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Gudstjenester
Er aflyst pga COVID-19

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

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,-

Ekstraordinær 

generalforsamling
i 

Hejlsminde  
Borgerforening

og
Hejlsminde Selskabelige  

Forening
den 31. marts 2020 kl. 19.00  

i Hejlsminde Forsamlingshus
Dagsorden.
1.  Færdigbehandling af det indkomne forslag ved den  
 ordinære generalforsamling den 10. marts 2020,  
 omkring sammenlægning af HB og HSF.

2.  Stiftende generalforsamling i ny forening. 
 a) Godkendelse af vedtægter. 
 b) Valg af bestyrelse. 
 c) Valg af navn for ny forening.

Med venlig hilsen 
Hejlsminde Borgerforening og  

Hejlsminde Selskablige Forening

Ældre 
Sagen 

AFLYSNING
Sang- og hygge- 
eftermiddag på  

Kongebrocentret  
onsdag 25. marts 

ER AFLYST 
efter aftale med  
plejehjemmet.

Der er bestilling af røgede ål 

til påske senest den 27. marts!

Butikken er lukket - men:  

Vi laver bestilte anretninger.

Favstrup Fisk

Altid frisk

 Favstrupvej 43  
Tlf. 2283 1091 
Christiansfeld

www.favstrupfisk.dk

Vejstrup -  
Hejls - Taps  

Pastorat
Da alle gudstjenester  

er aflyst  
i de næste par uger  
vil det være muligt  
i stedet at læse små  

’prædikentekster’  
og refleksioner  

på vores hjemmeside  
3menigheden.dk

 Sognepræst  
Henrik  

Vestergaard  
Jørgensen

TA
PS

.D
K AFLYST

På grund af Corona
aflyses Generalforsamling

den 31.03.20 

TAPS VANDVÆRK
AFLYST
Vi vender tilbage.

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 hyler prærie- 

ulvene kun om natten?

Om dagen kan de se  

kaktusserne på  

lang afstand!

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

Ridset og ovnklar 

Kamsteg eller 
Ribbensteg 

Pr. 1/2 kg  1795

Skinkekød i tern 
1 kg 5000

Ta’ 3 kg  12000

Skinkeschnitzler 
Pr. 1/2 kg 2995

Ta’ 2 kg  10000

Nyrøget Bacon

Pr. 1/2 kg  1795

FRIT VALG

KUN

FORÅRET 
starter på 
Blomster- 
gården

4995

Hjerndrupvej 10 . 7456 1511
www.blomstergaarden- 

christiansfeld.dk

Åbningstider: 
Mandag-fredag 9-17 

Lørdag 9-15 
Søndag 9-15

Kæmpe Kæmpe 
MargueritterMargueritter

Normal pris 79,95Normal pris 79,95

Morgenstjernen, Jernbanegade 1,  
6070 Christiansfeld.

Åben fra 10-17 på alle hverdage.

Men helse-butikken holdes 
åben med bl.a. Aronia-saft, 
vitaminer og andre gode 

produkter til at styrke 
immun-forsvaret mest muligt.

Caféen er lukket på grund af Corona-smitten
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Frørup · Hejls 
Hjerndrup · Stepping

Taps · Tyrstrup · Vejstrup

Stjernestunder
Af Henrik Vestergaard Jørgensen, sognepræst i ved Taps, 
Vejstrup og Hejls kirker

