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Christiansfeld  
Avis

Kan også læses på
www. 

christiansfeld-avis.dk

Se CIF  
Feldersport  

på side 4

Gudstjenester
Søndag den 15. marts 2020 

3. søndag i fasten
Aastrup .....................kl. 10.30 
Aller ..........................kl. 09.00
Bjerning ....................kl. 19.00
Brødremenigheden ..kl. 10.30
Fjelstrup ....................kl. 10.15
Frørup .......................kl. 10.30
Hejls ..........................kl. 09.00
Hjerndrup ..................... ingen
Moltrup .....................kl. 10.30
Sommersted ..............kl. 10.30
Stepping ....................kl. 19.00
Taps ............................... ingen 
Tyrstrup .....................kl. 10.30 
Anne Mie A. S. Johanson og 
Jørgen Bøytler 
Tyrstrup .....................kl. 16.00 
Anne Mie A. S. Johanson 
Vejstrup ......................... ingen 
Vonsbæk ........................ ingen

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

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 18. marts 19.30: 
»Elias træder ind på scenen«
Tale ved seniorkonsulent Bjarne Hvidberg. 

Alle er velkomne!

HUSK
 foredraget 

»Genforeningen 
Lever«
med  

Kaj G. Nielsen 
i Hejls gl. Skole 

Torsdag den  
12/3 kl. 19.30
Lokalhistorisk  

Arkiv for  
Hejls-Hejlsminde

Hejls Tennisklub 
afholder sin ordinære  

generalforsamling 
torsdag den 26. marts kl. 19.00 

i klubhuset HIF’s lille sal.
Husk forslag skal være os i hænde senest 15/3.

Dagsorden ifølge vedtægterne. 

Banetider fås efter generalforsamlingen.

VH Bestyrelsen

HUSK
ordinær  

general- 
forsamling

Torsdag den 19. 
marts 2020 kl. 19.00 

på Aller Friskole
I/S Aller Vandværk

Torsdag den 16. april 2020 kl. 19.30
Ordinær  

generalforsamling  
i skolekredsen.
Dagsorden ifølge vedtægter.

Design- & Idrætsefterskolen Skamling 
Pbv. Christian Bramsen

Christiansfeld Pensionistforening

Modeshow &  
Tøjsalg

til Damer og Herrer 
torsdag den 19. marts kl. 14.00  

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

Annonce- 
sponsor:  Vejstruprød Busimport ApS

Forældet  
- eller vigtigere  

end nogensinde?
Logen Skansen i Fredericia under Korsridderordenen  

i Danmark, søger nye brødre, og derfor håber vi, 
at mange som måske kunne tænke sig at blive  

loge broder, vil kigge forbi Ordenshuset i Fredericia  
for en helt uformel snak med nuværende brødre, og  
se om vores spændende loge måske er noget for dig.

Vi afholder Åbent Hus i  
Ordenshuset i Fredericia:

Lørdag den 28. marts 2020  
kl. 10.00 til 13.00 

Huslodsvej 25, 7000 Fredericia

 

Genforenings- og Grænsemuseet 
Protektor H.E. Ingolf, Greve af Rosenborg 

Koldingvej 52, Frederikshøj,  

6070 Christiansfeld 

 

& 

 

14. marts 2020 fra kl. 14:00 - 15:30 
 

Jubilæumsskriftet  
"GENFORENINGS- OG  

GRÆNSEMUSEET i ORD, KLIP  
& BILLEDER fra april 1993 til juli 2020”  

præsenteres og udgives. 
 
 

Samtidig udgiver museet publikationen  
"DE "SKÆVE" HISTORIER OM  

1920-GRÆNSEN”  
med et efterfølgende foredrag af publikatio-

nens forfatter, Hans Peter N. Nissen, Lyngby.  
 
ALLE ER HJERTELIG VELKOMMEN 

til at festligholde udgivelserne  

sammen med os. Gratis entré. 

FORÅRET 
starter på 
Blomster- 
gården

13900
KUN

Hjerndrupvej 10 . 7456 1511
www.blomstergaarden- 

christiansfeld.dk

Åbningstider: 
Mandag-fredag 9-17 

Lørdag 9-15 
Søndag 9-15

Forsythia Forsythia 
»Goldrush«»Goldrush«
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BekendtgørelserTaksigelser

begynder torsdag d. 19. marts 
kl. 19-21 i Aastrup Sognehus

Vi øver 6 torsdage i marts/april og synger til  
forårskoncert den 6. maj i Aastrup Kirke.

Henvendelse til:

organist og kantor Astrid J. Thomsen 
Tlf. 3026 0185 - asjotho@bbsyd.dk

NYT  
Projektkor

i Aastrup/Vonsbæk sognei Aastrup/Vonsbæk sogne

Hjertelig tak
for venlig deltagelse ved

Jens Erik Jensen’s
begravelse ved Fjelstrup Kirke.

På familiens vegne 
Elise Jensen

OMDELING AF AVIS
Vær venligst opmærksom på at aviser distribueres  
på tirsdage - onsdage 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.

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.

• 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...

TA
PS

.D
K

Generalforsamling
Tirsdag d. 31. marts 2020

Taps Vandværk
Der vil være Stegt flæsk 

på Den Gamle Grænsekro 
kl. 18.00.

Efter maden afholdes  
der generalforsamling.
Dagsorden ifølge vedtægterne.

VEL MØDT

Hjertelig tak 
for opmærksomheden  

under mit  
sygehusophold.

