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Gudstjenester
Søndag den 8. marts 2020 

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

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

LOPPE-
MARKED
i Ødis Hallen

LØRDAG  
den 14. marts  
kl. 9.30-13.30
Auktion kl. 10.30

Ødis IF

IMpuls-møde i Sognehuset 
Gl. Kongevej 9, Christiansfeld

Onsdag den 11. marts 19.30: 
»Ensomhed«

Tale ved Inger Nørgaard, Hoptrup. 
Alle er velkomne!

Flagstænger
Glasfiber

Tlf. 40 54 42 18 - kontakt@hix.dk
Henning Nordestgaard, Give

Inkl. knop, line, lineholder og levering  
i hele Jylland og på Fyn

F.eks. 8 m  
med vippebeslag

kr. 1.600,-

HUSK 
generalforsamling

torsdag den 5. marts kl. 19.00 
på Brødremenighedens Hotel

Efter generalforsamlingen vil  
arkivleder Jytte Ludvigsen, vise en billedserie  
med en tur ad Haderslevvej og Kongensgade.

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

Christiansfeld 
Fjernvarmeselskab 
A.m.b.A.  

afholder 

Ordinær generalforsamling
tirsdag d. 31. marts 2020 kl. 19.30 
på Brødremenighedens Hotel
med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning for det forløbne regnskabsår.
3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til  
 godkendelse.
4. Budget for indeværende drifts år fremlægges  
 til orientering.
5. Investeringsplan for kommende år fremlægges  
 til orientering.
6. Indkomne forslag fra andelshavere.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer - efter tur afgår: 
 Jens Jørgen Madsen. Modtager ikke genvalg. 
 Allan Kirk Jensen. Modtager genvalg. 
 Kaj Schmidt Jensen. Modtager genvalg.
8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. 
 1. suppleant: 
 2. suppleant:
9. Valg af revisor.
10. Evt.
NB: I henhold til selskabets vedtægter § 7.3 er det 
kun andelshavere, der har stemmeret.

Bestyrelsen

BDM GENBRUG

Prætoriustorv 1c, 6070 Christiansfeld 
Mandag - Fredag kl. 12.30-17.00

Lørdag kl. 10.00-12.30

HJERTELIG TAK
for de mange fine 

genbrugsting vi 
modtog i 2019!

BRØDREMENIGHEDENS DANSKE MISSION

Annonce
sponsor:

Vi har også brug for dine genbrugsting i 2020!
Aflever dem i forretningen i åbningstiden

Gymnastik- 
opvisning
Lørdag d. 14. marts 2020  
kl. 11 i Fjelstrup Hallen
Kom og se foreningens hold og gæstehold. 

Det vil være muligt at købe mad og drikke i kiosken 
og efter opvisningen er der kagebord.

Fjelstrup Gymnastik

Annonce- 
sponsor:

Telefon 41 501 502

Hjerndrupvej 10 . 7456 1511
www.blomstergaarden- 

christiansfeld.dk

STORT UDVALG I 

HORNUM 
HAVEFRØ

0ver 500 sorter0ver 500 sorter

50%
SPAR OP TIL

28 SORTER I  
LÆGGE- 

KARTOFLER
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Frørup · Hejls 
Hjerndrup · Stepping

Taps · Tyrstrup · Vejstrup

Juice af sukkerrør og ingefær
Af Anne Mie Skak Johanson, sognepræst i Tyrstrup og Hjerndrup

I går var vi til møde med 
guvernøren og mødte dygtige 
undervisere på et lokalt semi-
narium. I dag var vi i audiens 
hos to stamme-konger, som 
begge blev tiltalt »deres kon-
gelige højhed«. Det støver 
meget, da vinden bærer sand 
fra Sahara, og støvet er så tæt, 
at ingen fly er landet eller let-
tet i dag. Vagterne følger tro-
fast i hælene på os og sikrer 
vores færd, mens vi møder 
venlige og smilende menne-
sker overalt. Her til aften fik vi 
juice produceret af sukkerrør. 
Alt sammen ting, som jeg al-
drig har prøvet før. 

Der sker noget med mig, 
når jeg møder en fremmed 

kultur. Jeg lærer for det første, 
at ting kan gøres på forskel-
lige måder uden at indholdet 
bliver ødelagt. Jeg lærer også, 
at min måde ikke altid passer, 
når omstændigheder ændres. 

Mine fordomme bliver  
testet. Jeg har mødt højt kva-
lificerede teologer og læger 
midt i støvet. Mødt respekt og 
traditioner, som holder sam-
fundet sammen og kulturen 
levende. Selvom jeg anser mig 
selv for ret fordomsfri, så er jeg 
blevet glædelig overrasket og 
overvældet. 

Min egen kultur spejles. 
Lige pludselig så bliver det ty-
deligt, at selvom jeg skal vente 
på næste programpunkt, fordi 

planen ikke er helt justeret, ja 
så når vi alligevel meget på en 
dag. Det kunne vi godt lære 
noget af. Så lærer jeg også, at 
relationer og menneskelige 
møder er lige så vigtige som 
produktivitet. Når vi ser hinan-
den og respekterer hinanden, 
bliver arbejdet i længden hur-
tigere gennemført. Det er da 
også værd at tage med hjem. 

Nu behøver vi heldigvis 
ikke altid rejse langt væk for at 
møde en anderledes kultur og 
lære. Lige udenfor døren, hos 
naboen, eller længere nede af 
vejen, er der folk, som vi hver 
især kan lære fra og spejle vo-
res egen måde i. 

Tænk sig, at Gud har skabt 

så vidunderlig og mangfoldig 
en verden, hvor vi kan lære nyt 
i mødet med det anderledes. 
Tænk sig, at Gud kan rumme 
det hele, dig og mig og den 
som er helt anderledes end os, 
og at han elsker det hele. 

