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

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

Uge 11 94. årgangTorsdag / Fredag den 15. / 16. marts 2018

Gudstjenester
Søndag den 18. marts 2018  

Mariæ bebudelses dag
Aastrup ...................kl. 10.30
Aller ........................kl. 10.15
Bjerning ..................kl. 10.30
Brødremenigheden.......ingen
Fælles med Tyrstrup
Fjelstrup ..................kl. 09.00
Frørup ..........................ingen
Hejls ........................kl. 10.30
Sussi Kristensen
Hjerndrup ....................ingen
Fælles med Tyrstrup
Moltrup ...................kl. 09.00
Sommersted............kl. 10.30
Stepping ..................kl. 19.00
Taps ..............................ingen
Tyrstrup ..................kl. 10.30
Annette Wiuf Christensen 
og Jørgen Bøytler
Tyrstrup ..................kl. 16.00
Anne Mie Skak Johanson 
Vejstrup ...................kl. 09.00
Sussi Kristensen
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

Loppemarked i Ødis Hallen
Lørdag d. 17. marts kl. 9.30 til 14.00

Auktion kl. 10.30

Ødis IF

Solbriller

JUEL OPTIK
Nørregade 10 - Chr.feld

Tlf. 7456 1327
www.juelnielsens.dk

Ni
els

en

Enstyrke:  kr. 1998,-
Flerstyrke:  kr. 1998,-

ÅBNINGSTIDER:
Man.-fre. 9.30-17.30

Service nær dig

GarnUdsalg
Lørdag d. 17/3  
sælges der garn med 

÷40%
af normalprisen.

Det sker i kælderen,  
Hjortebrovej 45,  

Haderslev 
fra kl. 10.30-13.00

Der er  

bestilling af  

RØGEDE ÅL  

til påske senest 

den 20. marts!

Favstrupvej 43 
Tlf. 2283 1091
Christiansfeld

www.favstrupfisk.dk

»Rugosaroser - en fryd for øjet,  
for ganen og for lugtesansen«

Foredrag ved  
Erling Østergaard, Storring 
Mandag den 19. marts kl. 19.00  

Lokalcenter »Hejls Gl. Skole« 
Hejls Landevej 20A · 6094 Hejls

Alle er velkomne.

 Entré 75 kr. inkl. kaffe.

Arr: Rosenkreds Trekanten/ 
Det Danske Rosenselskab

Hjerndrupvej 10
Christiansfeld
Tlf. 74 56 15 11

Annonce-
sponsor:

Generalforsamling
Fællesvandværket Maugstrup amba

afholder ekstraordinær 
generalforsamling 

tirsdag den 27. marts kl. 19.00 
på Maugstrup Kro.

Med venlig hilsen  
Bestyrelsen

GUDSTJENESTE  
søndag den 25. marts kl. 10.15

Aller-Fjelstrup Sognekor medvirker
Efterfølgende er der før-påske-frokost for alle  

på Aller Friskole.

Velkommen!

Aktivitetsudvalget for Aller-Fjelstrup

Palmesøndag 
i Aller Kirke

Frørup vandværk
Afholder ordinær

generalforsamling
Onsdag d. 21. marts kl. 19.00 

på Frørupvej 19
Dagsorden ifølge vedtægterne.

Til info: Ved den udvidede screening for desphenyl-
chloridazon - Var Frørup vandværk fri.

LØRDAG D. 24. MARTS I CUBEN
Dørene åbnes kl. 13.00

Opvisningen starter kl. 13.30

CIF Gymnastik 

Entré:
Voksen: 40 kr.  /  Barn 7-14 år: 10 kr.

Spring køen over – køb billetter online på
www.christiansfeldif.dk/Gymnastik

Betal med  ved indgangen

GYMNASTIK
OPVISNING 2018

christiansfeldif.dk/GYMNASTIK

GÆSTEHOLD:DGI Sydøstjyllands Repræsentationshold

Sjølund Vandværk
Afholder ordinær 

generalforsamling 
mandag d. 26-03-2018 kl. 19.00 

i Vejstrup Forsamlingshus
Dagsorden iflg. vedtægterne.

Forslag der ønskes behandlet på  
generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde  

senest fredag d. 23-03-2018.

Af hensyn til det vanlige traktement skal  
tilmeldingen ske til nedstående senest 23-03-2017.

Lars Thomsen tlf. 2427 0494 
Jakob Andresen tlf. 2112 0540 

Jacob Westergaard tlf. 2810 7414

Med Venlig Hilsen  
Bestyrelsen for Sjølund Vandværk

FORÅR PÅ VEJ
Flotte stedmoderplanter og forårsløg
             Pr. stk. 5,95

Hjerndrupvej 10
Christiansfeld
Tlf. 74 56 15 11

Hjerndrupvej 10 . 7456 1511
www.blomstergaarden- 

christiansfeld.dk

  

5 stk. 25,-

CIF Feldersporten
Se side 6
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Frørup Hejls Hjerndrup Stepping Taps Tyrstrup Vejstrup

Sikring af gravsten og gravmonumenter
Af Jørgen Dahl, Vejstrup-Hejls-Taps Pastorat

Traditionen tro deltog et  
par menighedsrådsmedlem-
mer samt de ansatte ved 
kirkegårdene i Vejstrup-Hejls- 
Taps pastorat i den årlige 
kirkegårdskonference på Ny- 
borg Strand, en konference, 
som er arrangeret af bl.a. 
Landsforeningen af Menig-
hedsråd og Institut for Geo-
videnskab og Naturforvalt-
ning under Københavns 
Universitet.

På konferencen var der 
en lang række foredrags-
holdere, som havde noget 
på hjerte omkring temaer 
som pleje af kirkegårdene, 
nye begravelsesskikke, frem-
tidens kirkegårde, kirke-
gårdsvedtægter samt hånd-
tering af tab og sorg.

I det følgende vil jeg gøre 

rede for et indlæg af Peter 
Tom-Petersen, projektleder 
ved Københavns Kommunes 
Kirkegårde, som fortalte om  
sikring af gravminder og 
gravsten på vore kirkegår-
de. Dette tema har almen 
interesse, idet det i mange 
tilfælde vil involvere grav-
stedsejerne.

Baggrunden for, at der 
er kommet fokus på sikker-
heden i forhold til gravsten 
og gravmonumenter er en 
tragisk ulykke i 2016, hvor et 
2-årigt barn blev slået ihjel, 
da en gravsten væltede ned 
over ham på Vestre Kirkegård 
i København.