Den tyske forfatter Stefan 
Zweig udgav i 1927 bogen 
Stjernestunder, hvori han gen-
nem fjorten essays beskriver 
fjorten særlige begivenheder 
- stjernestunder - , der for ham 
at se har sat afgørende spor i 
menneskehedens historie. I 
forordet til bogen skriver han, 
at vi menneskers liv i høj grad 
er et liv, der er fyldt af så uen-
delig meget ligegyldigt og 
dagligdags, kendsgerninger 
og hændeler, der afløses af 
nye kendsgerninger og hæn-
delser, og millioner af begi-
venhedsløse verdenstimer, 
som han kalder det. Men af 
og til er der sket det i verdens-
historien, at der er indtruffet 
et øjeblik, som er kommet til 
at sætte sit præg på årtier og 
århundreder. Det er stunder, 
hvor alt det, der ellers roligt 
går sin gang, komprimeres i 
ét eneste øjeblik, der define-
rer og afgør alt,… en for tidlig 
eller for sen handling, der gør 
dette øjeblik uigenkaldeligt 
for hundreder af slægter og 
bliver bestemmende for den 
enkeltes såvel som for hele 
menneskehedens skæbne. 
Ifølge Zweig er det som sagt 
yderst sjældent at den slags 
stunder indtræffer, men når 
det sker, er det altså netop en 
stjernestund, fordi det - med 
hans ord - er stunder, der ly-
sende og uforanderlige som 
stjerner overstråler forgænge-
lighedens nat. 

Billedet med Stjernestunder 
er meget malende, og det kan 
i en lettere ændret form også 
bruges i forhold til nogle af de 
stunder, der kan høre til i vo-
res eget liv. Stefan Zweig ville 
ganske vist ikke selv anvende 
det på den måde, for der er 

næppe mange stunder i vore 
egne liv, som overstråler for-
gængelighedens nat og bliver 
bestemmende for verdenshi-
storien. Men mindre kan må-
ske også gøre det. For sagen 
er jo dén, at også i vore egne 
liv findes der tidspunkter og 
begivenheder, handlinger og 
hændelser, som løfter vores 
liv op over det trivielle og li-
gegyldige. Stunder, hvor vores 
liv bliver samlet på ny, og hvor 
vi selv får øje på en fylde og 
en mening, som vi måske ikke 
har oplevet i lang tid. Ganske 
vist er det måske ikke ligefrem 
hele tilværelsens forgængelig-
heds nat, der overstråles, men 
kun vores egen. Men dét er vel 
så også værd at tage med. 

Uden at Stefan Zweig har 
været klar over det, har han 
imidlertid også med denne 
tanke om stjernestunder op-
stillet en meget kritisk replik 
til tendenser, som vi ser i dag. 
I dag er det som regel det ne-
gative som eksempelvis krig, 
økonomiske kriser og rovdrif-
ten på naturens ressourcer, 
som vi tilskriver en bestem-
mende indflydelse på men-
neskehedens historie, og der-
for betegner vi det da heller 
ikke som stjernestunder, men 
snarere som skæbnetimer. Og 
også på et mere individuelt og 
privat plan synes stjernestun-
derne at være gledet ud af 
synsfeltet og i stedet erstat-
tet af en noget mere diffus 
tanke om lykke. Det er det lyk-
kelige liv, vi stræber efter, og 
det er lykken, vi opstiller som 
livets yderste mål. For Zweig 
er stjernestunderne derimod 
noget positivt og skabende, 
og de er noget helt andet end 
den form for livslykke, som vi 

bilder os ind i dag. De er de 
særlige stunder (den begiven-
hed, den handling o.s.v.), der 
opstår ud af en sjælden in-
spiration, som han kalder det. 
Der er ikke tale om noget, der 
kan skabes eller planlægges 
eller være permanent, det er 
derimod noget, der indfinder 
sig. Det er noget, man først 
bliver opmærksom på, efter 
at det har fundet sted,… og i 
de stjernestunder, som Zweig 
selv nævner i sin bog, er det 
oven i købet først eftertiden, 
der kan se, at der var tale om 
stjernestunder, der hævede 
sig op over forgængelighe-
dens nat. Personen hvorigen-
nem de fandt sted, var ikke 
selv klar over det. Anderledes 
er det med lykke - i hvert fald 
med den forestilling om lykke, 
som vi i ligger under for i dag - 
for her er der næsten altid tale 
om noget, vi forbinder snæ-
vert med ejerskab og oplevel-
ser. Vi tror, at vi ved at have og 
opleve kan konstruere os frem 
til det lykkelige liv, og sjæl-
dent bemærker vi, at vi i vores 
evige jagt på den permanente 
lykke, i stedet bliver fanget i 
en kronisk tilstand af ulykke, 
fordi vi i vores konstant frem-
adrettede blik ofte overser al 
den fylde, der ligger lige foran 
os, eller som vi måske har op-
levet i vores fortid. 