For mig er lærepladsen i 
denne uge det nordvestlige 
Nigeria. 

AFLYSNING
Foredraget  

»Historien sætter grænser i generationer«  
med psykolog Anne Agerbo, 

som afholdes i Tyrstrup Sognehus, tirsdag  
d. 10. marts kl. 19.00 er desværre blevet aflyst.

Tyrstrup Sogns Menighedsråd

Velkommen til Middag på Tværs  
den 13. marts kl. 17.30

Mød mennesker fra andre lande og Danmark og byg  
bro. Medbring mad til det internationale tag-selv-bord. 

Meet people from 
Denmark and from 

other countries.  
Bring food for inter-

national buffet.

Mødested/Location: 
Sognehuset,  

Gl. Kongevej 9 i 
Christiansfeld.

DIT VALG - VORES HJERTESAG
Kolding - Haderslev - Vamdrup 

tlf.7552 6389
www.soegaards-begravelsesforretning.dk

SØGAARDS 
BEGRAVELSESFORRETNING

- en del af Begravelse Danmark

Bekendtgørelser

Frørup vandværk
Afholder ordinær  

generalforsamling
Torsdag d. 19. marts kl. 19.00 

på Skovrupvej 3  
(i jagtstuen hos Peter)

Dagsorden ifølge vedtægterne.

SJ
ØL

UND D I RÆTS FORENING

Gymnastik- 
opvisning 2020

Hejls Multihal 
Lørdag den 14. marts 13.00

HIF og SIF vil gerne fremvise 
hvad vi har puslet med i 19/20 sæsonen.

Gæsteoptræden ved 
Super Mix Springhold fra KIF  

og 
HAPS 

Haderslev  
Aspiranter

Lokalhistorisk Forening og  
Arkiv for Hejls-Hejlsmind

»Genforeningen 
lever«

Foredrag af
Museumsleder Kaj G. Nielsen 

Genforenings- og Grænsemuseet

Torsdag den 12. marts kl. 19.30  
i Hejls gl. Skole

Alle er velkomne.

Entré, kaffe og kage 50 kr.

Lokalhistorisk Arkiv for Hejls-Hejlsminde

Generalforsamling
i Fjelstrup Forsamlingshus 

og Fjelstrup Hallen
Torsdag den 19. marts

Kl. 19.00-19.30: Forsamlingshuset 
Kl. 20.00-20.30: Hallen

Begge generalforsamlinger 
foregår i fodboldlokalet.

Dagsorden iflg. vedtægterne.

Mvh. Bestyrelsen

Fjelstrup Vandværk A.m.b.a.
afholder 

generalforsamling 
Torsdag den 19. marts 2020 kl. 19.30 

i Fjelstrup Forsamlingshus
Dagsorden iflg. vedtægterne.

Bestyrelsen foreslår, at der bygges et nyt vandværk.

M.v.h. bestyrelsen

Min kære Mette
pigernes elskede mor

vores dejlige svigerdatter, svigerinde og tante

Mette Søberg
* 11. december 1977    †  24. februar 2020

er stille sovet ind efter svær sygdom

Minder varer evigt

På familiens vegne

Morten
Ida og Freja

Bisættelsen har fundet sted
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Bekendtgørelser

Gi’ et maleri i gave
Se malerier og kort i

»Karibu« eller

»Morgenstjernen«
af Birthe Engedal - Tlf. 40 81 81 28

HUSK at vi har åbent i denne uge: 

Fredag den 6. marts kl. 12-17 &  

Lørdag den 7. marts kl. 10-14

Favstrup Fisk

Altid frisk

 Favstrupvej 43  
Tlf. 2283 1091 
Christiansfeld

www.favstrupfisk.dk

HUSK at vi har åbent i denne uge: 

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

Hvorfor er  

zoologisk have aldrig 

blevet solgt?

- Den er for dyr...

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
500 grams bakke 

LEVERPOSTEJ695
KALVEKØD

Kalvebryst
Pr. 1/2 kg  1495

Gammeldaws  
Kalvesteg uden ben.
Med eller uden bacon.

Pr. 1/2 kg  3000

Skært kalvekød  
i strimler  
til wok

Pr. 1/1 kg  7000

Kalve T-bone,  
wienerschnitzel eller  

koteletter

Pr. 1/2 kg  5995FRIT VALG

Hovedgeneralforsamling 
i Idrætsforeningen Samvirke, 

Stepping
og

Ordinær Generalforsamling 
i Trekløverhallen i Stepping

Torsdag den 26. marts 2020  
kl. 19.00 og 20.00

Dagsorden ifølge vedtægterne. 

Afholdes i Forsamlingshuset.
Forslag, der ønskes behandlet på general- 
forsamlingen, må være indgivet skriftligt  

til formanden senest 8 dage før afholdelse.

Bestyrelserne for  
Trekløverhallen i Stepping
og Idrætsforeningen  
Samvirke, Stepping

Roman om en 
virkelig historie 
før genforeningen

Kun 24 år gammel måtte Jes forlade sin unge 
kone Trine og to små piger for selv at deltage i 1. 
verdenskrig. Som dansk sønderjyde i det tyskbe-
satte Nord-Slesvig var han tvunget til at deltage 
på tysk side – i Rusland og på Vestfronten i Bel-
gien og Frankrig. Han blev livsfarligt såret af et 
skud gennem halsen, og hans bror blev levende 
begravet fl ere gange – men begge overlevede 
mirakuløst og endte i engelsk krigsfangensskab, 
før de fi k lov at komme hjem i 1919. 