Venlig hilsen 
Jes Petersen

 
Frørup · Hejls 

Hjerndrup 
Stepping

Taps · Tyrstrup · Vejstrup

Sorggruppe
- Et tilbud til dig, der har mistet en nærtstående 

- Et lyttende og samtalende fællesskab
Kontaktperson: Mette Skriver, tlf. 6086 2195.

Sorggruppen er et samarbejde mellem  
Tyrstrup Kirke og Kolding Provstis Menighedspleje.

Vejstrup, Hejls, Taps Pastorat

Sogneformiddag
Konfirmandstuen i Hejls 

præstegård 
Tirsdag d. 17. marts kl. 10.00 

»Hvor go’? - Kingo!«
Fra væversøn i Slangerup til biskop i Odense.  

Om Thomas Hansen Kingo - hofpoet og salmedigter.

Tirsdag den 17. marts 2020 har sogneformiddagen  
en af vore store salmedigtere på programmet. 

Det er Thomas Kingo (1634-1703).  
Sammen med Brorson, Ingemann og Grundtvig er han  

en af bærepillerne i dansk salmedigtning. 
Men Kingo kunne mere end skrive salmer.  

Han var også en farverig digter af lejlighedssange, 
skæmteviser og smædedigte.  

Foredraget vil vi præsentere en markant personlighed  
fra enevældens første tid med de udfordringer og  

muligheder den indebar. I løbet af foredraget 
vil vi synge fra nogle af Kingos sange og salmer.

Foredragsholder er Lars-Peter Melchiorsen,  
der er sognepræst i  

Grarup, Halk og Vilstrup.

Herud over skal  
vi synge, drikke kaffe  
og have tid til gode 

samtaler.

Mød op til hyggelige formiddage. 

Har man brug for kørsel kontakt formand  
Jørgen Dahl mobil 24 42 64 88.

Pastoratrådet

TILLYKKE... 
Ønsker De at sende en personlig hilsen til venner/ 
familie, kan denne kupon indsendes/ indleveres til  

Christiansfeld Avis/ Tyrstrup Herreds Tidende,  
Jernbanegade 1 (det gl. posthus) 6070 Chr.feld

Pris (inkl. moms) 
1 sp. annonce (max 20. ord) ................................kr. 35,00

1 sp. annonce (max 20. ord) 
     med »passende« foto ......................................kr. 60.00

2 sp. annonce (max 20. ord) 
     med »passende« foto ......................................kr. 90.00

For hver påbegyndt 10 ord - kr. 10,00 ekstra. 
F.eks. 26 ord v/1 sp. annonce koster kr. 70,00

o 1 sp. uden foto   o 1 sp. med foto   o 2 sp. med foto

SENEST TORSDAG MIDDAG.  
ANNONCERNE SKAL BETALES KONTANT.

Hent evt.  
Ugeavisen hos:

Christiansfeld Avis  
Christiansfeld Centret 

Meny

Dagli’ Brugsen og  
Stalden i Hejls
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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

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

Hvordan dyrker  

man motion?

Økologisk eller på  

friland...

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

Culottesteg 
Alm. eller marineret 
Vægt ca. 1,4 kg

Pr. 1/2 kg  3495

Flanksteak 
Alm. eller marineret 
Vægt ca. 1,4 kg

Pr. 1/2 kg  3495

Kærmølle bøffer 
af oksefilet

Ca. 1 kg  12000

Skært oksekød 
Gullasch, stroganoff eller 
bankekød

1 kg  7000

5 STK.

Festlig museumsstart på 2020
Onsdag den 15. januar var 

museumsbestyrelsen spændte 
til bristepunktet! En spæn-
dende aften ventede i Es-
bjerg, hvor JydskeVestkystens 
Kulturpris skulle uddeles. 
Genforenings- og Grænse-
museet var nomineret som 
en af tre kandidater. Vi vandt 
ikke, men hold op, hvor var 
det stort, at vi nåede SÅ langt 
- og oven i købet fik spalte-
plads i hele avisens dæknings-
område.

Lørdag den 8. februar 
mødtes 40 museumsværter 
og - venner til en festlig start 
på Genforeningsåret 2020. 
Først på programmet var 
Sigurd Barretts forrygende 
2020-show og efterfølgende 
mødtes hele gruppen på Gen-
forenings. og Grænsemuseet 

for at blive præsenteret for 
museets nye videopræsenta-
tion, som vi har været nødt til 
at lave pga. det enorme  antal 
gruppebestillinger, vi har fået 
i år. I skrivende stund 151 
grupper! 

Efterfølgende havde muse-
umsvennerne et par hyggelige 
timer på Den gamle Græn-
sekro, hvor krofar Lars Bo 
havde fået frie hænder til at 
udtænke en lækker buffet. Og 
det havde han gjort SÅ godt. 
Søren Rasmussen holdt en 
tale til alle de frivillige, i hvil-
ken han takkede alle for den 
flotte frivillige indsats. Bente 
Ibenfeldt sørgede naturligvis 
for den gode musikalske ind-
pakning.

Mandag den 10. februar 
var det så tid til bogudgivelse 

på museet. Steffen Riis fra 
Værløse, kær museumsven og 
forfatter til flere artikler i mu-
seets årlige nyhedsbreve, har 
i 5 år arbejdet på et tobinds-
værk om Afstemning og Gen-
forening. Udgivet af Dan-
marks Samfundet  og betalt 
af Kolding Kommune, hvor 
Søren Rasmussen har banet 
vejen til den kommunale fi-
nansiering. Arrangementet 
bød på musik og sang - natur-
ligvis ved Bente Ibenfeldt.