Derfor er det, af hensyn til 
sikkerheden for de ansatte 
på kirkegårdene, gravstens-
ejerne og andre besøgende  

på kirkegårdene blevet et 
krav, at det undersøges, om 
gravstene og monumenter 
står sikkert og stabilt. Det på-
hviler kirkegårdsejerne dvs. 
menighedsrådene at foreta-
ge denne undersøgelse, som 
i København omfatter alle 
opretstående gravsten med 
en højde på over 65 cm. Hvis 
gravstenen-monumentet an- 
ses for at være usikker, på-
hviler det menighedsrådet 
at sikre de gravsten-monu-
menter, som står på hjem-
faldne grave eller registrere-
de gravminder. 

I alle andre tilfælde er 
det gravstensejeren, som 
skal sørge for, at gravsten-
monument er sikret forsvar-
ligt mod at vælte. I praksis 
håndteres det i København 

på den måde, at der gives 
besked til gravstensejeren 
om, at han/hun skal sørge 
for at sikre gravstenen in-
den for en nærmere angi-
vet tidsfrist, og at dette skal 
ske på dennes bekostning. 
Samtidig gøres der opmærk-
som på, at det er gravsteds-
ejeren, som bærer det fulde 
juridiske og økonomiske an-
svar, hvis gravstenen vælter 
og forvolder person- eller 
tingskade. I grelle tilfælde 
afspærres gravstedet f.eks. 
med »bolsjebånd«, og grav-
stedet plejes ikke af graveren, 
førend sikringen er udført.

Det var godt at høre, at pro-
jektlederen kunne fortælle, 
at der hos gravsteds-ejerne 
generelt havde været stor 
forståelse for kravet om 
sikring af gravsten og de 
dermed forbundne udgifter. 
Forhåbentlig vil det også i 
vores sogne blive mødt med 
samme indstilling.

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.

HUSK Søndag 18. marts
Afskedsgudstjeneste

med Sognepræst Sussi Nørregaard Kristensen

Vejstrup kl. 9.00

Hejls kl. 10.30

Stepping og Frørup sogne
Der er ændring søndag 18/3 

i Stepping 
Musikgudstjeneste kl. 19

Påskeugen
Palmesøndag kl. 10.30 Frørup 

Skærtorsdag kl. 17.00 i Stepping 
Langfredag kl. 10.30 Frørup 

Påskedag Stepping kl. 9.00 og Frørup kl. 10.30

Fællesspisning i præstegården Skærtorsdag,  
tilmelding på 2539 2556

15/4: Frørup kl. 09.00 og Stepping kl. 10.30

Foredrag 
 på Brødremenighedens Hotel
Hvad er fobindelsen mellem mad og kærlighed?

Det giver sognepræst Poul Joachim Stender sit bud på

tirsdag den 20. marts kl. 19.00
Entré: 125 kr./person betales på hotellet.  

Dog er tilmelding nødvendig på www.tyrstrupkirke.dk  
eller 74 56 23 16.

‘Ene og alene’     Oplevelsesklub for enlige
Onsdag den 21/3 2018 kl. 14.30
Vi mødes på »Duetten« (i gården bag søstrehuset)
»Motivation set ud fra en  
ergoterapeuts vinkel«
Vi får besøg af Jane Callø - Kaffe á 20,00 kr.
Alle enlige er velkomne
Kontaktperson Bodil Henriksen, tlf. 6011 8552 
Tyrstrup Kirke - Kolding Provstis Menighedspleje

Vejstrup, Hejls, Taps Pastorat

Filmaften
Torsdag den 22. marts kl. 19.00 

Viser vi film i konfirmandstuen 
i Hejls præstegård

Vi skal se filmen »Så som i himmelen«
Gunnar Krag introducerer filmen.

Der serveres, kaffe, kage og popcorn.

Alle er velkomne.

Forårskoncert
Tyrstrup  

kirke
 Torsdag 22. marts kl. 14

Fra årets korsangtimer med organist  
Mette-Lise Skov Bennedsgaard synger 

4.A og 4.B fra Christiansfeld Skole forårssange  
og salmer ved en åben korprøve i kirken. 

Kom og hør børnenes dejlige sangstemmer!

Alle er velkomne!

Din lokale bedemand siden 1908

ISO9001-certificeret

Vi svarer også aften og weekend

Tagkær
Begravelsesforretning
v/Jesper Andersen
Kongensgade 9D
6070 Christiansfeld

Med mange års erfaring ordner vi alt vedr. begravelse 
og bisættelse for Christiansfeld og omegn.

Tagkær - Christiansfeld 
Begravelsesforretning
Tlf. 7456 2737
www.tagkaerbegravelse.dk

Bekendtgørelser

Vores kære mor, svigermor,
 bedstemor, mormor, farmor og oldemor

Marie Kathrine From
f. Friis

* 16. juni 1919    † 9. marts 2018

er stille sovet ind

På familiens vegne

Jørgen og Lene Margrethe og Kjeld
Hans Aage og Karin Johan og Karen

Begravelsen finder sted fra Fjelstrup Kirke
lørdag den 17. marts kl. 11.00

Vores kære
mor, farmor, mormor

og oldemor

Lea Conradsen
* 7. november 1936

† 7. marts 2018

Tak for det du gav

På familiens vegne

Gitte og Hans Henning

Bisættes fra
Fjelstrup Kirke

den 16. marts kl. 13.00

Mærkedage
80 år
fylder Asbjørn Kjelde,  
Huustoft 16, Christiansfeld, 
søndag den 18. marts.

Køb & Salg

Gasgruekedel 
med rustfrit kar købes. 

God pris gives.
Tlf. 4013 8502
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1. spadestik Tyrstrup Sognehus
tirsdag d. 20/3 kl. 15, Gl. Kongevej 9
Efterfølgende byder menighedsrådet  

på en lille forfriskning. 
Alle er velkommen. 

Åbningstider: 
Torsdag og fredag:  kl. 10.00-18.00 
Lørdag:  kl. 9.00-13.00

Favstrupvej 2 · 6070 Christiansfeld · Tlf. 3034 9220

+ mange andre gode tilbud i butikken

Højrebsbøffer
eller

T-bone 

Pr. 1/1 kg      18000
FRIT  VALG

Tirsdag den 27/3 kl. 10-18

Onsdag den 28/3 kl. 10-18

Åbningstider i påsken 2018:

Torsdag og fredag 
den 29. og 30. marts 
LUKKET

Lørdag den 31/3 kl. 9-13

Hjemmelavet

Pålæg
i skiver
Flere forsk. slags
Kilopris

 11000
Hjemmelavet

Spegepølser
Flere forsk. slags
Pr. stk.