En biografi sk, autentisk roman bygget 90 pct. 
på Jes Nissens egne dagbøger, breve og person-
lige beretninger, levendegjort af hans sønnesøn, 
journalist Henri Nissen, Christiansfeld.

Henri Nissen: Jes i Krig. 170 sider. 198,- kr. Køb den i boghandlen eller på Hosianna.dk
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Jes i Krig 
 

Udfordringens Forlag 
- mere mellem himmel og jord9 788792 459848

Kun 24 år gammel måtte Jes 
forlade sin unge kone Trine og 

deres to små piger på Als for selv 
at deltage i 1. verdenskrig.

Som dansk sønderjyde i det tysk-
besatte Nord-Slesvig var han 

tvunget til at deltage på tysk side 
– først i Rusland og bagefter på 

Vestfronten i Belgien og Frankrig.

Han blev livsfarligt såret af et 
skud gennem halsen, og hans 

bror blev levende begravet flere 
gange – men begge overlevede 

mirakuløst og endte i engelsk 
krigsfangensskab, før de endelig 

fik lov at komme hjem i 1919.

Kort før krigen oplevede Jes en 
åndelig krise, og troen fik stor 

betydning for ham i krigen.

En biografisk autentisk roman  
bygget på Jes Nissens egne dag-

bøger, breve og personlige be-
retninger, levendegjort af hans 

sønnesøn, journalist 
Henri Peter Nissen.

Med tro, håb og kærlighed  
gennem 1. verdenskrig

Jes i krig-Cover.indd   1 09-02-2020   19:29:53

Nyhed

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

Overvældende
interesse for
helbredelse
Mødelokalet på Morgen-
stjernen kunne ikke rum-
me de mange, som søndag 
eftermiddag mødte op for 
at høre Hans Berntsen. 
Selv om der var sat næsten 
100 stole ind i lokalet, måt-
te to sidelokaler også tages 
i brug.

 
Emnet var helbredelse ved 

bøn. Og allerede på mødet 
havde taleren såkaldte kund-
skabsord om nogle deltageres 
konkrete smerter, som han 
mærkede på sin egen krop. 
Da han nævnte smerterne, 
markerede de pågældende 
deltagere, at det var sådan, de 
havde det. Mange oplevede 
også en forandring i deres 
smerter, da Hans Berntsen 
efter mødet bad ganske kort 
for enhver, der ønskede det.

Alt sammen var gratis, 
bortset fra kaffen. Og der var 
både unge og ældre blandt 
gæsterne. Nogle kom langvejs 
fra.

Blandt gæsterne var fx 
Majbrit Duborg Andersen fra 

Vojens. Hun fortæller:
- Jeg har haft ondt i højre 

skulder i to måneder. Da jeg 
gik til forbøn hos Berntsen i 
Christiansfeld, bad han for 
mine ben. Det ene var kortere 
end det andet. Noget løsnede 
sig i benet, og jeg mærkede, 
at smerterne forsvandt i min 
skulder! Jeg siger tak til Jesus 
for det, der skete, fortalte en 
glad Majbrit. Hun arbejder til 
daglig på Flyvestation Skryd-
strup.

Andre kunne fortælle om, 
at de tidligere havde været 
med på et lignende møde i 
Vejle eller andre byer, og at 
de havde oplevet en delvis el-
ler total helbredelse. På Hans 
Berntsens facebook-side kan 
man læse andre deltagere selv 
fortælle, hvad de har oplevet. 
Der er også videoer.

Nu på søndag den 8. marts 
holdes der et opfølgningsmø-
de fra kl. 14-15, hvor man kan 
få svar på spørgsmål. Her bli-
ver også mulighed for forbøn, 
dog ikke af Berntsen, som bor 
i Farum.

Hans Berntsen beder for Majbrit Andersens ben søndag i Chri-
stiansfeld, og hun mærker umiddelbart en forandring i kroppen.
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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

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

Beskæftigelse

Hjertelig tak
for venlig deltagelse i forbindelse med  

begravelse af vor kære

Astrid Thuesen
* 8. februar 1935   -   † 10. februar 2020

På familiens vegne 
Frede Thuesen

Hjertelig tak
for deltagelse ved 

Eigil Kirkegaard Viums
bisættelse.

Tak for de mange smukke blomster i kirken.

Tak til beboerne på »Kongebrocentret«  
for samvær med Eigil.

Tak til personalet for god og kærlig pleje i 2 år.

Kirsten, Jan og Karsten

Min kære bror  

Gert Ahrenkiel 
døde den 17.2 2020  

på Kongebrocentret i Christiansfeld efter lang tids  
svær sygdom og vi takker for kærlig hjælp og pleje  

i de sidste uger hvor han var på plejehjemmet.

Gert blev bisat fra Aller Kirke 25.2  
og hans kiste kom først til Hejlsminde så han kunne  

få en sidste afsked med det sted  
hvor han havde boet i 56 år af sit liv.

Tak for al flagning og blomster pyntning på  
ruten gennem Meng.

Tak for alles deltagelse i hans bisættelse og til alle  
som sendte smukke blomster og kranse.  

Stor tak til kirkens folk for veludført arbejde og til  
Henning for fin trompetsolo og til Susanne præst  

for en rammende smuk tale.

Gert har ønsket sin aske spredt ud på havet ved  
Anslet Hage hvor han har gået mange ture og alle  

de smukke blomster pryder på vores  
forældres gravsted på Aller kirkegård.

Tak for al hjælp og pleje under hans lange  
sygdomsforløb også til den nære familie for jeres  

megen hjælp og til dem som lige kiggede ind  
i hans lejlighed på Gl. Kongevej eller sendte  

hilsner til ham og til naboer som kærede sig om  
hans sygdom.