Det knap 600 sider og 
knap 1.000 illustrationer 
store bogværk blev i løbet af 
formiddagen præsenteret af 
en stolt forfatter for de 88 in-
viterede gæster - her i blandt 
borgmester Jørn Petersen 
viceborgmester Søren Ras-
mussen og Landsformand for 
Danmarks Samfundet Erik 
Fage-Pedersen.  Alle gæster 
mødte op til en »glant« op-
levelse, startende med flag-
hejsning kl. 9:30 og sluttende 
med pølsebord på Den gamle 
Grænsekro - inviteret af Dan-
marks Samfundet . 

Ind imellem var der vel-
komst ved Kaj G. Nielsen 
og formanden for Danmarks 
Samfundet  Daniel Klestrup 
Bjærge. Søren Rasmussen og 
Steffen Riis orienterede om 
bogprojektet med vinkler på 

økonomi, idé, opstart og pro-
ces. Rigtig spændende også 
med foredrag ved lektor Jør-
gen Buch.

Undervejs i forløbet over-
rakte Steffen Riis et bogsæt til 
Søren Rasmussen med tak for 
gode »snakke« og mailkorre-
spondancer igennem skrive- 
og produktionsforløb. Kaj G. 
Nielsen fik også et bogsæt 
som tak fordi »han i sin tid 
havde »åbnet en dør«, som 
muliggjorde hele bogprojek-
tet». 

Til Genforenings- og 
Grænsemuseet havde Steffen 
Riis medbragt en gave fra en 
borger i Birkerød - nemlig et 
banner på 147 * 47 cm fra 
afstemningstiden med tek-
sten »Vi vil hjem« Det har i 
afstemningsdagene hængt på 
bagerens hus i Broager. Nu 
kommer det til at hænge på 
museet efter en tur omkring 
konservatoren i Vejle

Lørdag den 14. marts sker 
der så igen noget på museet, 
hvor vi fra kl. 14.00 til kl. 
15.30 udgiver en jubilæums-
bog på 88 farvetrykte sider 
om tiden fra museets »fød-

sel« i 1993 til og med 2019 
og desuden udgiver publika-
tionen »De skæve historier fra 
1920-grænsen«, med et efter-
følgende forrygende foredrag 
om 1920 grænsen af forfatte-

ren Hans Peter N. Nissen fra 
Lyngby. Der er gratis adgang 
- og alle venner af museet er 
velkommen.

Foto: Jørgen Ibenfeldt  
Tekst: Kaj G. Nielsen

Kaj Nielsen, Daniel Klestrup Bjærge, Steffen Riis og Søren 
Rasmussen.

Fra museets reception.

Flaghejsning.
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CIF Feldersporten CIF
General- 
forsamlinger  
i CIF 2020

Vi begynder at nærmer os forår - og dermed også 
sæsonen for generalforsamlinger.

Herunder er en liste over hvor og hvornår de  
forskellige afdelinger afholder deres  
generalforsamling:

Senior: Tirsdag d. 24/3 kl. 11.30 i Cuben

Løbeklubben: Torsdag d. 26/3 kl. 18.00  
 på Den Gamle Grænsekro.

Badminton: Søndag d. 29/3 kl. 09.30 i Cuben

Volley: Onsdag d. 1/4 kl. 18.00 i Cuben

Fitness: Onsdag d. 1/4 kl. 19.00 i Cuben 

Fodbold: Mandag d. 6/4 kl. 19.00 Klubhuset

Gymnastik: Onsdag d. 15/4 kl. 19.00  
 i Seniorhuset

Bueskydning: Tirsdag d. 28/4 kl. 19.00  
 i Cuben

CIF Hovedgeneralforsamling:  
 Tirsdag d. 19/5 kl. 20.00 i Cuben

CIF Senior Idræt
Så er det snart forår  
i Senior Idræt

Generalforsamling afholdes 24. marts kl. 11.30  
i Cuben - traktement til kr. 50 bestilles og betales  
senest 17. marts på mobilepay 548164.

Krolf baneklargøring med tilmelding til  
Kate 2833 2547 torsdag 2. april kl. 9  
- se desuden nedenfor.

Stavgang starter torsdag 16. april kl. 10.00 ved  
Cuben - man bestemmer selv distance og hastighed  
- vi drikker kaffe bagefter - kontingent 100 kr.

Gå dig glad hver onsdag året rundt kl. 9.30 fra  
Rutebilstationen - en gang hver måned køres  
i bil til et nyt område - kontingent 150 kr.

SNART STARTER KROLFSÆSONEN  
FOR SOMMEREN 2020 

OGSÅ FOR NYE SPILLERE.
Krolfhytten ligger ved Lindegade bag fakta og  

Christiansfeld Maskinservice  
hvor vi har 5 baner med 12 huller på hver. 

Hvad er KROLF??? HALVT golf  
og HALVT kroket men HELT sjovt. 

(Og ikke nær så dyrt.)

200 kr. og så må man spille både tirsdag og torsdag.

Man spiller holdvis mod hinanden (helst 4) og  
med hver sin krolfkølle og krolfkugle efter tur og  
kuglen skal i hul på færrest mulige slag.  
Vi fordeler os ved at trække numre. 
Så er det afvekslende at spille hver gang.  
Frivilligt hvis man gerne selv vil danne hold.

KROLF ER IKKE KUN FOR PENSIONISTER!! 
der helst spiller om tirsdagen kl. 9.00 til 11.00

Men også for dem på arbejdsmarkedet,  
hvor børnene kan klare at være alene hjemme et  
par timer, hvor der spilles:

TORSDAG AFTEN FRA KL.18.30 TIL 20.00.  
ALLE KAN VÆRE MED.