 8000

Forsk. kødpølser
Bacon - Paprika 
Røget medister
Cervelat

Pr. stk.      3000

Gullash ell.
Stroganoff
Pr. 1/1 kg

8500

Bekendtgørelser

Christiansfeld 
Turistavis 2018
udkommer igen i år til Påske
I den forbindelse afholdes der et pressemøde 

med præsentation af årets avis.

Pressemødet afholdes  
i Rytmisk Sal  
på Søstrehuset,  
Nørregade 14,  
Christiansfeld

Fredag den 23. marts  
kl. 15.00 - 17.00
Der serveres kaffe og  
honningkage, og derfor  
er det med tilmelding.

Tilmelding skal ske senest tirsdag den 20. marts 
til: grete@csq.dk eller 3014 2250 

Venlig hilsen 
Grete Lawaetz Skovgaard 
Avisudvalgsmedlem 2018

CHRISTIANSFELD 
Turistavis 2018

GRATIS AVIS • KOSTENLOSE ZEITUNG • FREE NEWSPAPER

HEJLSMINDE  
VANDFORSYNING NORD 

Der indkaldes til  
ordinær og afsluttende 

generalforsamling 
i Hejlsminde forsamlingshus 
tirsdag den 17. april kl. 19.30

Da vandforsyningen pr. 1. januar i år er sammenlagt 
med Hejls vandværk, vil dagsordenen kun omfatte:

1. Kort beretning.

2. Godkendelse af regnskab.

3. Eventuelt.

P.b.v.  Johannes Larsen

søndag den 25. marts 
kl. 10.00 fra Klublokalet  

på Lindegade 58 B
Efter en kort rulle-tur, er klubben vært  
for en gang varm suppe i Seniorhuset.

Der vil blive orienteret om klubbens  
kommende aktiviteter i 2018.

Christiansfeld-
CykelMotion

Sæsonstart
2018

Træningstider:
Tirsdag kl. 18.30 - Torsdag kl. 18.30 - Søndag kl. 9.30

Senior-træningstid:
Onsdag kl. 9.30

Mere info: www.christiansfeld-cykelmotion.dk

Hej Karen Marie
Et stort tillykke med de 80 
år den 23/3-18. Vi glæder os 
til at fejre dagen med dig.

Hurra fra Torning

Tillykke

• 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...
- også aften og weekend 

 Gardiner og solafskærmning                                              
TA

P
S.

dk

w

Generalforsamling
Taps Vandværk

Tirsdag den 27. marts 2018
Kl. 18.00 serveres der stegt flæsk 

på Den Gamle Grænsekro
Efter maden går vi over til generalforsamlingen.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Ekstraordinær 

Generalforsamling
Der indkaldes til Ekstraordinær 

generalforsamling  
samme aften den 27.03.18 

ca. kl. 20.00
Dagsorden: Vedtægtsændringer

Uge 10:
Tirsdag den 6. marts kl. 
21.24: Færdselsuheld på 
Hjortvadvej ved Ødiskrog.

Tyrstrup Frivillig Brand-
værn har kørt  
til følgende:

Fjelstrup 
Skatklub
Mandag den 5. marts mødtes 
14 personer til skat.
Nr. 1: Erik Hansen med 
2294 point. 
Nr. 2: Jørn B.Nielsen med 
1679 point.
Nr. 3: Bent Sørensen med 
1603 point. 
Vin fik Keld Petersen med 
889 point. 
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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

SENEST MANDAG MIDDAG. 
ANNONCERNE SKAL BETALES KONTANT.

Pris (inkl. moms):
1 sp. annonce (max. 20 ord) ............................ kr. 35.00
1 sp. annonce (max. 20 ord)
     m. »passende« foto ...................................... kr. 60.00
2 sp. annonce (max. 20 ord)
     m. »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.

Undertegnede ønsker at sende vedlagte hilsen:
o 1 sp. uden foto  o 1 sp. med foto
o 2 sp. med foto

Jernbanegade 1 (det gl. posthus) 
6070 Christiansfeld · Tlf. 74 56 14 33  
E-mail: mail@christiansfeld-avis.dk 

www.christiansfeld-avis.dk 
Ansvarshavende redaktør: Helle W. Ravn 
Sats og montage: Christiansfeld Avis / 

Tyrstrup Herreds Tidende 
Tryk: Løhndorfs Trykcentral, Vojens

KONTORTID:

Mandag, tirsdag og onsdag ............... kl. 09.00-13.00 
Torsdag ................................................... kl. 09.00-16.00 
Fredag .....................................................LUKKET

ANNONCE-INDLEVERING:

Større annoncer: Hele, halve og kvarte sider samt 
annoncer med farve skal indleveres senest torsdag. 
Mindre annoncer kan nås tirsdag.

BEMÆRK: Kontoret er lukket hver fredag.

Christiansfeld Avis/Tyrstrup Herreds Tidende  
påtager sig intet erstatningsansvar som følge af 
evt. trykfejl i annoncer og tekst. Bladet kan heller 
ikke påtage sig at dække udgifter som følge af 
forsinkelser i bladleverancen.

Christiansfeld Avis

• ZONETERAPI
    • AKUPUNKTUR
         • MASSAGE

FREDE R. LARSEN
Ødisvej 27 • Taps
75 57 32 30

RAB - Tilsyn under sundhedsstyrelsen

Frisør / Helse m.m.

Klinik for 
fodterapi

ved Fodterapeut 
Else Andreasen

er åben igen.

Tlf. 2340 2465

Påsken nærmer sig - med mange helligdage...

Du skal derfor allerede nu være opmærksom på at din meget lokale Ugeavis som udkommer  

Skærtorsdag den 29. / Langfredag den 30. marts 

 har ændrede indleveringsfrister:

Annonceindlevering til uge 13:

udkommer den 29. / 30. marts

Annoncer der skal i korrektur:

Onsdag den 21. marts

inden kl. 12.00 

Alle øvrige annoncer:

Torsdag den 22. marts

inden kl. 12.00

Rubrikannoncer, 

f.eks. takkeannoncer:

Fredag den 23. marts

inden kl. 12.00

Annoncer der skal 

 i korrektur:

Tirsdag den 27. marts

inden kl. 12.00 

Alle øvrige annoncer:

Onsdag den 28. marts

inden kl. 12.00

Rubrikannoncer, 

f.eks. takkeannoncer:

Tirsdag den 3. april

inden kl. 12.00

Christiansfeld Avis
Jernbanegade 1 . 6070 Christiansfeld . Tlf. 7456 1433

mail@christiansfeld-avis.dk . www.christiansfeld-avis.dk

Annonceindlevering til uge 14:

udkommer den 5. / 6. april

Modeshow og catwalk i seniorhuset
Torsdag eftermiddag den 

8. marts slog Christiansfeld 
Pensionistforening dørene 
op i Seniorhuset for forårets 
modeshow og tøjsalg. Arran-
gementet begyndte med en 
fællessang, hvorefter fire af 
Christiansfelds celebre top-

modeller;  Anne Marie, Ket-
ty, Marie og Laurits på skif-
tede slentrede op og ned af 
catwalken iklædt smart tøj 
fra Damernes Butik til be-
gejstring for de mange frem-
mødte.