En helt særlig tak til vennen Ole Jørgensen og fætter  
Claus Balle og hans kone Lotte for alle de utallige  

besøg og megen godhed mod Gert  
- det var guld værd.

Tak for blomster, kram og trøstende ord fra naboer,  
familie og venner - det har glædet meget. 

Min og familiens hjerteligste TAK.

Laila

Mærkedage
Guldbryllup
kan Marie Magdalene Did-
riksen og Poul Erik Didrik-
sen, Hjerndrup Nørrevej 35, 
Christiansfeld, fejre lørdag 
den 7. marts 2020.
Morgensang hos dem kl. 
8.00.

Gudsageren  
under vand...

Foto: Eva Kristensen

Fjelstrup 
Skatklub
Mandag den 10. februar 
mødtes 17 personer til 
skat. 

Nr. 1: Erik Hansen med 1870 
point. 
Nr. 2: Bent Sørensen med 
1586 point. 
Nr. 3: Jørn B Nielsen med 
1495 point. 
Nr. 4: Gudrun Christensen 
med 1487 point. 
Vin fik Bruno Schmidt med 
993 point.

Mandag den 17. februar 
mødtes 16 personer til skat 
Nr. 1: Arne Juhl med 1587 
point. 
Nr. 2: S. Å. Petz med 1522 
point. 
Nr. 3: Jørn B Nielsen med 
1478 point. 
Nr. 4: Keld Jessen med 1429 
point. 
Vin fik Arne Gormsen med 
915 point.

Mandag den 24. februar 
mødtes 15 personer til skat 
Nr. 1: Leif Ågård med 1962 
point.
Nr. 2: Bent Sørensen med 
1872 point. 
Nr. 3: Vagn Clausen med 
1741 point. 
Nr. 4: Leif Sander med 1692 
point. 
Vin fik Keld Petersen med 
906 point.
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Træerne friseret 
i Nørregade og 
Lindegade
For anden år i træk er lin-
detræerne i Nørregade og 
Lindegade blevet knude-
beskåret efter en metode, 
der historisk har været 
anvendt ikke blot i Chri-
stiansfeld, men også på 
Brødremenighedens kir-
kegård nede i Herrnhut. 

Træerne i gaderne er nem-
lig klippet i kegleform - spidse 

foroven, så de ikke fylder så 
meget i gadebilledet og gi-
ver bedre udsyn ud af byen. 
Arbejdet foregik i år under 
vejrmæssigt knapt så behage-
lige forhold som sidst, så mon 
ikke de to træ-frisører oppe i 
højderne er glade for, at job-
bet er klaret for denne gang.

 
Af Lars Østergaard Jensen

Så blev det sidste træ i Lindegade klippet.

Takket være klipningen får man luft og udsyn i byen.

For de gamle som faldt
- er der nye træer langs alléen

Vi var jo mange, som fæl-
dede en tåre, da de smukke, 
skyggegivende 230 år gamle 
træer langs den historiske allé 
op til Brødremenighedens 
kirkegård sidste år blev fæl-
det på grund af råd, huller og 
alderdom. Mange af træerne 
udgjorde faktisk en fare ifølge 

forstfolk. Heldigvis kan byens 
borgere nu snart til gengæld 
glæde sig over synet, når unge, 
nyplantede træer ligesom for-
året snart springer ud langs 
alléen op til Gudsageren - og 
afløse de gamle, som faldt.

Af Lars Østergaard Jensen

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

VIDSTE DU... | RUNDT OM VERDENSARVEN

... at FN-organisationen UNESCO opstod i 1945 på baggrund af de to 
verdenskrige, og et ønske om at sikre en øget forståelse mellem forskelli-
ge kulturer og sikre verdensfreden.

I 1972 vedtog UNESCO Verdensarvskonventionen, der har til formål at 
beskytte og bevare naturområder samt kulturhistoriske steder og monu-
menter af enestående universel værdi for hele menneskeheden.

NY BYRUNDVISNING | FRA 4. APRIL

Glæd dig. Snart er det muligt at booke Christiansfeld Centrets nye Gen-
foreningsbyrundvisning, hvor du kommer rundt til udvalgte steder i byen, 
som har historisk betydning for tiden før og efter Genforeningen. 
Turen varer 1½ time. 

Find priser og tidspunkter for rundvisningen på vores hjemmeside eller i 
Christiansfeld Centrets 2020-program.  

PÅSKEAKTIVITETER | FRA 4. APRIL

Besøg Christiansfeld Centret i påsken og vær med til påskesjov med lege og 
opgaver for hele familien. 

Christiansfeld Centret har åben hele påske fra kl. 10.00 - 16.00.   

Aktiviteterne er gratis. 
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Landbrug 
Have 
Fritid 
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

Motor

Tørfisk huserer 
igen på 
Tørning Mølle
Bjarne Beck glæder sig til 
at gentage succesen fra de 
tidligere udsolgte koncer-
ter med et totalt euforisk 
og begejstret publikum, 
der ikke ville slippe det 
populære orkester, som 
består af Egon Kirk, Anker 
Hviid, Bent Bro og Bent 
Kirk. 

Thyborøn-gruppen Tør-
fisk hører til blandt de aller-
bedste i Danmark til at forene 
irsk-inspireret vestjysk folke-
musik med egne kompositio-
ner og personlige tekster.

Orkesteret Tørfisk elsker 
også at give den gas med nye 
og gamle sange, og man ved 
aldrig om man sidder lige i 
skudlinjen, når orkesteret på 

drilsk vis, men på en god og 
sober måde, sender deres mu-
sik og sange ud over scene-
kanten. Tørfisks skæve, finur-
lige og vedkommende tekster 
afslører masser af fin sans for 
tilværelsens sjove sider, kom-
bineret med friske melodier 
og med deres udadvendte 
optræden. Det er underhold-

ning på topplan med naturlig 
vestjysk charme, humor og 
ægthed.