Kom og prøv !!!! De første 3 gange er gratis.

Start: Tirsdag den 14. april kl. 9.00 til kl.11.00  
og torsdag 16. april kl. 18.30 til kl. 20.00

Venlig hilsen:  
Krolfudvalget og alle hjælperne

Tilmelding og betaling på vores hjemmeside  
www.christiansfeldif.dk/senioridræt 

hvor du i øvrigt altid kan holde dig orienteret om, 
hvad der sker i Senior Idræt.

www.christiansfeldif.dk

Tank OK og støt ungdomsarbejdet  
i Christiansfeld Idrætsforening  

Elitespillehallen 

v. Erling Sønnichsen 
støtter ungdomsarbejdet  

i Christiansfeld Idrætsforening.

Maleriudstilling i 
Sognehuset med 
Poul Erik Lassen
Indtil 31. maj kan man i 
Tyrstrup Kirkes Sognehus 
besøge den lokale kunst-
ner, Poul Erik Lassens 
kunstudstilling omfatten-
de både naturalistiske og 
abstrakte værker.

Poul Erik Lassen blev født 
1949 i omegnen af Hobro 

oppe i Himmerland. Han har 
med egne ord tegnet, siden 
han fik en blyant i hånden, 
og på hans 15-års fødselsdag 
forærede søsteren ham staf-
feli, lærreder, pensler og far-
vetuber. I vinteren 1967 kom 
han i lære hos kunstmaler og 
keramiker Chris Moes og et 
par år efter hos Wilhelm Gra-

vesen. Efter sin værnepligt tog 
Poul Erik et kursus i projekti-
onstegning.

Efter sin pensionering ef-
ter et langt arbejdsliv fik han 
igen fået tid til at arbejde 

med farverne. Poul Erik Las-
sen fortæller, at han de første 
mange år malede naturalisti-
ske værker, men at han senere 
fik lyst og mod på at prøve 
kræfter med den abstrakte 

stil - og at han oplevede dette 
som mere krævende og udfor-
drende end først antaget. 

De udstillede værker kan 

købes til priser på mellem 
500,- og 2000,- kroner.

Af Lars Østergaard Jensen

Et af kunstnerens naturalistiske værker på udstillingen.

Poul Erik Lassen med selvportræt.

Kælderrestaurant 
oversvømmet hos 
Brødremenig- 
hedens Hotel
De sidste måneders ned-
børsrekord har også ramt 
den hyggelige Restaurant 
Kongens Kælder, som er 
ramt af alvorlig vandska-
de.

Per Henrik Højgaard for-
tæller, at grundvandet alle-
rede begyndte at stå op for 
3 uger siden, hvorefter man 
fik suget vandet op og tørret 
gulvet. Men allerede ugen ef-
ter natten mellem lørdag og 
søndag 22/23. februar stod 
vandet endnu engang op 

og denne gang endnu mere 
voldsomt. Slamsugning hjalp 
denne gang heller ikke og re-
stauranten har ikke kunne be-
nyttes siden, da grundvandet 
står lige under gulvet.

Per Højgaard har derfor 
bedt Preben Johannsen kig-
ge på sagen og komme med 
et forslag på at løse proble-
met og give et overslag, som 
Brødremenigheden så vil tage 
stilling til, fortæller han og til-
føjer, at hotellet holder lukket 
fra 8. - 12. marts.

Af Lars Østergaard Jensen
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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

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. 

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.
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 fährhaus niederkleveez
HHH

Der hersker en særlig intim atmosfære 
på Hotel Fährhaus med den romantiske 
beliggenhed lige ned til søbredden i 
Schleswig-Holsteins eget søparadis. 
Det er et lille sted med et nærværende 
værtspar og derfor også stedet, hvor 
man tjekker ind, hvis man bare har 
brug for at koble af på en miniferie 
langt væk fra hverdagen. Her er tid 
og ro – og den mest idylliske udsigt 
over Dieksee, der hører til De 5 Søer og 
er forbundet med områdets største sø 
Grosser Plöner See. Udsigten kommer I 
automatisk til at nyde fra restauranten, 
når dagens gode måltider serveres for 
jer, men I kan også tage plads i en af de 
komfortable kurvestole, der står under 
havens træer og giver jer uforstyrret 
overblik over søens spejl og livet på 
hotellets egen bade- og bådebro.

•	3 overnatninger
•	3 x morgenbuffet
•	3 x 3-retters middag/buffet
•	Velkomstsnaps
•	Fri afbenyttelse af 

hotellets robåde
•	25 % rabat på 

hotellets sauna
•	20-30 % greenfeerabat 
•	10 % rabat i Designer 

Outlet Neumünster

Søpanorama i nordtyskland
4 dage ved søerne omkring Plön i Schleswig-Holstein

Ankomst: Valgfri 5.3.-28.4. samt 
søndage 3.5.-26.7.2020.

Pr. person i dobbeltværelse

1.299,-
Pris uden rejsekode 1.449,-
Pristillæg: 1.5.-31.8.: 450,- 

28.3.-30.4. og 1.9.-31.10.: 250,-

Genforenings- og Grænsemuseet  
fester den 14. marts 2020

Museets jubilæumsskrift 
»Genforenings- og Græn-
semuseet i ord, Klip & Bil-
leder fra april 1993 til juli 
2020« udgives og præsen-
teres. 

