og hvad der har 
været bevægelsens formål 
i forhold til det omgivende 
samfund. Det er samtidig 

fortællingen om fremvæksten 
af det moderne Danmark, da 
højskolebevægelsens historie 
er tæt bundet sammen med 
Danmarks politiske, økono-
miske og åndelige udvikling. 
I 100-året for Genforenin-
gen i 1920 vil Mads Rykind-
Eriksen fortælle om de folke-
lige kræfter, der blandt andet 
skabte skamlingsbankemø-
derne og højskolerne og som 
ledte frem til den nationalstat, 
som vi kender i dag.

Mads Rykind-Eriksen har 
siden 2007 været forstander 
på Rødding Højskole i Søn-
derjylland sammen med sin 
kone Anja. Mads Rykind-
Eriksen er uddannet cand.
mag. i historie og filosofi fra 
universiteterne i Aarhus og 
Lund og har tidligere arbejdet 
som lærer på Båring Højskole 
og Ry Højskole samt siddet 
i højskoleforeningens besty-
relse.

Sang så englene synger
Aftenen byder også på so-

losang på et særdeles højt ni-
veau med Annemette Hess.

Annemette Hess har haft 
flere roller i de danske frilufts-
spil, bl.a. på Frøbjerg, Varde 
Sommerspil og Dorothea Te-
atret i Kolding, hvor rollerne 
har været så forskellige som 
f.eks. Fantine i Les Misera-
bles, Anna i The King and I, 
Corinna i Frk. Nitousche og 
Sally Bowles i Cabaret. Efter-
følgende har det mest været 
sangen, der har trukket, og i 
2005 valgte hun at stoppe sit 
daværende arbejde for at leve 
fuldt ud af musikken.

Annemette Hess er født 
i København, vokset op på 
Sjælland og Fyn, har boet en 
del år i Nordjylland, men er 
nu efter 8 år faldet til i Søn-
derjylland med mand og 2 
børn. Og som hun siger »Da 
hele Danmark er min arbejds-
plads, ligger det dejligt cen-
tralt«.

Mad og fællessang
Aftenen byder også på 

mad og drikke med lækkerier 
fra Restaurant Skamlingsban-
kens køkken. Ligeledes er der 
som sædvanlig plads til mas-
ser af fællessang. 

Arrangementet afholdes 
den 5. marts kl. 18.00 og er 
åbent for alle interesserede. 
Det koster kr. 200,- inkl. mad 
og drikke, og man melder sig 
til på tlf. 7557 2003, fortæller 
Nis Kjær.

Zenobia i Hejlsminde 
Forsamlingshus
I alt næsten 80 glade til-
hørere og arrangører gik 
torsdag den 20. februar 
hjem med store smil og 
masser af musikalske ople-
velser, efter koncerten med 
Zenobia, arrangeret af folk 
i Hejlsminde.

De tre »piger« Charlotte, 
Louise og Mette leverede en 
sværm af gamle danske sange, 
gammel dansk folkemusik og 
ny selvskreven musik, som i 
den grad fyldte lokalet og blev 
suppleret af herlige historier 
og fællessang. Der var flere 
henvisninger til det aktuelle 

100-års jubilæum for Gen-
foreningen. Alt var pakket ind 
i en meget fint tilpasset lyd, 
styret af Torben Sminge, som 
også leverede et par akkom-
pagnementer på sit flygelhorn. 
En super dejlig aften, som folk 
i Hejlsminde håber at kunne 
gentage i løbet af et par år. 

CIF Bueskyttere
Bueskytterne fra Christi-
ansfeld If Bueskytter del-
tog den 23. februar i årets 
først udendørs 3D stævne 
på Sønderhedevej i Es-
bjerg. Godt 60 skytter i 
alt havde trodset det våde 
vejr. Skytterne opnåede 
følgende placeringer:

Zibrandt Christensen  
HsI nr. 1
Bjørn M. Hansen  
HmaB nr. 1
Davoud Helany  
HmaI nr. 2
Dennis Jensen  
HsB nr. 5
Tage Kristensen  
HmaC nr. 5
Henrik Gotfredsen  
HsI nr. 6
Christian Jørgensen  
HsL nr. 6

Foto og tekst Eva Kristensen
Fra venstre Bjørn M. Hansen, Zibrandt Christensen og Davoud 
Helany.
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Christiansfeld

Tilbuddene gælder fra  
torsdag den 27. februar til og med  

torsdag den 5. marts

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

Coca Cola, Coca Cola Zero 
el. Fanta

Gestus kartoffelprodukter

Klovborg skæreost
700 g

¼ ltr.  
piske fløde  
Karolines 
køkken

Tulipaner 

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

(max. 4 stk. pr. kunde)

7 stk.  
Pr. bundt

1995

Pr. stk.