Koncerterne finder sted 
tirsdag den 25. marts (extra 
koncert) og 26. marts 2020 
(kun få billetter) kl. 19:30.

Billetter bestilles/købes på 
7450 7450 eller 
www.toerning-moelle.dk.

Haveselskabet 
fik gode råd om 
pindsvin
Mona Lisa Haarseim for-
talte om pindsvin ved et 
arrangement i Seniorhu-
set den 13. februar.

Haveselskabets afdeling i 
Christiansfeld havde inviteret 
til foredrag midt i februar, og 
34 deltagere var mødt op til 
foredraget med Mona Lisa 
Harseim fra foreningen Pind-
svinevennerne.

Hun fortalte blandt andet, 
at der i Danmark findes om-
kring 100 plejere, der tager 

sig af de stikkende dyr. For-
eningen søger efter flere, og 
særligt i det sønderjyske er 
der brug for plejere. Er man 
interesseret i at blive pindsvi-
neplejer, kan man kontakte 
foreningen, der så betaler for 
foder og dyrlægeregninger.

Pindsvin er især udsat, hvis 
de bliver skadede og spyfluer 
lægger deres æg. Så hvis man 
finder et pindsvin med spy-
fluer omkring, skal de hurtigt 
ind til en plejer, da de ellers 
bliver ædt af maddiker.

Lige nu reddes cirka 73 
procent af pindsvinene. Hvis 
det er muligt, bliver de gen-
udsat, hvor de er fundet. Det 
er dog ikke altid muligt, så 
ved foredraget var det muligt 
at skrive sig på en liste og til-
byde at få dyr sat ud i egen 
have. Det var der flere, der 
tog imod.

Gør haven pindsvinevenlig
Mona Lisa Haarseim for-

talte også lidt om, hvad man 
kan gøre i sin egen have for at 
gavne det fredede dyrs tilvæ-
relse:
• Der må ikke bruges gift i 
haven.
• Det er et must med rode-
hjørner.
• Der skal være adgang til 
vand for dyrene om natten. 

Man kan nøjes med vand skå-
le eller en veltilrettelagt have-
dam med kant, så dyrene kan 
drikke uden at falde i.
• Robotklippere må ikke køre 
om natten, da de har rigtig 
mange dyr på samvittigheden.
• Fodboldnet er farlige for 
pindsvin, så hæv nettet 10 
cm, så de kan rende under.
• Laver man et sted, de kan 
sove vintersøvn, skal man lave 
indgangen kort, da de ikke 
kan bakke, så de skal kunne 
vende inde i boet.

Aftenen bød desuden på 
generalforsamling for Ha-
veselskabets Christiansfeld-
kreds, der blev holdt i kaf-
fepausen, hvor der også var 
stort kagebord.

Mibo
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Som læser af Tyrstrup Herreds Tidende/Christiansfeld Avis får du dette 
specielle læsertilbud. Oplys rejsekoden ”THT” ved bestilling 

– så får du automatisk rabatprisen.

Kør Selv-ferie med

BeStilling: telefon 70 20 34 48 
eller www.happydays.nu

Husk rejsekode: 
tHt

Telefonen er åben hverdage kl. 9-17. Weekend & helligdage kl. 10-14.

Forbehold for tryk- og prisfejl samt udsolgt. Børnerabat ved 2 voksne.
Ekspeditionsgebyr kr. 99,-. Afbestillingsforsikring kan tilkøbes.

Teknisk arrangør:

Christiansfeld Avis
Jernbanegade 1  •  6070 Christiansfeld  •  Tlf. 7456 1433  •  Grundlagt 1924

info@tht-ugeavis.dk  •  www.christiansfeld-avis.dk

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,-

Take Away 
Brødremenighedens Hotel 

Vi bestræber os fortsat på at lave god mad fra bunden. 
Nu gør vi det lettere for jer at sætte mad på bordet,  

på de travle dage.

Bestilles på  
telefon 7456 1710 
 Mandag til lørdag  

17.30 - 20.30 
(Der kan forekomme dage,  
hvor køkkenet må siger nej,  

til Take Away)

Gammeldags kyllingesteg kr. 128,-  
med sauce, kartofler og hjemmelavet agurkesalat

Stort stjerneskud - Ristet toast, kr. 148,-  
stegt og dampet rødspættefilet, rejer, røget laks og asparges 

Wienerschnitzel   kr. 148,- 
med stegte kartofler, ærter og smør sauce

Kultur / Mad

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 HARPE- 
KONCERT  
i Bjerning  
Kirke
søndag den 15. marts 2020 
kl. 19.00

Bjerning kirke danner rammen om en  
stemningsfyldt og nostalgisk harpekoncert  

med harpenisten Niss Stricker. 

Niss vil med sin dejlige musik tage os med  
igennem en musikalsk rejse mellem svundne  

tiders sagn og fortællinger. Inspirationen hentes  
fra fællesnordisk arvegods og verdensmusik.

Niss, der er nomineret til en Danish-world-award  
i 2005 og har givet koncerter i Frankrig og  

England vil bl.a. spille Dronning Dagmar og  
fortælle om Tristan og Isolde,  

samt Salome fra bibelen.

Der vil blive budt lidt godt til ganen efter koncerten.

Gratis entré.