Jubilæumsskriftet fortæller 
den eventyrlige historie om 
museets start og udvikling 

frem til i dag og er tænkt som 
et bidrag til museets snarlige 
25-års jubilæum den 10. juli 
2020.

Samtidig udgiver museet 
publikationen »De »Skæve« 
historier om 1920-Grænsen« 
med et efterfølgende foredrag 
af publikationens forfatter, 

Hans Peter N. Nissen, Lyng-
by.

Publikationen fokuserer 
på »1920-grænsen« - 69 km 
lang - med den spændende 
historie og de mærkelige 
grænsedragninger, som skete 
fra Skomagerhus i øst til Sil-
toft ved Højer i vest. Denne 
grænsedragning var en følge 

af afstemningerne i foråret 
1920, som også førte til Gen-
foreningen.

Arrangementet varer fra 
kl. 14.00 til kl. 15.30. Der 
er naturligvis fri entré og alle 
er velkomne fortæller Kaj G. 
Nielsen.
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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

Kommende arrangementer

Bestil bord  
på telefon  

7456 1710

SDJ. KAFFEBORD  
den 29. marts kl. 14.30 

á 14800 kr.

FOREDRAG VED 
LISBETH ZORBIG 

ANDERSEN
17. marts 2020 kl. 19-21

Pris kr. 200,-
Sted: Sjølund Multiarena

Arr.: Kolding Kalenderen

SUNDHED, 
SELVVÆRD 
OG LIVS-
KRISER

           Marked i
»STALDEN« i Hejls

Er du frisk og i 
markedshumør?

Så kom og sælg dine lopper, eller kreationer  
på et spændende marked med alt hvad  
hjertet kan begære til hele familien.

Skærtorsdag den 9. april 2020 
kl. 11.00 - 16.00

Du kan stadigvæk nå at booke en stand.

PÅSKE-

Nostalgi - Livsstil - Mode
350 m2 med stort udvalg i nyt og gammelt til både ude og inde.

Gå på opdagelse, kom og lad dig inspirere, 
opleve og sanse!

Antik & Kunst - Second Hand & Loppefund,
Tøj og ting til haven - og meget, meget mere...

Et besøg værd for hele familien!

Åbningstider:
Mandag  kl. 13-17
Torsdag  kl. 13-17
Søndag kl. 11-16

Lad turen gå til midt i Hejls

Hejls Landevej 43 . 6094 Hejls
Tlf. 7557 2508

www.midt-i-hejls.dk
Nostalgi - livsstil - Mode

Hejls Landevej 43 . 6094 Hejls

Åbningstider:
Mandag kl. 13-17
Torsdag kl. 13-17
Søndag kl. 11-16

Tlf. 2349 4139

Ring for yderligere 
oplysninger.

 

FJELSTRUP FORSAMLINGSHUS 
Fredag 27. marts kl. 19.00 
Kaffe og kage efter forestillingen 
Entré: 40 kr 
 
TILMELDING: Doddy M. Bach 
Tlf.: 51522124 
e-mail: doddymoeller@gmail.com 

Hvis du ikke har 
modtaget avisen...

Kan den 
hentes hos:
Christiansfeld Avis  

Christiansfeld Centret 
Meny

Dagli’ Brugsen og  
Stalden i Hejls

Other Roads spiller i Hejlsminde
Mandag den 16. marts in-
viterer »Folk i Hejlsmin-
de« på koncert med Other 
Roads i Hejlsminde For-
samlingshus.

Other Roads blev dan-
net i 2009 og hører i dag til 
blandt de bedste moderne 
britiske folkbands. Med fast 
base i England turnerer de 

flittigt i det meste af Europa 
og New Zealand. Bandet 
består af Pete Abbott, der er 
singer/songwriter og guitarist, 
Gregor Borland på violin og 
Dave Walmisley, der er multi-
instrumentatlist og singer/
Songwriter.

Pete Abbott er drivkraften 
i bandet. Han sætter med sin 
afslappede og selvsikre stil et 

højt niveau, der sikrer at ban-
det altid leverer god under-
holdning og musik af høj kva-
litet. Gregor Borland er en af 
Skotlands absolut bedste vio-
linister med 8 mesterskaber i 
Scottish Fiddle bag sig. For-
uden violinen mestrer Gregor 
også basguitar og mandolin. 
Dave Walmisley er en talent-
fuld multi-instrumentalist og 

singer/songwriter, han tilføjer 
sit helt eget touch til bandets 
arrangementer og har et stort 
øre for harmonier og tager 
lejlighedsvis rollen som for-
sanger.

Repertoiret er en blanding 
af egne kompositioner og vel-
valgte covers, lige fra smukke, 
følsomme ballader til foot-
stomping celtic fiddle tunes. 

Noget der kan opleves på en 
af Other Roads’ 8 albums.

Koncerten starter kl. 20, 
og koster 150 kroner. Ved for-
udbestilling senest 9. marts er 
det muligt at spise sammen 

med andre publikummer fra 
kl. 18.30. Menuen fra Ellega-
ards Landkøkken koster et til-
læg på 100 kroner og består af 
Kylling i tomat og oliven med 
stegte hvedekerner.
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Ny Midtjysk Motorvej fra 
Give til Haderslev
Vejdirektoratet afholder borgermøder i forbindelse  
med den offentlige høring af VVM-redegørelsen

VVM-redegørelsen er i offentlig høring. Du har 
mulighed for at komme med dine be mærk ninger 
og kommentarer til undersøgelsen i hørings-
perioden, som løber frem til den 13. april 2020. 