Efter showet modtog mo-

dellerne stor applaus fra pub-
likum, hvorefter det blev tid 
til lodtrækning samt kaffe og 
lækre hjemmebagte kager - 
men så kunne de mange gla-
de publikummer heller ikke 

vente længere på at komme 
op og selv tage den store kol-
lektion i nærmere øjesyn. 

Formanden for Pensio-
nistforening, Methe Møl-
ler fortæller, at man nu har 

afholdt arrangementet si-
den omkring 2001 og altid i 
samarbejde med Astrid Juul 
Østerlund fra Sdr. Bjert, som 

er salgskonsulent for Da-
mernes Butik - der nu også 
har et stort udvalg af mode-
rigtigt tøj også til herrerne. 
Astrid blev uddannet som 
herreskrædder i den norske 
by Bergen, men har også ar-
bejdet et år som skrædder på 
den Norske Opera i Oslo, når 
hun lige at fortælle, før der 
igen bliver brug for hende 
ude i prøverummet.

Når vinteren engang får 
takket af, vil man nok snart 
kunne se mange af byens se-
niorer tage imod forårssolen i 
ført nyt smart tøj.

Af Lars Østergaard Jensen
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Ville’s Slagtehus/Gårdbutik
Kær Møllevej 95, 6094 Hejls
Tlf. 7557 4982 www.villes-slagtehus.dk

Åbningstider 
Torsdag ................... kl. 10.00 - 17.30
Fredag ..................... kl. 10.00 - 17.30
Lørdag ..................... kl. 10.00 - 13.00

Ville’s Slagtehus/Gårdbutik

ridset og 
ovenklar 
kamsteg eller 
skinkesteg
FriT vaLg

pr. 1/2 kg ..................1495

kærmølle 
bøffer  
(bb bøffer) 
af oksefilet
5 sTk.

vægTs ca. 1kg.  ...100,- 

HAKKET KAlv  
& flæsK
svin eller oXe 8-12% 
1 kg 50,-

Ta’ 3 kg for .........130,-
Hakket oXe 3-6%
1 kg 60,-

Ta’ 3 kg for .........150,-

En mand kommer ned til bageren,  

hvor der står en hot bagerjomfru.

Manden siger:  ”Jeg vil gerne have 4 

rundstykker. ”

Bagerjomfruen:  ”Der er ellers 6 for en 10’er. ”

Manden:  ”Jamen så bare glem  

rundstykkerne! ”

ridset og ovnklar 
ribbensteg eller 
nakkesteg
FriT vaLg

pr. 1/2 kg ...................1295

osso buco
pr. 1/2 kg ...................1295

kun så Længe 
Lager haves.

medister 
1 kg 
.....................................50,-
Ta’ 3 kg 
..............................130,- 

HOS HYGGEHJØRNET

HVER FRE., LØR. & SØNDAG

Forudbestilling på tlf. 7456 1070

Ovnstegt

6500

Lindegade 25
Prætoriustorvet - Christiansfeld
Tlf. 7456 1710 - www.bmhotel.dk

Hold Jeres 
næste familiefest 
i historiske lokaler på 

Brødremenighedens Hotel, 
til fast pris

Hygge og atmosfære

Kultur / Musik / Mad

Ikke dyrere, 
men smukkere!
Selskabslokaler op til 

180 personer.
Rekvirer venligst 
vore menuforslag.

Vi har 27 dejlige
HHHHværelser

Venlig hilsen
og på gensyn

Annette og Torben 
Schulz

Tyrstrup kro
Tlf. 74 56 12 42

Frederikshøj - 6070 Christiansfeld
TELEFON 75 57 32 18 - FAX 75 57 32 44

A la Carte
Daglig åbent kl. 17 - 22

Selskaber op til 200 gæster efter aftale

www.graensekroen.dk / info@grænsekroen.dk

FOREDRAG
»Alting bliver bedre i morgen«

Kom og mød Anders og Peter Lund Madsen 

torsdag d. 12. april kl. 19.30 
i Bramdrupdam Sports- og Mødecenter

Billetter kan købes på www.billetten.dk  
og koster 150 kr. + gebyr pr. person. 

Arrangør:  
Danmarks-Samfundets lokalforening Kolding

Fortsættes side 5. 

Sædding Efterskole

Masser af fantastiske vid-
nesbyrd fra helbredte efter 
forbøn. En opmuntrende bog, 
som viser, at miraklernes tid 
slet ikke er forbi - tværtimod!

 Gribende bog om mirakler
 boGen om berntsen aF HenrI nIssen

184 sIder I FarVer 

Kr. 200,-
eller e-boG For 98,-

ny livskvalitet - foredrag og 
forbøn ved Hans berntsen 

Lørdag den 14. April
kl. 14 på Udfordringen, 
Jernbanegade 1, 
6070 Christiansfeld. 

Obs! Begrænset antal 
pladser i mødesalen.
Ring 7456 2202 eller 
mail@udfordringen.dk
og få et nummer, så du  
er sikker på at få en stol.  
Gratis adgang og forbøn.
Åbent i caféen fra kl. 10.

Jernbanegade 1, 6070 Chr.
Tlf. 74 56 22 02

Aldrig har Stepping Taekwondo klub 
fået så mange medaljer

Stepping Taekwondo 
Klub havde 8 udøvere, Jas-
per, Isak, Sebastian, Oli-
ver, Samuel, Klaus, Matilde 
og Sebastian med til Ødsted 
Cup ved Vejle i lørdags.

De stillede op i decipli-
nerne tang soo Do kamp, ta-
ekwondo kamp, form, speed-
break og show-break.

Klubbens dygtige udøve-
re kom hjem med 3 guld-, 4 
sølv- og 5  bronzemedaljer. 

Det er aldrig før set i klub-
bens historie, at så få udøve-
re er kommer hjem med så 
mange medaljer.