Arr. organist Birte Reimers 
Moltrup-Bjerning Menighedsråd

folk i Hejlsminde arrangerer:

OTHER ROADS
Mandag den  
16. marts  

kl. 20: 

Spisning kl. 18.30 er der mad fra Ellegaards  
Landkøkken - Kylling i tomat og oliven med stegte  
hvedekerner (kr. 100,- kr. pr. person, dog kun mod  
forudbestilling - gerne samtidig med billetterne).

Vi er blevet præsenteret for dette band af en god nordjysk  
ven af folkemusik. Da vi hørte deres musik var vi sikre på,  

at det måtte være noget for »vores  
publikum«. Other Roads blev dannet  

i 2009 og hører i dag til blandt de bedste  
moderne engelske folkbands.

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

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

Det er i Fjelstrup det sker!

FEST KURSUS HYG DIG 
Forsamlingshus     Vi har alt du skal               Lej en hel hal
Max 100 gæster bruge til dit kursus, 250 kr
2300 kr                små og stole lokaler               pr. time

Klublokale Ring og hør                    Firma- eller
Max 40 gæster         hvad vi kan gøre       familiearrangement                               
1800 kr                         for dig                      -vi har ideerne

Kontakt:   Svenne Christensen
Tlf.:          21482889 
e-mail:      fjelstruphallen@gmail.com

Ny økonomimedarbejder i BDM

Brødremenighedens Dan-
ske Mission (BDM) har 
ansat Anne Berit Holm fra 
Toftlund i Sønderjylland 
som ny økonomimedarbej-
der. Hun tiltræder i stillin-
gen den 1. marts på sekre-
tariatet i Christiansfeld.

Anne Berit kommer fra en 
stilling som administrations-

medarbejder og regnskabsfø-
rer i et Vojens-baseret firma 
med både danske og interna-
tionale kontakter. Desuden 
har hun en fortid i Danske 
Bank. Hun er gift med Hen-
ning, der arbejder som land-
brugsrådgiver. De har 3 voks-

ne børn. Anne Berit Holm 
afløser Morten Olesen, som 
går på efterløn den 1. april.

Om nyansættelsen siger 
generalsekretær Jens Pe-
ter Rejkjær: - Det er en stor 
glæde at vi nu har fundet en 
afløser for Morten, som dyg-

tigt har varetaget økonomiop-
gaven i nogle år med positiv 
udvikling og vækst i BDM. 

Vi glæder os meget til 
samarbejdet med Anne Be-
rit, og tror at vi kan fortsætte 
den gode kurs sammen med 
hende.

Hej alle 60+ samt  
andre pensionister

PÅSKEFROKOST
på »LÆRKEBO«,  

Sjølund Gade 28, 6093 Sjølund

Tirsdag den 31. marts 2020 kl. 12.00 
Pris pr. person 75,- kr. 

Tilmelding senest 20. marts til enten  
Sonja Andresen på tlf. 2652 2530  

eller på Lærkebo.
Kom og få nogle hyggelige timer.

Vi glæder os  
til at se dig/jer.

Brugerrådet



Christiansfeld Avis8 Tirsdag den 3. marts 2020

Til leje
Lille lejlighed på 70 m2,  

beliggende  
Hejls Kirkevej 2, 1. sal. 
Udlejes fra slut marts.

Henvendelse 
tlf. 4010 3939

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 

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

Beliggende i  
Christiansfeld midtby.

Tlf. 4071 1542

Bolig / Ejendomme m.m.

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

Sørine har sunget med 
Rolling Stones
- og vandt Eurovision med korvennerne

Midt i den historiske bydel 
af Christiansfeld bor Sø-
rine Bager sammen med 
sine to børn Ester og Karl. 
Til daglig gør hun ikke 
megen væsen af sig, men 
underviser på Realskolen 
i Kolding i engelsk - og 
musik. Men netop musik-
ken har hele livet igennem 
været hendes ledestjerne, 
som har bragt hende vidt 
omkring.

En gråvejrsdag i februar, 
dog næsten uden regn, mødes 
jeg med Sørine Bager for at 
fotografere hende oppe ved 
Koldinghus og til en hyggelig 
snak om hendes musikalske 
karriere. Fotosessionen går 
som en leg, da hun er ganske 
afslappet og vant til at optræ-
de foran mange mennesker 
- som dengang på Roskilde 
Festival i 2014, hvor hun som 
medlem i koret Vocal Line 
optrådte for 90.000 tilskuere 
sammen med Rolling Stones 
for at synge med på bandets 
store hit, You can’t allways get 
what you want. Hun fortæller, 
at de forinden var blevet invi-
teret backstage for at hilse på 
rullestenene. 

Protesterede  
over manglende vers

Sørine kom til verden 
1981 i Kolding. Senere flyt-
tede hun og forældrene først 
til Hejlsminde og senere til 
Hejls. Fra 5. klasse gik hun 
på Christiansfeld Skole. Den 
musikalske åre kom frem alle-
rede da Sørine ikke var mere 
end to et halvt år gammel, da 
hun protesterede voldsomt, 
når forældrene forsøgte at 
springe et vers eller to over 
i julesangene - som Sørine 
kunne synge udenad. Det 
musikalske talent havde hun 
arvet fra sin mor, Karen An-
dersen, som senere var mu-
siklærer i Christiansfeld Mu-
sikskole. Sørines far, Peter 
Bager, var også musikalsk, så 
der var altid musik i hjemmet 
og det lå ligesom i stjernerne, 
at hun ville vælge at blive no-
get ved musikken.

Fra Musikskolen i Chri-
stiansfeld gik turen videre til 
MGK i Kolding og til sidst 
opnåede Sørine en Bachelor i 
Rytmisk Sang fra Musikkon-
servatoriet i Århus i 2011.