Du kan læse mere om projektet  
og indsende høringssvar på  
www.vejdirektoratet.dk/midtjysk

Borgermøder 
Vejdirektoratet afholder borgermøder om  
projektet:

Mandag d. 16. marts 2020 
kl. 19.00  - 21.00
Sportshotel Vejen, 
Jacob Gades Allé 1
6600 Vejen

Tirsdag d. 17. marts 2020
kl. 19.00 - 21.00
Haderslev Idrætscenter
Stadionvej 5
6100 Haderslev

På borgermøderne vil projektets forskellige 
løsninger blive præsenteret, og der vil være 
mulighed for at stille spørgsmål til  
Vejdirektoratets fagfolk om projektet.

Vi håber, at du vil deltage i debatten.

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

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

Bekendtgørelser

Stort fremmøde om købmandsbutikkens fremtid i Fjelstrup
Omkring 160 var mødt 
frem til stort borgermøde 
om købmandsbutikkens 
fremtid i Fjelstrup. En 
initiativgruppe med Jens 
Henrik Feldstedt i spid-
sen, har taget initiativ til 
en borgerovertagelse af 
forretningen. Dette skal 
ses på baggrund af at køb-
mand Helle har meddelt at 
hun lukker butikken den 1. 
april.

I mødet deltog også chef-
konsulent Hans Meldgaard 
fra Dagrofa, der er grossist og 

leverandør til den nuværende 
Let-Køb butik i Fjelstrup, 
og som har hjulpet en række 
landsbyer, der har valgt selv at 
sætte penge i den lokale køb-
mandsbutik. Ja, der er faktisk 
lavet en færdig drejebog for et 
sådant initiativ.

Konsekvenserne af en  
lukket købmandsbutik

Der er utvivlsomt mange 
negative effekter hvis køb-
mandsbutikken lukker. Køb-
manden er jo ikke blot et sted 
hvor man køber ind, her ud-
leveres også pakker, apoteker-

varer og meget andet, ligesom 
det er et af samlingspunkter-
ne for lokalområdet. Specielt 
ældre mennesker, der ikke er 
så mobile, bliver ramt hårdt 
af en sådan lukning. Hans 
Meldgaard fortalte også om 
andre landsbyer på Fjelstrups 
størrelse, hvor huspriserne var 
faldet betydeligt som følge af 
den lukkede købmandsbutik.

Butikken er således vigtig 
for hele lokalområdet, og i et 
større perspektiv, er det en 
vigtig komponent i den række 
af komponenter, der skal til 
for at opretholde landsbyen 
og tiltrække nye beboere. 
Fjelstrup er et af de få lokal-
områder i Haderslev Kom-
mune, som de sidste par år 
har oplevet en befolkningstil-
vækst, men dette kan hurtigt 
vende, hvis en servicefacilitet 
som købmanden forsvinder.

Vel forberedt plan
Initiativgruppen præsen-

terede en velforberedt plan, 
hvor grundtanken er at op-
rette et anpartsselskab, for 
at skaffe driftsmidler til køre 

forretningen videre. Fokus er 
derfor i første række at sælge 
så mange anparter som mu-
ligt for at skaffe nok kapital 
til driften, indkøb af varer, 
husleje, lønninger osv. Iflg. 
det opstillede budget, er for-
udsætningen for at der teg-
nes anparter for minimum 
450.000 kr. Man kan købe en 
anpart for 2.500 kr. og i øv-
rigt kan man købe så mange 
anparter som man har lyst til. 
Hver anpart giver én stemme 
og man kan maksimalt opnå 5 
stemmer, selvom man køber 
for fx 30.000 kr. 

Generelt håber man, at 
et lokalt engagement, hvor 
borgerne køber anparter, og 
dermed er medejere - betyder 
at lokalsamfundet tager ejer-
skab for butikken og forstår 
betydningen af dens videre 
eksistens.

Ligeledes skal det nævnes, 
at butikken som den drives 
af den nuværende købmand, 
rent faktisk har positive tal 
på bundlinjen. Lukningen 
skyldes at Helle og familien 
har købt Anslet Camping og 
fremover vil drive camping-
plads i stedet for købmands-
forretning i Fjelstrup.

Stram tidsplan
Og man har travlt, for in-

den 1. april skal det hele være 
på plads: Der skal afholdes en 
stiftende generalforsamling (- 
som er planlagt til 16. marts), 
og her skal der vælges en be-

styrelse for anpartsselskabet. 
Bestyrelsen skal derefter 

finde en egnet bestyrer af bu-
tikken, men også på det punkt 
er man velforberedt og har 
allerede særdeles velegnede 
kandidater parat.

Det er lige NU det gælder
Opfordringen er, at så 

mange borgere fra lokalområ-
det som muligt, tegner anpar-
ter og bliver medejere af bu-
tikken. Dette skal ske inden 
den 16. marts, så alle opfor-
dres til at handle hurtigt. 

Der er oprettet en speciel 
hjemmeside, hvor man lø-
bende kan følge med i, hvor 
meget der er indbetalt, og i 
øvrigt få meget mere informa-
tion om tankerne bag dette 
usædvanligt gode projekt. 

Læs meget mere på: www.
fjelstrup-dagligvarebutik.dk 
fortæller Svend Christensen.
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Christiansfeld

Tilbuddene gælder fra  
torsdag den 12. marts til og med  

torsdag den 19. marts

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

Tete a tete  
eller  
Muscari

Peberfrugter
Gul, grøn  
eller rød.