Sand lykke er naturligvis 
værd at stræbe efter, hvis vi 
samtidig formår at gøre det 
klart for os selv, hvad denne 
sande lykke så faktisk be-
står i. Men ved at genkalde 
os Zweigs begreb om stjer-
nestunder, vil vi få et andet 
perspektiv på, hvad der giver 
livet fylde. Der findes stjer-
nestunder i historien, således 
som de beskrives af Zweig, og 
hver gang vi lader vores egen 
lille historie smelte sammen 
med disse helt særlige stun-
der, ja så kan også vores liv 
løfte sig op over forgængelig-

hedens nat. Men også i vores 
eget liv - som en del af vores 
eget liv - vil vi måske kunne se 
tilbage på stunder, der har væ-
ret fyldt af en særlig og evig 
kvalitet. Og ved at se tilbage 
på alle disse stunder i vores 
eget liv bliver vores blik også 
rettet fremad mod den tid, der 
ligger foran os. Ikke som en 
tid, hvor vi skal arbejde på vo-
res egen lykke, men derimod 
som en tid, der stadigvæk 
kan rumme nye muligheder 
for særlige stunder i vores liv, 
hvor meningen med det hele 
bliver til at tage og føle på. 
Stunder, hvor vi for en gangs 
skyld får mulighed for at løfte 
blikket og se vores tilværelse 
under evighedens synsvin-
kel, … og stunder, hvor det, 
der sker, får os til at træde ud 
af den foranderlighed og for-
gængelighed, som vi ellers er 
så vant til at opfatte som ram-
men om alt det, der findes. 

For stjernestunderne har 
været, … de ér, … og de vil 
altid være. Også selvom vi 
måske først forstår det til al-
lersidst, eller måske aldrig no-
gensinde bliver rigtig klar over 
det. For vi kan så let risikere 
at gå forbi dem og nå til en 
ende i vores liv i en bitterhed 
over alt det, som vi syntes, der 
manglede, og så måske først 
i evigheden blive klar over, 
at vores liv faktisk var fuldt af 
det, men at vi bare aldrig lag-
de ordentlig mærke til det, da 
vi havde muligheden for det. 
Men vi kan også begynde at 
skærpe vores opmærksomhed 
på dem. Både, som de findes i 
verden, og som de findes i vo-
res egen tilværelse. Og bare 
dét at skærpe vores opmærk-
somhed på dem, ja det er i sig 
selv noget, der kan være med 
til at hæve vores tilværelse op 
over forgængelighedens nat 
og i stedet lade den gennem-
skinne af et evighedens lys. 

‘Ene og alene’      Oplevelsesklub for enlige

Torsdag den 26. marts 2020 kl. 14.00 
Besøg på »Genforenings- og Grænsemuseet« 
Vi mødes ved Sognehuset.  
- Tilmelding senest tirsdag den 24. marts. 
Entré 30,- kr. Kaffe 20,- kr. Kørsel 10,- kr.
Alle enlige er velkomne 
Kontaktperson Bodil Henriksen, tlf. 6011 8552 
Tyrstrup Kirke - Kolding Provstis Menighedspleje

Vejstrup, Hejls og Taps pastorat 

har besluttet at flytte 
sogneformiddage 

den 17. marts og den 28. april
til efteråret grundet de nye anbefalinger fra  

Statsministeriet etc. vedr. Coronavirus/COVID-19.