Musik er mit liv
Sørine kalder sig selv halv-

professionel med en deltids-
ansættelse på Kolding Real-
skole, når hun ikke er vocal 

coach på forestillinger på 
Dorothea Teatret i Kolding 
eller synger som professionel. 
Gennem 9 år har hun sun-
get med koret Vocal Line og 
i den forbindelse sunget med 
blandt andre Bobby McFer-
rin, kendt for det store hit, 
Don’t worry, be happy. Han 
arbejdede med såkaldt Circle 
Song, hvor koret stod rundt 
om ham i en kreds og skulle 
improvisere over sanglinjer 
fra Bobby McFerrin.

Hos Tina Dickow på Island
På SMUK Festivalen i 

Skanderborg og North Side 
i Århus har Sørine optrådt 
med singer/songwriter Ras-
mus Walther samt med pop-
sangeren Mads Lange. I sep-
tember besøgte hun og koret 
Tina Dickow i Reykjavik på 
Island for at synge med hende 
og hendes mand og producer, 
Helgi Jónsson, med hvem 
hun senere sang i Århus. 

Andre high lights
- Et andet højdepunkt og 

en stor oplevelse var for mig 
og mine korvenner var, da Vo-
cal Line i august 2015 deltog 
og vandt Eurovision Choir 
i Göteborg, som blev sendt 
direkte i TV, fortæller Sørine. 
To måneder senere gik turen 
til Hamborg, hvor vi sang i 
Elbphilharmonie - for så i 
december at deltage i DR’s 
store Juleshow, hvor vi sang 
med Lukas Graham, Jakob 
Dinesen, Jimmi Jørgensen, 
Annika Aakjær og Chapper 
akkompagneret af DR’s Sym-
foniorkester. 

Kort forinden i november 
sang vi en udsolgt koncert i 
Brødremenighedens Kirke 
- og mon ikke vi vil prøve at 
gentage det en anden gang, 
siger Sørine.

Kan bookes til privatfester 
Man kan booke Sørine til 

at synge til fester - enten med 
et band - eller til mere stilfær-
dige begivenheder sammen 
med sønnen Karl på 18 år, 
der spiller på klaver. I Chri-
stiansfeld har hun således 
sunget på Vinfestivalen for 3 
år siden sammen med venin-
den Bettina Thorsøe og i fjor 
optrådte hun sammen med 
sønnen Karl ved tidligere 
folketingsmedlem Helen Jør-
gensens 75 års fødselsdagsfest 
på Grænsekroen. Sørine kan 
kontaktes på: s.bager@gmail.
com

Af Lars Østergaard Jensen

Ved sejren af Eurovision Choir i Göteborg/Foto:© Jonas Perrson.

Sørine Bager.
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Christiansfeld

Tilbuddene gælder fra  
torsdag den 5. marts til og med  

torsdag den 12. marts

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

Avocado
3 stk. i bakke.

Jordbær
400 gr. i bakke

Danæg store 
skrabeæg
10 stk.

Fazermint chokolade
150 gr.

Cheasy, Yoggi eller  
Cultura med top eller  
Cheasy Drikkeskyr

Indbagte rejer/laks 
280 gr.

Kærgården
200 gr. 2 varianter.

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

(max. 4 stk. pr. kunde)

Hverdagens VARME RET 
fra Delikatessen kun 4495
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ratis!

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

Pr. stk.

500

Pr. bakke

1600

Pr. bakke

2000

Pr. bakke

1800
Pr. bakke

895
Pr.  
pakke

1495

Pr.  
æske

1000

PARTI-VARER

PARTI-VARER

Wienerschnitzel af  
dansk kalv
Pr. kg 128,50

4 stk. 
700 gr.

8995
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Her gik grænsen
De fire lokalhistoriske for-
eninger i Kolding Kom-
mune; Hejls, Vejstrup, 
Christiansfeld og Vandrup 
samt en del af arkivsam-
virket i Vejen Kommune er 
gået sammen om et stort 
projekt i forbindelse med 
100 året for genforeningen.

Der er blevet fremstillet 
foldere til cykelruter i hvert 
arkivs område, ligesom der 
er lavet en fin folder til en 
bilrute, der starter ved Hejls-
minde i øst og slutter helt ude 
ved Vester Vedsted nær Ribe.

Hele det store arrange-
ment løber af stablen søndag 
den 17.maj, hvor der indsæt-
tes busser - som man kan til-

melde sig - og som vil følge 
den gamle grænse fra øst til 
vest med diverse stop under-
vejs. Der vil senere komme et 
mere detaljeret program med 
oplysninger om tilmelding og 
priser.

Infotavler fra Hejlsminde 
i øst til Nielsbygaard i vest

I forbindelse med cykel-
ruten havde fire lokalhistori-
ske forening i Hejls, Vejstrup, 
Christiansfeld, Vamdrup samt 
en del af arkivsamfundet i 
Vejen derfor besluttet sig for 
at opsætte 29 infotavler på 
udvalgte steder fra havnen i 
Hejlsminde over til Nielsby-
gård, hvor Kongeåen dan-
ner grænsen mellem Vejen 

og Ribe Kommune. Tavlen i 
Hejlsminde var dog allerede 
blevet opsat for et par år si-
den.

 Torsdag morgen den 27. 
februar havde Leif Jacob-
sen og Nels Thorsgaard fra 
Christiansfeld Lokalhistorisk 
Forening og Gunnar Krag fra 
Hejls Lokalhistorisk Forening 
sat hinanden stævne for at 
opsætte 18 af de flotte infor-
mationstavler ud til vest for 
Skodborg. 

Det store arrangement 
er støttet af Kolding og Ve-
jen Kommunen samt region 
Syddanmark, fortæller Leif 
Jacobsen.