Kims Chips 
eller snacks

Delikatessens Stjerne- 
skud

Jordan Tandbørster eller  
tandpasta til børn eller voksen 

A+ Flydende  
vaskemiddel  
880 ml.

Schulstad Skovmand 
eller Schwartzbrød 
1000 gr.

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

Hverdagens VARME RET 
fra Delikatessen kun 4495

F
å e

t ste
m

p
e

lko
rt i D

e
likate

sse
n

 
o

g
 få h

ve
r 10

. re
t g

ratis!

MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

Koteletter i fad med kartoffelmos
And med rødkål og brun sovs
Stegt flæsk med persillesovs
Karbonader m/stuvet ærter og gulerødder

Hakkebøf m/løg og sovs

Alle retter er inkl. kartofler 
og er klar fra kl. 11.00

Pr. stk.

1000
Pr. pose

1000

Pr. pakke

995

Tykstegsmedaljoner 
af Dansk Kalv 

(max 4 poser pr. kunde)

SPAR 1000

Pr. stk.

395

Pr.  
stk.

2500

PARTI-VARER

PARTI-VARER

Pr.  
stk.

5500

3 stk.

2000

2 stk./ 
300 g.
Pr. pakke 

4995
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Landbrug 
Have 
Fritid 
Bolig 
Ejendomme 
m.m.

Hus søges til leje 
i Hejls, Christiansfeld  
og Fjelstrup området.

Dansk ægtepar,  
53 og 60 år, med en   
mellemstor hund,  

flytter til Danmark igen.

Vi har boet ca. 9 år  
i Sverige.

Venligst kontakt Jens 
0046-72206 4946

Flot fremmøde til Generalforsamling i 
Fællesvandværket Maugstrup
Onsdag den 26. februar 
blev der på Maugstrup Kro 
afholdt generalforsamling 
i Fællesvandværket Maug-
strup A.m.b.a. med 50 del-
tagere - som sædvanligt 
en flot og tilfredsstillende 
repræsentation af andels-
havere. 

Det nye vandværk, som nu 
er 5 år gammel, har kørt upå-
klageligt og uden stop, siden 
det blev startet. Vandanalyser 

viser, at der ikke er problemer 
med forureninger i det op-
pumpede grundvand. 

Der blev vist en oversigt, 
som giver et billede af, hvor-
dan forbruget er fordelt på 
grupper af andelshavere. Der 
er over de senere år sket en 
nedgang i antallet af besæt-
ninger med stort vandfor-
brug. Dette har, som varslet 
på den foregående general-
forsamling, givet udslag i be-
hov for mindre justering af 

takster. Der var god debat og 
ros til bestyrelsen, som også i 
det forgangne år havde haft 
nok at se til - specielt på den 
politiske front, hvor emner, 
som et eventuelt sprøjtefor-
bud i boringsnære områder 
og drøftelser omkring erstat-
ningsregler for dette - har væ-
ret aktuelle. 

Økonomien ser sund ud, 
og der arbejdes på at opbyg-
ge midler til på sigt at kunne 
etablere en tredje boring. 

Der var genvalg af Keld Jo-
hanning, Claus Krab og Otto 
Geerthsen til at fortsætte i 
bestyrelsen. Bent Kok Jensen 
samt Nis Skau blev genvalgt 
som revisorer. 

Traditionen tro var Vand-
værket vært ved en bid brød 
efter generalforsamlingen. 
Her blev det stærke lokale 
netværk yderligere styr-
ket, fortæller Jytte Rabæk  
Schmidt.

Centralt beliggende lejlighed  
i Christiansfeld

2 værelses lejlighed, på 56 m2, med dejlig stor, lys stue,   
soveværelse, køkken og badeværelse,  

samt adgang til stor have og vaskekælder.

Udlejes straks - eller efter aftale.

Husleje pr. måned 3.700,00  
incl. vand, excl. varmeforbrug.

Henvendelse 2162 6875 for aftale om besigtigelse. Velbesøgt generalforsamling i  
Lokalhistorisk Arkiv og Forening

I sin formandsberetning 
den 5. marts på Brødreme-
nighedens Hotel slog Leif 
Jacobsen fast, at de fleste vist 
har opdaget, at man fejrer 
100 året for Sønderjyllands 
genforening og fortalte blandt 
andet, at foreningen og arki-
vet siden 2018 har arbejdet 
på et stort projekt sammen 
med Hejls,Vejstrup og Vam-
drup lokalhistoriske arkiver 
om at fremstille tekster til en 
cykelfolder, bilfolder og in-
formationstavler og lave en 
cykelrute med start i Hejls, 
Christiansfeld og videre forbi 
forskellige grænsepunkter og 
historiske steder på cirka 28 
km. For at understøtte de to 
foldere, er der blevet opsat 
informationstavler ved en del 
steder langs den gamle græn-
se. Det hele kulminerer ved 
et stort arrangement den 17. 
maj fra 10.00 til 16.00 i hvert 
arkivområde - her i Kolding 
Kommune i Hejls, Christi-
ansfeld og Vamdrup. 

Denne dag bliver der ind-
sat busser med udgangspunkt 
i Hejls, som vender i Vam-
drup, og busser fra Vamdrup 
som vender i Skodborg. Disse 
busser er med guider. 

Historisk kalender og 
medvirken på Hånd-
værksdag

På Håndværkets Dag 1. 
september præsenterede for-
eningen en historisk kalender 
2020 om Genforeningen med 
12 historier. På dagen kom 
man i kontakt med gamle 
og nye medlemmer. Det sid-
ste var tiltrængt, da forenin-
gen har noreret tilbagegang i 
medlemstallet; 47 enkeltmed-
lemmer i år mod 56 året før 
samt 49 hustandsmedlemmer 
mod 51 i 2019. Antallet af af 
firmamedlemmer ligger dog 

uændret på 13. Altså en tilba-
gegang på 13 medlemmer. 