DIT VALG - VORES HJERTESAG
Kolding - Haderslev - Vamdrup 

tlf.7552 6389
www.soegaards-begravelsesforretning.dk

SØGAARDS 
BEGRAVELSESFORRETNING

- en del af Begravelse Danmark

Bekendtgørelser

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.

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.

Taksigelser

Hjertelig tak!
For den store  

opmærksomhed ved  
vort Guldbryllup.

Marie og Poul Erik

Korsriddere 
søger  
medlemmer

I sidste uge var der kom-
met forkert dato og klokkeslet 
i artiklen, dog trykt i Lunder-
skov Folkeblad.

Den rigtige dato er lørdag 
den 28. marts fra kl. 10.00 - 
13.00.
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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 der er fastlagt ti forskellige udpegningskriterier til at afgøre, om et 
naturområde, et kulturhistorisk sted eller monument besidder eneståen-
de universel værdi og dermed kan optages på verdensarvslisten. 
Dertil kommer, at stedet/monumentet skal være ordentligt beskyttet, og 
at kravet om uberørthed og/eller oprindelighed er opfyldt.

PÅSKESJOV | HELE PÅSKEN 

Hele påskeugen er der rig mulighed for at tilbringe nogle hyggelige timer 
i Christiansfeld.

Hent et opgavehæfte i Christiansfeld Centret og løs sjove påskeopgaver – 
både i udstillingen, i byen eller der hjemme. 

Aktiviteterne er gratis. 

MIDLERTIDIG LUKKET!

VIGTIGT! | CORONAVIRUS  

Som følge at coronavirus-situationen er Christiansfeld Centret lukket fra 
torsdag d. 12. marts til og med fredag d. 27. marts.

Alle aktiviteter og guidede ture i denne periode aflyses. Vi beklager den 
ulejlighed, dette måtte medføre.

Vi følger selvfølgelig situationen og myndigheders retningslinjer nøje.
Følg med og læs mere på vores hjemmeside. 

Kan købes i
Jernbanegade 1 
6070 Christiansfeld

Alt om genforeningen!
To pragtbind i stort format, indbundet og med masser af billeder  

og spændende tekst om genforeningen i 1920.

Samlet af Steffen Riis. Udgivet af Danmarks Samfundet med støtte  
fra bl.a. Kolding Kommune.

En oplagt gaveidé til historisk interesserede,  
men også til de nye generationer og tilflyttere, så de forstår,  
hvad der er sket her i grænselandet.

I alt 590 sider. Pris 499,- kr.

Adventsstjerne 
slår alle 
rekorder
Danskerne har for alvor 
fået øjnene op for Brød-
remenighedens advents-
stjerner eller Herrnhuter 
stjernen, som den også 
hedder. 

Det fortæller Erik Baun fra 
Brødremenighedens Danske 
Mission (BDM), som nu har 
gjort regnskabet for 2019 op.

- Salget i 2019 er gået for-
rygende, og vi kommer igen i 
år ud med et stort overskud 
som går ubeskåret til BDMs 
missions- og udviklingsarbej-
de i bl.a. Tanzania og DR 
Congo.

Websalg forøger  
omsætningen

Med den nye hjemmeside 
adventsstjerner.dk, som blev 
lanceret i sensommeren 2019, 
er websalget forøget det sidste 
halve år. Det betyder travlhed 
i kælderen under Søstrehuset 
i Christiansfeld, hvor stjer-
nerne pakkes og sendes ud i 
alle ender og kroge af landet. 
Samtidig oplever de butikker, 
som BDM leverer stjerner 
til, også den støt voksende 
interesse for de populære ad-
ventsstjerner. Det gælder også 
BDMs egne fysiske butikker i 
Christiansfeld, hvor stjerner-
ne kan købes i Shop Karibu 
på Nørregade og i BDM Bu-
tikken på Prætoriustorvet. 