Tilmeld dig vores  
gratis mail-service på:
christiansfeld-avis.dk

- og få

Christiansfeld Avis
på mail allerede  
torsdag morgen
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CIF Feldersporten CIF
   

Tank OK og  
støt ungdomsarbejdet 

i Christiansfeld  
Idrætsforening

Elitespillehallen  
v. Erling Sønnichsen  

støtter ungdomsarbejdet  
i Christiansfeld  
Idrætsforening.

BENZIN 

www.christiansfeldif.dk

CIF Gymnastik
Gymnastikopvisning 
2018

Lørdag d. 24. marts afholder CIF Gymnastik årets 
gymnastikopvisning. Det foregår i CUBEN  
fra kl. 13.30 (dørene åbnes kl.13.00)

Her vil alle vores børnehold og voksenholdet 
»Kvikke Kvinder« vise, hvad de har arbejdet med 
hele sæsonen.  
I år er vi så heldige, at DGI Sydøstjyllands Repræ-
sentationshold (REP-hold) kommer som gæstehold 
til vores opvisning. 
Et REP-hold er DGI’s flagskib inden for gymnastik. 
De er nogle af de dygtigste gymnaster, og derfor er 
de også udtaget til holdet. Der er tale om gym-
nastik på et meget højt plan, og vi er sikre på, de 
leverer et brag af en opvisning i CUBEN.

Entré:  
Voksne: Kr. 40,- 
Børn (7-14 år): Kr. 10,-  
Kontant eller MobilePay. Køb billet på forhånd!

Det er igen i år muligt at købe entrébilletter via 
vores hjemmeside. Gå ind på:  
http://www.christiansfeldif.dk/Gymnastik 
Billetter skal fremvises ved indgangen.

           CIF Gymnastik
              Sommergymnastik

Gymnastiksæsonen 2017/2018 er nu officielt slut. 
Men har du ikke helt fået nok, kan vi i år tilbyde 
3 sommerhold til de voksne.

Outdoor-Indoor Fitness- MAX 20 personer. 
Her er en super mulighed for at træne under 
åben himmel i frisk luft. Vi træner forskellige 
steder i Christiansfeld og omegn; hvilket bliver 
planlagt fra gang til gang og i forhold til vejret - 
enten OUTDOOR eller INDOOR. 

I træningen indgår øvelser med egen kropsvægt, 
naturen og byens egne redskaber samt enkelte 
træningsredskaber. Træningen består af gang, 
løb, funktionelle øvelser og styrketræning. Så du 
skal helst være vant til at træne og bevæge dig. 

Tid: Mandag kl. 18.30-19.30 
Træningssted: 1. gang mødes vi i forhallen i Cuben 
Instruktør: Anja Mølgaard - tlf.: 2173 7933 
Kontingent:  200,00 kr.  
Start: 9. april 2018 
Sidste træning: 28. maj 2018 (7 træninger).

Flad mave - Stærk ryg 
»Quick« og effektiv træning af maven, ryggen 
og muskelkorsettet. Du vil på 45 min. blive præ-
senteret for en masse forskellige mave-, lænde- 
og coreøvelser. Holdet er for dig, der ønsker en 
flot holdning, flad mave og en stærk ryg.  
Alle kan deltage - ingen hop eller svære skridt.

Tid: Onsdag kl. 19.00-19.45  
Træningssted: Cuben - Springsalen 
Instruktør: Anja Mølgaard - tlf.: 2173 7933 
Kontingent:  200,00 kr.  
Start: 4. april 2018 
Sidste træning: 16. maj 2018 (7 træninger).

All Around Fit 
All Around Fit fortsætter i en sommerudgave. 
Det betyder at nogle af træningerne vil komme 
til at foregå udendørs - alt efter vejret.

Giv din krop et sommer-boost og kom til en in-
tensiv træning, hvor hele kroppen bliver styrket. 
Træningen er tilrettelagt, så alle kan være med 
uanset nuværende træningsstilstand. Trænin-
gen er bygget op på både intervaltræning samt 
styrketræning. 

Her er chancen for at få en sommerklar krop for 
både mænd og kvinder. 

Tid: Torsdag kl. 19.00-20.00  
Træningssted: Cuben - Springsalen 
Instruktør: Mette Poulsen - tlf.: 6170 0911 
Kontingent:  200,00 kr.  
Start: 17. maj 2018 
Sidste træning: 28. juni 2018 (7 træninger).

Sommer-Flex
Hvis du gerne vil gå på flere af vores sommer-
hold, kan vi tilbyde »Flex«.

Ved at tilmelde dig Flex-holdet, får du mulighed 
for at træne på alle 3 sommerhold for kun  
350 kr. for hele sæsonen. 

Kontingent: 350 kr. for hele sæsonen (uge 13-26) 

Tilmelding og betaling sker via hjemmesiden 
www.christiansfeldif.dk/gymnastik

Sommer Gymnastikskole
Vi gentager succesen fra sidste år, og afholder 
gymnastikskole for piger og drenge årgang 
2006-2011.

I år er det i mandag-onsdag i uge 27 (2.- 4. juli)

Vi åbner op for tilmeldinger medio april.

Har du lyst til at være sponsor for Gymnastik-
skolen, og få din firmanavn/logo på den t-shirt 
alle gymnasterne får, så kontakt Christina Paaske 
på tlf. 6178 3967 eller mail: cp@christiansfeld.tv 
og hør om mulighederne.

Med venlig hilsen 
C.I.F. Gymnastikafdeling

        Generalforsamlinger i CIFs afdelinger
 Afdeling Dato Tid Sted

  Badminton 17. marts kl. 09.30 Cuben

  Senior 20. marts kl. 11.30 Cuben

  Bueklubben 20. marts kl. 18.30  

  Løbeklubben 8. marts kl. 19.15 Cuben

  Gymnastik 17. april kl. 19.30 Seniorhuset

  Volley 11. april kl. 18.15 Cuben

  Håndbold 22. marts kl. 19.00 Cuben

  Fodbold Kommer senere Kommer senere Kommer senere

  CIF Hovedgeneralforsamling 8. maj kl. 20.00 Cuben

Jack’s Hall 
i Cuben

CIF Senior Idræt
KROLF starter 
Tirsdag 10. april kl. 9.00 - 11.00  
for seniorer

Torsdag 12. april kl. 18.30 - 20.00 for ALLE. 
Vi spiller på krolfbanerne Lindegade/Arlavej - 
kontingent kr. 200 betales på vores hjemmeside 
under tilmelding (kan også betales kontant på 
banen) - Nye spillere er velkommen.

STAVGANG starter 
Torsdag 12. april kl. 10.00 - 11.00 
på området ved Cuben - kontingent kr. 100,-  
betales på vores hjemmeside under tilmelding 
(kan også betales kontant ved opstart). 
- Du er velkommen både med og uden stave.