Næste års kalender
Kalenderen 2021 er all-

rede under forberedelse og vil 
består af 12 fortællinger om, 
hvordan det var at være barn 
og ung i Christiansfeld og 
omegn skrevet af forskellige 
bidragsydere. Formanden 
tror, at også yngre mennesker 
vil finde interesse i at læse og 
måske genkende sig i nogle af 
disse fortællinger. 

Årets gang i arkivet
Arkivet og foreningen har 

også været aktiv på andre 
fronter. I april besøgte for-
manden og Jytte Ludvigsen 
således Taps, hvor Jytte præ-
senterede en billedserie fra og 
om Taps på denne hyggelige 
eftermiddag. 13 november 
besøgte en flok borgere fra 
Taps arkivet, så man fik sat en 
del navne på arkivets gamle 
billeder. Midt i maj havde 
man besøg fra arkivet i Varde. 
Vestjyderne var meget inte-
resseret i vores arkiv og havde 
en god dag i Christiansfeld. 

Foredragsaften
I kulturarvsmåneden af-

holdt foreningen foredrag 
med  tidligere redaktør Svend 
Erik Ravn, der fortalte om 
Sønderjysk Humor for 70 til-
hører. 

Registreringer
I arkivet bliver der registre-

ret gader, fotografier før og 
efter træfældningen på kirke-
gårdsalléen, skolenedrivnin-
gen, og bygningen af de nye 
boliger og tager billeder af 
gravsten. Og endelig var Leif 
Jacobsen stolt over, at man 
fandt på navnet til det nye 
boligområde i Christiansfeld, 

nemlig »Sønderhave« ud fra 
gamle kort over området. 

Til sidst lidt tal
Der er indkommet 47 sa-

ger, store som små, som er 
registreret i 37 A fonde, og 

1425 billeder. Der er nu her-
fra 16.922 billeder lagt ind 
på Arkibas, hvoraf de cirka 
8.800 kan ses på arkiv.dk. 
Leif Jacobsen udtrykte glæde 
over de mange henvendelser 
fra folk, som har været på Ar-
kiv.dk og som har hjulet med 
nogle rettelser. 

Aflæggelse af regnskab
Efter godkendelse af for-

mandens beretning gennem-
gik foreningens kasserer, Jens 
Kristian Ravn, årets regn-
skab, der viste et overskud 
på 4.933, - Han var forsigtig 
optimist med hensyn til at få 
løftet medlemsantallet i for-
bindelse med budgettet. Både 
kassereren og formanden ud-
trykte dog en vis usikkerhed 
med hensyn til størrelsen på 
de næste års kommunale til-
skud pga. den økonomiske 
krise og sparerunde i Kolding 
Kommune.

Genvalg over hele fronten
På valg var kasserer Jens 

Kr. Ravn, sekretær Erik 
Schulz, bestyrelsesmedlem 
Jytte Ludvigsen og de to sup-
pleanter Ralf Jensen og Ejnar 
Schmidt samt revisorerne 

Henning Jørgensen og Bente 
Hering Madsen, som alle blev 
genvalgt

Eventuelt
Under sidste punkt på 

dagsordenen, eventuelt, læste 
Poul Kristensen et gammelt 
brev fra Johanne Berg i Hjer-
ting ved Rødding sendt 22.fe-
bruar 1920 til Poul Kristen-
sens farmor, Julie Kristens 
på Ulfborg Præstebolig. Heri 
takker hun på vegne af ar-
bejdsmand Peter og Christine 
Hansen hjerteligt for modta-
gelse af et Dannebrogsflag. 
Det smukke originale brev er 
afskrevet af Poul Kristensen, 
som har bevaret den oprinde-
lige stavemåde og opsætning 
af brevet. Oplæsningen af det 
smukke, lange brev rørte alle 
på generalforsamlingen. Bre-
vet indgår nu i arkivet, hvor 
man bør unde sig at stifte be-
kendtskab med det.
Af Lars Østergaard Jensen

Generalforsamlingen sluttede med at Leif Jacobsen og Jytte 
Ludvigsen viste gamle billeder og fortalte om huse, butikker og 
mennesker i Tagkær og Tyrstrup.
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Er du berørt af renovering 
og separering af kloaksystemet
 i Christiansfeld?

Så kan vi hjælpe dig!

Ring på 20738878 og få en skarp pris! 

Eller send en mail på: 
leth-pedersen@hotmail.com

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.

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

Anlaegsgaarden
- ordner din have og anlæg

Kontakt mig på mobil 9115 3216 

eller mail  
gartner.kristensen@outlook.dk

Torsdag den 12. marts 
kommer museumsleder 
Kaj G. Nielsen, genfor-
enings- og Grænsemuseet 
til Hejls og fortæller om 
Genforeningen i 1920 og 

dens betydning frem til i 
dag.

Foredraget består af et ul-
trakort historisk rids, et par 
anekdoter, og oplæsning af 

øjenvidneskildringer fra Gen-
foreningstiden. 

At mindet om Genforenin-
gen lever endnu, vises igen-
nem billeder af bl.a. gemte 
rariteter med tilhørende bag-

grundshistorier, ligesom der 
også gives eksempler på, at 
mindet lever i vores dagligdag 
anno 2020.

Mindet om  
Genforeningen lever endnu… 