Den specielle stjerne
Stjernesælger Erik Baun 

forventer, at udviklingen fort-
sætter i 2020: 

- Herrnhuter stjernen bæ-
rer en særlig historie med sig, 
men sælger også fordi, det 
ganske enkelt er en kvalitets-
vare. Derfor er den så popu-
lær. Flere og flere bruger den 
til at pynte med i stuen, ikke 
bare i adventstiden, men også 
i de mørke vintermåneder el-
ler året rundt. Det inspirerer 
mange til at købe stjerner el-
ler give dem som gaver, når 
de for eksempel ser den lyse 
hos naboen eller et familie-
medlem. 

Og netop ’lyset’ er en stærk 
drivkraft for distributøren af 
Herrnhuter stjernen:

- Det er lidt unikt, at en 
stjerne, som denne kan spre-
de ’dobbeltlys’, både hjemme 
hos kunderne, men også hos 
forældreløse børn i Tanzania 
eller de fattigste grupper i 
DR Congo. Tænk, at de, via 
BDMs arbejde i de to lande, 
får glæde af hver eneste stjer-
ne, der købes i Danmark. 

Herrnhuter stjernen for-
handles via webshoppen 
www.adventsstjerner.dk samt 
hos en række lokale forhand-
lere i Danmark, bl.a. Arnold 
Busck og Kop & Kande i Ha-
derslev, samt Kop & Kande i 
Ribe og Åbenrå.

Erik Baun i Shop Karibu.

Noerpol har her fotograferet adventsstjernerne.
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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.
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,-

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

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

Kommende arrangementer

Bestil bord  
på telefon  

7456 1710

SDJ. KAFFEBORD  
den 29. marts kl. 14.30 

á 14800 kr.

Fritids og Idræt Award 2019
78 idrætsudøvere, der har 
debuteret eller hentet medal-
jer hjem til Kolding i løbet af 
2019 blev fejret ved stort pris-
show på Kolding Teater.

Det var stolte idrætsud-
øvere, der klirrede med deres 
mange medaljer, som de har 
hentet hjem til klubberne i 
Kolding. Som tak for deres 

flotte præstation fik mestrene 
en Kay Bojesen Fanebærer 
og ikke mindst et bragende 
bifald fra de knap 800 gæster 
i salen.

Christiansfeld IF havde 
en bueskytte med nemlig Zi-
brandt Christensen.

Endvidere fik Tobias Thor-
ning Jørgensen fra Hejls-

minde Rideklub »Årets Ta-
lent 2019« og et beløb på kr. 
5.000.

Årets Talent: 
Tobias Thorning, 
Hejlsminde Rideklub

Tobias Thorning på 19 år 
er para-dressurrytter og et 
stort håb inden for paraspor-
ten. 

I 2019 blev han nordisk 
og europæisk mester i dressur 
både individuelt og for hold. 
Tobias er allerede kvalifice-
ret til de paralympiske lege i 
Tokyo 2020. Tobias er vellidt 
og har et stort drive.

Tekst og foto: Eva Kristensen

Tobias Thorning Jørgensen. Zibrandt Christensen i midten. 

Læs også ugeavisen på:

- eller få avisen 
tilsendt pr. mail  

hver tirsdag 
morgen.

Tilmeld dig på: 
www. 

christiansfeld- 
avis.dk

Hvis du ikke  
har modtaget 

 avisen...
Kan den 

hentes hos:
Christiansfeld  

Avis 

Christiansfeld  
Centret

Meny

Dagli’ Brugsen  
og  

Stalden i Hejls
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Christiansfeld

Tilbuddene gælder fra  
torsdag den 19. marts til og med  

torsdag den 26. marts

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

Pringles 
Chips

Mou Okse eller  
hønsekødssuppe 

Matilde  
Kakao- 
skummet- 
mælk 

Becel  
Flydende 

Klovborg skiveost 

Den Grønne Slagter  
pålæg eller postej 

Svinekam 
2-2,5 kg.