GÅ DIG GLAD 
Onsdage kl. 9.30  
ved Rutebilstationen/Genforeningspladsen  
- kontingent kr. 100,- 
HUSK at kigge på vores hjemmeside  
www.christiansfeldif.dk/Senioridræt

Rejseudvalgets aktiviteter i 2018 
Udflugtstur til tulipanmarkerne ved Fole 
Mandag d. 30. april kl. 10.00 fra Rutebilstationen 
Vi kører i private biler - passagerer betaler 50 kr. 
til chaufføren - derudover er turen gratis. Senior 
Idræt gi’r nemlig en GRATIS sandwich, mens vi 
nyder de smukke blomstermarker - øl/vand/kaffe 
kan købes til billige penge. Der vil også være 
mulighed for at købe en blomsterbuket. 
Tilmelding senest den 20.04.2018 til Karen 
Margrethe Simonsen med angivelse af om du vil 
lægge bil til eller være passager.

5 dages tur til øen Rügen med  
NILLES rejser 9.-13. september pris kr. 3.695,- 
Inkluderet i prisen: 4 stjernet bus, 4 overnatnin-
ger på Rügen Hotel, Sassnitz, 4 x morgenmad, 
4 x aftensmad, 2 x frokost (ud-/hjemtur) samt 3 
heldagsture. Entreer m.v. betales særskilt. Der vil 
senere kunne fås et udførligt program, som også 
vil blive opslået på Senior Idræts hjemmeside.  
Du kan også se turen på www.nilles.as/rügen, 
idet turen er en af NILLES ordinære afgange.
Tilmelding og betaling  
af depositum kr. 700,00 senest 29. april på  
Senior Idræts hjemmeside under ’TILMELDING’,  
hvor I bedes vælge, om I ønsker havudsigt  
+100 kr. eller om I ønsker enkeltværelse +500 kr. 
www.christiansfeldif.dk / Senior Idræt. Da det 
er begrænset, hvor mange, der kan få havudsigt 
eller enkeltværelse, gælder ’Først til mølle’ prin-
cippet. Hvis I ønsker Rejse- og afbestillingsforsik-
ring, bedes I kontakte Karen Margrethe. 
Vi ser frem til jeres snarlige tilmelding og håber 
på endnu flere fælles ture med glade deltagere - 
vi er alle 3 friske på nye muligheder. 

Venlig hilsen Rejseudvalget 
Anne Grethe Nielsen (tlf. 6060 3685) 

 Jonna Petersen (tlf. 2916 4471)  
Karen Margrethe Simonsen (tlf. 2176 4413)

CIF Senior Idræt
Der afholdes general- 
forsamling i Senioridræt

Den 20.3.2018 kl. 11.30 i Cuben. 
Efter generalforsamlingen vil der blive serveret 
2 stk. smørrebrød, kaffe og lidt sødt for 70 kr.  
Drikkevarer skal købes i Cubens cafeteria. 
Mød op og gi’ din mening til kende. 
Tilmelding til traktement og betaling til 
Gunver Mølgård, tlf. 29133357 (mobilpay) 
Birgit Schrøder, tlf. 61517813 
Bestyrelsen byder velkommen og håber at se rigtig 
mange medlemmer.

Sæt X i kalenderen 14. juni, hvor vores årlige 
udflugt finder sted . Vi vender i år tilbage til Jels 
Voldsted.

Venlig hilsen 
Senior Idræt/ Birgit Schrøder 

www.christiansfeldif.dk/senioridræt
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Vi sælger en bolig 
hver 1/2 time.

Skal vi også 
sælge din?

Til salg Til salg Til salgSOLGT SOLGT

Bestil et gratis salgstjek og vind en af tre 
iPhoneX til en samlet værdi af kr. 30.747,-

Bestil på edc.dk/vind
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OPHUG - SPAR PENGE
Brugte bildele fra nyere skadede

vogne sælges. - Alle mærker!

GARANTI PÅ ALT!
SCHMIDT’S
AUTOLAGER APS
Skamlingvejen 85 - Skartved
6000 Kolding - Telefon 75 52 88 55

ÅBEN: Daglig kl. 9.00-17.30 lørdag og søndag lukket.

Miljøgodkendt til modtagelse af skrotbiler.

SPA
R

PEN
GE

Landbrug / Hus / Have / Fritid m.m.

Containerservice
Levering af:

• Sand • Grus • Sten
• Skærver • Træflis • Muldjord

BAKKEGÅRDEN
Tlf. 7456 1480

Motor m.m.

Vognmanden tilbyder:
• Levering af sand og grus m.m. 
• Container 
• Transport af div. gods

Henv. Jess Jürgensen, Sjølund 
Tlf. 4017 3562

er fusioneret
• Vores varesortiment og betalingssystem er udvidet

• Priserne forbliver på det samme niveau som før

• Bestilling kan også foregå via hjemmesiden eller

Kontakt: 2655 0883 
Eller e-mail: hp@riber-energi.dk

Mere info på: www.træpiller-pg.dk

&

AAGE JØRGENSEN VVS A/S
Grundlagt i 1946 - Kvalitet i 3 generationer

AAGE JØRGENSEN VVS A/S
Grundlagt i 1946 - Kvalitet i 3 generationer

7452 6640 · AAJ.DK

Vi laver alt indenfor VVS til  
PRIVATE  ·  ERHVERV  ·  LANDBRUG

AAGE JØRGENSEN VVS A/S
Grundlagt i 1946 - Kvalitet i 3 generationer

Hvis du vil KØBE eller SÆLGE
SOMMERHUS

i Sandersvig-, Hejlsminde- eller
Grønninghoved-området
Så henvend dig trygt til:

Toldbodgade 13 . 6520 Toftlund
Telefon 7483 1280

www.mikkelsentoftlund.dk

40 års erfaring med køb & salg af sommerhuse

Fra: TIL SALG

Til:  SOLGT

Hø til salg
Velbjerget fra 2015

Mini-bigballer  
- ca. 165 kg

Christiansfeld

Tlf. 2087 8231

Bolig & Ejendomme

Til leje fra 1/6 2018
Nybygget lavenergihus fra 2016 på 130 m2, med lille 
have og carport, centralt beliggende i Christiansfeld, 

tæt på busforbindelse, indkøb, skole og idræt.  
Meget lav varmeudgift.

Pris kr. 8.500,- + forbrug pr. mdr.

Info: 2025 8052

Brødremenigheden

Ledige 
lejligheder

Henvendelse:
Tlf. 4031 7080
KNUD SCHMIDT

4-værelses 
lejlighed

I centrum af Christians-
feld udlejes pæn nyere 

indrettet 4-værelses 
lejlighed, beliggende 

på 2. sal. 