495

24 stk.  
dåser

5995
+ pant

Pr.  
pose

795

3500

(max. 4 stk. 
pr. kunde)

PRISFALD

PRISFALD

Hverdagens VARME RET 
fra Delikatessen kun 4495
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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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Gestus 
Popcorn

Taffel Chips 

Dolmio saucer

Tarteletter Gestus

Flødekartofler
2 kg

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

Pr. pose  

500

3 poser

2500

500 ml.

1000

Christiansfeld

Tilbuddene gælder fra  
torsdag den 27. februar til og med  

torsdag den 5. marts

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

Vi har købt et kæmpe PARTI… Vi har købt et kæmpe PARTI… 
først til mølleførst til mølle

ASP HOLMEBLAD  ASP HOLMEBLAD  

lys og servietter lys og servietter 
– mere end 50 forskellige slags– mere end 50 forskellige slags

FRIT VALG779595

FRIT VALG

Pr. stk.1000

FRIT VALG

Cult MokaiRød 
Merrild 
103
400 g

75 cl.

1500
+ pant2500

(max. 4 stk. pr. kunde)

Pr.  
pose

4900
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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

Cirkus & Gøgl i Sjølund
44 børn og unge har brugt 
tre dage af deres vinterfe-
rie i en Cirkus & Gøgler 
Workshop i Sjølund Mul-
tiarena. Her blev der træ-
net klovn- & trylleri med  
Tonny Trifolikum, tra-
pez & artisteri med Katja 
Enoch og ballet med Ying 
Chen. Makeup blev lagt af 
June Allison. 

Det var Kolding Sjølund 
Udvikling for Børn, Gym-
nastikafdelingen og SFO’en 
i Sjølund som samarbejdede 
om eventen, der lod sig gøre 
med midler fra Trygfonden 
og to lokale fonde, Hviids 
Fond og Hans & Ingrid Jen-
sens Fond. Ønsket var at til-
byde børn og unge et brag 
af en ferieoplevelse, lokalt 

således, at alle børn kan være 
med. Også selvom forældrene 
skulle arbejde eller af andre 
grunde ikke skulle noget i fe-
rien. 

Det blev tre dejlige dage, 
som sluttede med en fin Cir-
kusforestilling, hvor de sejeste 
artister og dygtige instruktø-

rer viste deres talenter frem. 
Der bliver noget at fortælle 
om, når skolen starter igen, 
men også en fællesoplevelse 
som børnene kan dele med 
hinanden i dagligdagen. Og 
en god tradition som man 
satser på at gentage igen til 
næste år.

Kendt helbreder
taler i Christiansfeld
I over 35 år har Hans 
Berntsen fra Aalborg hel-
bredt tusindvis i Danmark 
og udlandet. Han lover al-

drig noget, men facebook-
opslag strømmer ind fra 
taknemlige helbredte. Og 
alt er gratis.

Det lyder næsten for godt 
til at være sandt. Men på søn-
dag kan man selv møde man-
den i Cafe Morgenstjernen i 
Christiansfeld. Her vil den nu 
over 70-årige tidligere Volvo-
direktør holde et foredrag om 
en positiv livsstil og give ek-
sempler på mennesker, som 
har oplevet en uforklarlig hel-
bredelse.

Det begyndte i 1982, da 
den dynamisk Aalborg-direk-
tør følte, at han skulle tage 

Jesus’ løfte for pålydende, at 
»...de skal lægge hænderne på 
de syge, så de bliver helbredt.« 
(Markus evangeliet kap. 16). 
Han gjorde det. Kolleger og 
venner blev faktisk helbredt… 

Snart blev der arrangeret 
møder og tv-udsendelser.

Siden har Berntsen bedt 
for tusinder af syge, og mange 
har bagefter kunnet fortælle 
om en uforklarlig bedring.

Journalisten Henri Nissen 
fra den kristne ugeavis Udfor-
dringen i Christiansfeld har 
skrevet en bog om Berntsen. 
(Hans Berntsen - Volvo-di-
rektøren som helbreder tusin-
der med Helligåndens kraft! 
Hvem er han? - Hvordan gør 
han? - Hvorfor virker det?)

I bogen svarer Hans Bernt-
sen selv på spørgsmål, og nog-
le af de mange syge fortæller 
selv om det utrolige mirakel, 
de har oplevet. Og det er vir-
kelig utrolige helbredelser, 
der er sket. Hjernesvulster. 
Kræft. Barnløshed. Sklerose. 
Gigt. Rygproblemer…

Mødet i Christiansfeld 
foregår søndag den 1. marts 
kl. 14-16. Der er gratis ad-
gang, og har man lyst til at 
blive bedt for, koster det hel-
ler ikke noget. Kaffe kan kø-
bes.

Bogen kan købes på mø-
det, i boghandlen eller på 
webboghandlen Hosianna.dk

Sara Cecilie Nielsen fra Aal-
borg undgik en hjertetrans-
plantation. Hullet i hendes 
hjerte var væk, da hun blev 
scannet igen efter forbøn af 
Hans Berntsen.
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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

Følg ugeavisen 
på Facebook!