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

Hverdagens VARME RET 
fra Delikatessen kun 4495

F
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e
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o
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r 10
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ratis!

MANDAG d. 23/3

TIRSDAG d. 24/3

ONSDAG d. 25/3

TORSDAG d. 26/3

FREDAG d. 27/3

Steg med rødkål og brun sovs
Forloren hare med brun sovs
Stegt Flæsk med persille sovs
Hakkebøf med bløde løg og sovs
Kalve Cuvette med rødvinsssauce

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

1 liter - Pr. stk.

1000

Pr. stk.

9900

500 ml. 
Pr. stk.

7951 liter

500

Indløs dine  
rabatmærker  
søndag den  
22. marts  
eller  
søndag den  
29. marts

(max.  
4 stk. pr.  
kunde) (max. 4 stk. pr. kunde)

(max. 4 stk. 
pr. kunde)

(max. 4 stk. 
pr. kunde)

240 g. 
Pr. pakke

1500

Pr. stk.

1000

Pr. stk.

795
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Landbrug / Have / Fritid / Bolig / Ejendomme m.m.

• Aut. varmepumpeforhandler
• Danmarkspumpen
• Panasonic
• Mitsubishi
• LG
• Få tilskud fra 500-6.000 kr.

Salg • RepaRation

Butik: Punkt1 Haderslev-Kolding

Tågerupvej 41 • 6560 Sommersted  
Tlf. 7450 4050 • 2486 3909  
www.punkt1haderslev.dk

Hennings Hvidevareservice

Over 
25 års 

erfaring

Lejlighed til leje 
»Bakerstreet« 

Stepping 
2 værelses lejlighed på  

1. sal på 86 m2  
til leje snarest muligt.

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 

Hent evt.  
Ugeavisen hos:

Christiansfeld Avis  
Christiansfeld Centret 

Meny

Dagli’ Brugsen og  
Stalden i Hejls

Om hundehømmere nok engang!
Vi har skrevet om det før, 
men bliver nok nødt til 
endnu engang at minde 
visse hundeejere om, hvor-
dan man opfører sig alt ef-
ter om Fido, Trofast eller 
Bingo har lagt en hømmer 
inde i byen eller udenfor.

Et velkendt gammelt ord-
sprog siger: Som herre, så 
hunden! Hvis logikken ellers 
står til troende, så må der 
altså være en del uopdragne 
og fattesvage hunde i Christi-
ansfeld! Man behøver nemlig 
ikke gå mange skridt hen ad 

byens fortove, for at få fornø-
jelsen af at se - eller i mørket 
- at træde i de første efterladte 
hundepøller. 

Enhver ansvarsbevidst 
hundeejer samler hundens 
hømmer op i dertil med-
bragte plastposer, som man 

kan smide i nærmeste skral-
despand eller tage med dem. 
Det skylder man sine med-
borgere, som kvinden der for 
nyligt trådte i en sådan ube-
hagelig overraskelse, da hun 
ville tømme sin postkasse. 
Både Meny, Netto og Fakta 

tilbyder specielle hundeposer 
til meget overskuelige priser, 
hvis nogen skulle være i tvivl.

Udenfor byen, langs vej-
kanter og levende hegn eller 
i skoven, sker der som regel 
ikke noget ved at lade vovse 
træde af på naturens vegne - 
da hømmeren efter kort tid 
nedbrydes og indgår i natu-
rens kredsløb. Helt skørt er 
det derfor, når visse hunde-
ejere ude i naturen først sam-
ler menneskets bedste vens 
efterladenskaber op i plast-
poser - for så at smide disse 

langsomt nedbrydelige poser 
med deres ulækre indhold ind 
mellem skovens træer eller - 
som noget har prøvet det ud i 
Taps Å, hvor et par af poserne 
dog er blevet hængende i træ-
erne langs vandløbet. 