Lejligheden indeholder: 
Entré, 3 gode værelser, 
stor lys stue, alle med 

plankegulve. 

Badeværelse med 
gulvvarme og plads til 

vaskemaskine. 

Stor spisekøkken med 
opvaskemaskine. 

Der er adgang til  
fælles tagterrasse, og 
fri parkering i gården.

Mdl. husleje  
kr. 5.850,00 + forbrug.

Henv. til Chris på 
tlf. 2616 7707

Retshjælp
Christiansfeld advokater 
tilbyder anonym, gratis 
retshjælp hver mandag 

kl. 16.00-17.00 på  
Christiansfeld Bibliotek

Charlotte Szocska

Mette H. Bindeballe

Liberale Erhverv m.m.

Praktiserende landinspektør
Peder Boesen

Stubbum Landevej 50 · 6070 Christiansfeld
Tlf. 7456 2673 · E-mail: pboesen@mail.tele.dk

Forsikring til dig der bor på landet:
• Nedlagt landbrug 
• Erhverv op til 5 ansatte 
• Liv og pension

Jakob Ravn, Christiansfeld

Tlf: 4474 1293

Mail: kyv@topdanmark.dk

DANSKE MALERMESTRE

SIGMA
FARVECENTER

Kvalitetsmaling til byens billigste priser...
Giver gerne et uforbindende tilbud på alt 

maler- og tapetarbejde.
v/Bo Asbo Frederiksen

Møllegade 5, 6070 Christiansfeldfeld
Mobil 2032 2692

www.asbo-malerforretning.dk
FORRETNINGEN, HVOR TILLID OG KVALITET STÅR HØJEST

Søren Krogh &  
Janus Bechmann

Den nordjyske trouba-
dour, Søren Krogh er klar 
med et nyt album i januar 
2018 og efterfølgende turné.
GLOBUS kommer babyen 
til at hedde.

Søren Krogh har med sit 
nye band og produceren, 
Dennis Ahlgren været i stu-
diet og indspille en stak nye 
sange til det nye album, Glo-
bus. »Hvorfor Globus, kunne 

man spørge … fordi vi kom-
mer hele vejen rundt. Jeg blev 
skilt for nogle år siden, og det 
kom der heldigvis nogle san-
ge ud af. Sange om kærlighed 
og smerte. Men også sange 
om at være på røven, på rej-
se, på vej ud i det blå på jagt 
efter nye eventyr«, fortæller 
Krogh.

I løbet af 2018 spiller 
Krogh en lang række duokon-

certer med sin nye partner-
in-crime, Janus Bechmann  
(guitar, dobro mm). Janus 
Bechmann er netop vendt 
hjem fra USA efter et år »over 
there«, hvor han spillede med 
en lang række amerikanske 
sangskrivere og musikere. 

Som koncertnavn er 
Krogh en stor musikalsk op-
levelse, men han er altså 
også bare en af musikbran-
chens bedste historiefortæl-
lere. Ikke for ingenting at 
han ofte karakteriseres som 
Niels Hausgaards arvtager. 
Og Ekstrabladets legendari-
ske anmelder skrev da også: 
»Så længe der findes folk som 
Hausgaard, Olsen og Krogh 
er den musikalske verden i 
Danmark ikke helt af lave«.

»Nu har jeg aldrig opfattet 
mig selv som sanger«, sagde 
Krogh, da han modtog Da-
nish Music Award-folk-pri-

sen i 2016 som årets sanger 
… og fortsatte: »Men måske 
mere som historiefortæller…« 
Folkesanger er måske egent-
lig mere rammende. Krogh 
modtog i øvrigt en DMA i 
2013 som årets sangskriver.

Søren Krogh og Janus 
Bechmann spiller for folk 
i Hejlsminde mandag den 
19. marts 2018 i Hejlsmin-
de Forsamlingshus. Billetter 
reserveres på folkihejlsmin-
de@gmail.com eller 4078 
4994. Entré 200 kr.

Søren Krogh, spiller i Hejlsminde Forsamlings-
hus mandag den 19.3.2018 kl. 20.

Tilmeld dig vores  
gratis mail-service på:
christiansfeld-avis.dk

- og få

Christiansfeld Avis
på mail allerede  
torsdag morgen

Tilmeld dig vores  
gratis mail-service på:
christiansfeld-avis.dk

- og få

Christiansfeld Avis
på mail allerede  
torsdag morgen
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DØRE & VINDUER
I CHRISTIANSFELD

Hurtig levering
Få et gratis vindues- og energi-tjek

Din lokale vinduesmand
CHRISTIANSFELD SNEDKER OG
TØMRERFORRETNING

v/Finn Kragelund • Lindegade 59
Tlf. 7456 1779 • Bil 2142 2779

finnkragelund@mail-online.dk
www.finn-kragelund.dk

Håndværkere m.m.

Christiansfeld VVS- & Energiteknik ApS

Vi udfører alt i:
• Gas og oliefyrsservice • Vand • Varme  • Sanitet 

• Solvarme • Varmepumper • Ventilation
• Industriinstallationer • Fjernvarme • Biopejse
• Blikkenslagerarbejde • Biobrændselsanlæg

Ring til autoriserede VVS-installatør

Verner Mogensen
Biltlf. 20 99 29 36

Industrivej 16, 6070 Christiansfeld
Tlf. 74 56 29 26 • Fax 74 56 31 26
www.cve.dk • mail: cve@cve.dk

Kloak - Tilslutning - Reparation
Din lokale kloakmester

Rådgiver
Uforbindende tilbud

BAKKEGÅRDEN
Tlf. 7456 1480

Salg    Service    Montage

v/Morten Juhl
Sofievej 6 . 6070 Christiansfeld
morten@portservice-aps.dk

www.portservice-aps.dk

Har din port 
sagt stop 

- giver vi aldrig op

Alt i murerarb. Tilbygninger. Flisearbejde
Reparationer. Autoriseret kloakmester m.m.

Murermester
Jakob Andersen

Alt i murer-, flise- 
og støbearbejde

Tlf. 2334 0022

John er vores 
mand i 

Christiansfeld.
Vi udfører alt 

indenfor 
tømrer- og 
snedker-

arbejde både
til private og 
erhvervslivet.