Af Lars Østergaard Jensen

Denne tavle fortæller om den gamle Høkkelbjerg Kro.

Nels Thorsgaard, Leif Jacobsen og Gunnar Krag med infotavlen på Genforeningspladsen.

Tavlen på Genforeningspladsen.

Næste tavle blev opsat ved mindestenen på Tingskovhedevej ved 
Gendarmstien.

Støt de lokale  
butikker og  

håndværkere
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Håndværkere m.m.

Fornem koncert hos KLASSISK Christiansfeld
Torsdag aften den 13. kun-
ne musikforeningen byde 
på klaver- og klarinetkon-
cert med to danske solister 
i den absolutte øvre ende, 
Elisabeth Westenholz og 
John Kruse. 

Publikum blev budt på et 
varieret program i stil og tid. 
Koncerten indledtes med et 
Fantasi for Soloklaver skrevet 
i 1782 af Mozart, der gav Eli-
sabeth Westenholz mulighed 
for at demonstrere sin smag-
fulde klangbehandling, teknik 
og spændvidde på klaveret. 
Da de sidste toner klingede 
ud i Søstrehuset sal, var ni-
veauet lagt for resten af kon-
certen - særdeles højt. Efter 
aftenens første programpunkt 
fortalte John Kruse om sam-
spil mellem klaver og klarinet 
i den følgende Sonate i Es-
dur, opus 120 skrevet i 1894 
af Johannes Brahms. Efter 
denne prøve på velkendt og 
elsket musik fra romantikken 
ventede en musikalsk overra-
skelse på publikum, da de to 
musikere tog et spring frem 
i tiden til den ikke så kendte 
franske komponist Francis 
Poluenc (1899-1969) og den-
nes sonate for klaver og klari-
net skrevet 1962. 

En stor oplevelse 
I pausen fortalte Christa 

Revsbech, som koncerten 
igennem vendte nodeblade 
for Elisabeth Westenholz, at 
der var en stor oplevelse for 
hende. Hun fremhævede Eli-
sabeth Westenholz fornemme 
evne til at spille Piano Pianis-
simo utroligt svagt og rent 
samt hendes øvrige høje tek-
niske og kunstneriske niveau. 
Christa syntes musikken af 

Francis Poulenc var spæn-
dende og ikke noget, man 
hører så ofte og som derfor 
kunne virke lidt chokerende 
- men at man både som pub-
likum og musiker har godt af 
at blive rusket lidt op i med 
disse nye impulser. 

Debussy og  
Carl Maria von Weber

Efter pausen stod først 
fransk musik på program-
met, nemlig Premère Rhap-
sodie skrevet 1909-1910 af 
den impressionistiske kom-
ponist Claude Debussy, som 
jeg personlig holder meget 
af. Ovenpå denne perle slut-
tede koncerten med den ty-
ske komponist, kapelmester 
og orkesterlederen Carl Ma-
ria von Weber og hans Grand 
Duo Concertant for klarinet 
og klaver i Es-dur, opus 48 
skrevet 1816-1816.

Ovenpå den store musi-
kalske oplevelse undrede man 
sig dog over, at ikke langt 
flere mennesker havde fundet 
vej denne aften til Søstrehu-
set. Specielt med tanke på, at 
det var lykkedes foreningen 
at skaffe så fornemme mu-
sikere til Christiansfeld som 
Elisabeth Westenholz og John 
Kruse:

Elisabeth Westenholz
Elisabeth Westenholz’ kar-

riere strækker sig over mere 
end fire årtier fra sin debut i 
1968. Efter studierne i Kø-
benhavn studerede hun i 
Wien hos Bruno Seidlhofer. 
Westenholz spiller med ud-
søgt klangbehandling, stor 
virtuositet og med en sjæl-
den indsigt i og ydmyghed 
over for musikken. Hun har 
giver talrige koncerter i ind- 

og udlandet og musiceret 
med internationale navne 
som Leonid Kogan, Ralph 
Kirshbaum og Alberto Lysy. 
Nogle af højdepunkterne i 
hendes solistkarriere var en 
torsdagskoncert med Beet-
hovens 5. Klaverkoncert di-
rigeret af Sixten Ehrling, en 
koncert med Det Kgl. Kapel 
med Mozarts c-mol koncert 
dirigeret af Manfred Honeck 
samt - i 2003 - Sjostakovitjs 
første klaverkoncert i Sankt 
Petersborg Filharmoniens 
Store Sal. Westenholz har 
som solist og kammermusiker 
indspillet mange plader og 

modtaget nogle af de største 
hædersbevisninger, en dansk 
kunstner kan modtage, såsom 
Tagea Brandts Legat, Anne 
Marie og Carl Nielsens Hæ-
derspris samt Ridderkorset i 
2011.

John Kruse
John Kruse er soloklari-

nettist i Det Kongelige Kapel. 
Han blev ansat i 2005 efter 
16 år som soloklarinettist 
i Odense Symfoniorkester. 
Han er uddannet på Det Fyn-
ske Musikkonservatorium 
med Jens Schou som lærer og 
på Pariser-konservatoriet hos 

professor Guy Deplus. John 
Kruse har indspillet adskillige 
cd’er; blandt andet ny dansk 
musik for klarinet, Messiaens 
Kvartet til Tidens Ende, Mo-
zarts musik for bassethorn 
og Mozarts og Carl Nielsens 
koncerter for klarinet og or-
kester. Han er medlem af Den 
Fynske Blæserkvintet og Trio 
Chalumeau. Han sad i juryen 
ved de fem første udgaver af 
Carl Nielsen Internationale 
Klarinetkonkurrence. John 
Kruse har modtaget Jacob 
Gades Legat.

Af Lars Østergaard Jensen