Endelig bør måske også 
erindre om, at bøden for at 
smide affald (hundeposer el-
ler øldåser) ude i naturen eller 
langs vejkanten takseres til op 
til 750,- - 1000,- gode, surt 
tjente danske kroner!

Af Lars Østergaard Jensen

Hårdt prøvet blomsterkummer foran en af byens butikker.

Hundeposen her var vist tiltænkt Taps Å, men blev hængende til 
skam og skændsel i træet.

ot en af mange efterladte hundeømmere på Lindegade.

Både Meny, Netto og 
Fakta sælger specielle 
hundeposer til brug inde i 
byen.
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Håndværkere m.m.

Udstilling 
»Stemmeboksen«
Fredag den 6. marts åb-
nede udstillingen »Demo-
krati og grænser før og 
nu - Rundt om Stemme-
boksen« i Nicolai Kunst og 
Design i Kolding.

Udstillingen fortæller om 
Genforeningen i både et hi-
storisk og nutidig perspektiv. 

Udstillingen er et samar-
bejde mellem forskellige loka-
le aktører, hvor kunsten, den 

visuelle fotokunst og kultur-
historien forenes. 

Der var velkomst af Lene 
Wul, stadsarkivar, Kolding 
Stadsarkiv og taler af Søren 
Rasmussen, formand for Ud-
valget for regional udvikling, 
Region Syddanmark, Inga 
Lykke, medlem af Udvalget 
for Kultur og Fritid, Hader-
slev kommune og Jørn Pe-
dersen, borgmester i Kolding 
kommune.

Jesper Elkjær som ligeledes 
skulle have talt ved åbningen 
havde meldt afbud på grund 
af influenza (ikke Corona). 

Musikalet underhold 
Gram Mandskor og MGK-
Syd.

Udstillingen er åbent frem 
til 29. marts i Kolding hvoref-
ter den tager på turne rundt 
i regionen, den kommer til 
Christiansfeld den 7. juli.

Tekst og foto Eva Kristensen Jørn Pedersen.

Inga Lykke.

Lene Wul.

Søren Rasmussen.

Gram Mandskor.

MGK syd.
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Motor

Kontakt din lokale  
GF-assurandør
Nels Thorsgaard

Mobil 24 80 99 40 · nels@gfforsikring.dk

GF Sønderjylland 
Bredgade 7 · 6100 Haderslev
Tlf. 74 52 47 79 · gf-sønderjylland.dk

Liberale Erhverv m.m.

Praktiserende landinspektør 
Peder Boesen 

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

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

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

Aflyst indtil Biblioteket 

åbner igen

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.

Strygetrios smukke musikalske markering
Tirsdag spillede trioen Fi-
olministeriet en pletfri og 
smuk koncert i Søstrehu-
set og satte engang en tyk 
streg under udsagnet om, 

at folkemusik ikke er lig 
med ustemte instrumen-
ter, træsko og grønne ba-
jere. Deres musik er af høj 
teknisk karat uden at sætte 

indlevelse og det følsomme 
udtryk over styr samt by-
der dertil på en bred vifte 
at stilarter.

Trioen består af Kirstine 
Sand på violin og sang, Elise 
Pedersen på cello og sang 
samt Ditte Fromseier på 
bratsch, violin og sang. Det 
var deres fælles kærlighed for 
den allerældste danske folke-
musik, som bragt dem sam-
men. Kirsten Sand fortæller 
om mødet; vi mærkede straks, 
at vores tre instrumenter var 
skabte til at spille sammen, og 
vi nyder at kunne dykke ned i 
strygeruniverset og dets man-
ge musikalske muligheder

Kort biografi
Kirstine Sand kommer 

ikke overraskende fra en fa-
milie med tradition for folke-
musik og dans. Uddannet ved 

Det Fynske Musikkonserva-
torium samt University upon 
Thyne i Newcastle. Hun er 
en vidt berejst musiker, som 

blandt andre har turneret 
med Himmerland og Svestar. 