Lokalområdets
El-Specialist
Spidsbjerg El- & Sikringsteknik 
v/ Henning Sørensen, 
Gammel Skamlingvej 10, 6093 Sjølund,
 Tlf.: 7557 5280 /  2127 5280

• El og reparation til private og erhverv.
• Sikringstekniske løsninger indenfor alarm, 

video og adgangskontrol.
• Automation og styringsteknik.

e-mail: spidsbjerg@spidsbjerg.dk

Installation af:
Gas - Vand - Varme - Jordvarme - Biovarme og Sanitet
Ring til Lars Ole og få et tilbud

Fjelstrup VVS
Avnøvej 125

6100 Haderslev

MOB 3020 2095

wildfang@mail.dk

Lars Ole Lei Wildfang
Aut. VVS installatør

Brorsonsvej 20 • 6000 Kolding • Tlf.: 28 73 53 20 • bedreisolering@gmail.com

• LOFTISOLERING • HULMURSISOLERING
• FJERNELSE AF GAMMEL ISOLERING

Vandt bronze ved Jyske Mesterskaber 
i indendørs fodbold i A-rækken

U13 drenge fra Fjelstrup 
vandt deres pulje i indendørs 
fodbold og sikrede sig der-
med en plads ved regionsme-
sterskaberne, hvor de blev nr. 
2 ud af 5 hold, og sikrede sig 
dermed en plads i A-rækken 
ved de Jyske Mesterskaber i 
Alhedehallerne ved Karup 
den 3. og 4. marts.

 Der var i alt 8 hold i Jyl-
land der havde kvalificeret sig 
til denne ene A-række pul-
je. Der blev spillet alle mod 
alle, dvs. 7 kampe, og Fjel-
strup blev nr. 3 og gik videre 
til semifinalen, som de tabte 
2-3, da heldet ikke var med 
dem. De kæmpede hårdt, og 
havde det meste af spillet og 

mange chancer, men formåe-
de ikke at udnytte dem, men 
en 3. plads er også rigtig flot. 
De havde en fantastisk week-
end med overnatning og en 
tur forbi svømmehallen lør-
dag aften sammen med deres 
træner, Brian Rasmussen.

Fra venstre: Træner Brian Rasmussen, Morten Feldstedt, Kristian Juhl, Jeppe Lei, Esben Rudbeck 
og Laue Gellert.
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Christiansfeld 
Avis

Tyrstrup Herreds Tidende

Jernbanegade 1
6070 Christiansfeld

Tlf. 7456 1433
mail@christiansfeld-avis.dk
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Nu starter CIF Krolfsæsonen igen for sommeren 
2018 - også for nye spillere

Christiansfeld forår 2018

Foredrag med  
brødrene Lund Madsen

1.  
spadestik 
Tyrstrup 
Sognehus

Foredrag om rugosaroser

Krolfhytten ligger Lin-
degade 61 i Christiansfeld, 
bag fakta og Christiansfeld 
maskinstation, hvor vi har 5 
baner med 12 huller på hver 
bane.

Hvad er KROLF??? Halv 
golf og halv kroket men 
HELT sjovt. (Og ikke nært 
så dyrt.) 

Man spiller holdvis mod 
hinanden og med hver sin 
Krolfkølle og krolfkugle ef-
ter tur og kuglen skal helst 
i hul på færrest mulige slag. 
Der er mulighed for at spille 
på faste hold men vi fordeler 
os ellers ved at trække num-
re. Så er det afvekslende at 
spille hver gang.

Krolf er ikke kun for pen-
sionister! der helst spiller om 
tirsdagen kl. 9.00 til kl. 11.00

Men også for de voksne 
der ikke er pensionister end-
nu, eller voksne fra f.eks. en 
familie hvor børnene kan 
klare at være alene hjemme 
et par timer. 

Vi spiller torsdag aften fra 
kl. 18.30-20.00, så alle kan 
være med. Kom og prøv!!!! 
De første 3 gange er gratis.

Vi starter tirsdag 10. april 
kl. 9.00 til kl. 11.00 og tors-
dag 12. april kl. 18.30 til kl. 
20.00.

Venlig hilsen  
krolfudvalget og alle hjælperne  

Se CIF-Feldersporten

Anders og Peter Lund 
Madsen gæster Kolding, 
torsdag d. 12. april kl. 19.30 
i Bramdrupdam Sports- og 
Mødecenter. 

De to brødre vil holde 
foredrag om, at alting bliver 
bedre i morgen. Her er tale 
om et informativt og festligt 
foredrag, hvori publikum til-
egnes en overbevisning om, 
at mennesket grundlæggende 
er et godt væsen, og at vi alle 

sammen dybest set forsøger, 
at gøre det så godt som mu-
ligt - og ikke mindst, at alting 
heldigvis bliver bedre i mor-
gen. 

Brødrene Lund Madsen 
oplyser, at der ved foredraget 
vil være quiz med præmie.

Arrangør: Danmarks-
Samfundets lokalforening 
Kolding. Billetter kan købes 
på www.billetten.dk og koster 
150 kr. + gebyr pr. person. 

»Rugosaroser - en fryd for øjet, for ganen og for 
lugtesansen«

Erling Østergaard, Stor-
ring, beretter - ud fra sine er-
faringer fra hans og Lenas 
store samling af rugosahy-
brider - om rugosaroser, de-
res hyben og brugen af dem 
samt om formering ved frø.

I denne tid, hvor rosa ru-
gosa lægges for had og tæn-
kes erklæret invasiv, bliver 
det spændende at høre om 

alle de smukke hybrider, som 
forhåbentlig ikke bliver be-
rørt af lovgivernes uforstand.

Glæd jer til en spænden-
de aften i rosernes selskab - 
måske falder der en smags-
prøve af! 

Gerne tilmelding til Jens 
Otto Pedersen på mail: trap-
pendal@profibermail.dk el-
ler tlf.: 75 57 47 54. 

Rosa rugosa ’Jens Munk’ Rosa rugosa ’Louise Bugnet’

Da Jehova - Gud - udfri-
ede israelitterne fra Egypten, 
lovede han at føre dem til et 
land der flød med mælk og 
honning- ifølge Det gamle 
Testamente. 

I Christiansfeld flyder det 
ikke med mælk og honning - 
og dog. Byen er kendt for sine 
honningkager og rigtig man-
ge ved også, at der er et stort 
mejeri.

Derfor synes Tyrstrup 
Menighedsråd at det er op-

lagt at første spadestik til det 
nye Sognehus foretages af en 
bager og en repræsentant fra 
Arla Foods. 

Der er lavet aftaler med 
bagermester Torben Jørgen-
sen og kvalitetskoordinator 
Karin Mosegaard om at fore-
tage første spadestik d. 20. 
marts kl. 15. 

Efterfølgende byder me-
nighedsrådet på en lille for-
friskning. Alle er velkom-
men. 