Elise Pedersen er uden 
sammenligning den bedste 

folkcellist herhjemme. Hen-
des virtuose og swingende stil 
kan høres i mange sammen-
hænge som blandt andre He-
lene Blum, Harald Haugaard 
Band og den klassiske trio 
Gemini. Hun er uddannet på 
solistuddannelsen ved både 
Det Fynske Musikkonserva-
torium, Det kongelige Dan-
ske Musikkonservatorium og 
Zürischer Hochschule der 
Künste i Schweiz. Elise er 
ikke alene en fornem folke-
musiker, men også en velan-
set klassisk musiker.

Ditte Fromseier startede 
sin musikalske karriere på 
Bornholm som 4-årig og har 
siden spillet sig jorden rundt 
og uddannet sig både som 
klassisk og folkemusikalsk vi-
olinist blandt andet ved Uni-
versity of Limerick på Irland 
samt Det Fynske Musikkon-
servatorium. Hun har turne-
ret i det meste af verden med 
forskellige orkestre.

Inspiration af mange 
steder

Koncertens repertoire om-
fattede omkring 15 numre. 
Trioen lagde ud med en selv-
komponeret melodi af Elise 
skrevet under et ophold i 
Riga; fulgt op af Tove Ditlev-
sen »Tag mit hjerte« sunget 
følsomt tilsat fine strygerklan-
ge, et stykket kaldet »Slowly 
it gets« inspireret af floddam-
pere ved Basel i Schweiz, en 
ny sang med tekst af Sofus 
Clausen om forelskelse med 
flot strygerarrangement, en 
svensk inspireret polka, fulgt 
op af et fælles stykke skrevet 
på et hotelværelse i Skander-
borg med udsigt over et koldt 
og snebelagt sølandskab ma-
let i lige de rigtig rammende 
farvetoner og klange. Ovenpå 

dette lidt dystre musikalske 
landskabsmaleri blev vi sendt 
til pausen med en livlig og 
indtagende forårsmelodi fra 

Kirstine Sands hjemstavn, 
Fyn.

Efter pausen, hvor man 
kunne bestille et eksemplar af 
Fiolministeriets næsten færdi-
ge CD, sang Ditte Fromseier 
en med egne ord stille og 
»gammeldags tåreperser« hvor 
tiden nærmest stod stille. 
Herefter fik vi nogle friske 
gamle amerikanske danseme-
lodier. Efter denne musikal-
ske udflugt »over dammen« 
spillede trioen et stykke luf-
tigt musik inspireret af Kristi-
nes ny liv med mand, hus på 
landet, bil og barn.

Skrev uvidende ny melodi 
i USA til dansk klassiker

Efter de blide fynske to-
ner fulgte mere lokalkolorit i 
skikkelse af en brudevals fra 
Dittes hjemø, Bornholm. Val-
sen fulgtes af et ældre danske 
stykke musik, før Ditte fortal-
te om et besøg i Minneapolis 
i USA, hvor hun for 7 år siden 
faldt over teksten til en dansk 
sang, nemlig »Flyv, Fugl over 
Furesøens Vande« som hun 
IKKE kendte og derfor skrev 
en melodi til, og det var så 
denne version med en lidt 
anden tone og stemning, som 
publikum blev præsenteret 
for. Og denne udgave var i 
grunden ikke så ringe, som 
det hedder på underspillet 
jysk.

Den velbesøgte og vellyk-
kede aften afsluttede Fiolmi-
nistereret på velvalgt vis med 
et par af Kirstines melodier 
inspireret af nogle meget hede 
sommerdage for 2 år siden - 
og det var vist heller ikke det 
ringeste at blive sendt hjem 
med tre overskyede måneder 
og  regnvejr in mente!

Af Lars Østergaard Jensen


