
Christiansfeld Avis 1Torsdag den 21. marts 2019

Uge 12 95. årgangTorsdag / Fredag den 21. / 22. marts 2019

Jernbanegade 1  •  6070 Christiansfeld  •  Tlf. 7456 1433  •  Grundlagt 1924
mail@christiansfeld-avis.dk  •  www.christiansfeld-avis.dk

Gudstjenester
Søndag den 24. marts 2019 

3. søndag i fasten
Aastrup ......................... ingen
Aller .............................. ingen
Bjerning ....................kl. 09.00
Brødremenigheden ..kl. 10.30
Fjelstrup ....................kl. 09.00
Frørup ........................... ingen
Hejls ..........................kl. 10.30
Hjerndrup .................kl. 09.00
Moltrup .....................kl. 10.30
Sommersted ..............kl. 16.00 
Gospelgudstjeneste
Stepping ........................ ingen
Taps ............................... ingen
Tyrstrup .....................kl. 10.30
Vejstrup .....................kl. 09.00
Vonsbæk ....................kl. 10.30
 
Hvad sker der i min kirke? 
Se side 2

www.christiansfeld-avis.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

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

Bilsyn   fra 459,-
Prisen forudsætter tidsbestilling samt at synet gennemføres enten før kl. 10.00 eller efter kl. 15.00. Gælder periodisk syn af person-/varebil under 3.500 kg.

Applus Bilsyn Christianfeld
Hjerndrupvej 5
6070 Christiansfeld

Åbningstider
Mandag til torsdag: kl. 8.00 - 16.00
Fredag: kl. 8.00 - 14.15

Tidsbestilling
Telefon:  70 13 12 12
Web: www.bilsyn.dk

Få en kupon til en
gratis fransk

hotdog
ved bilsynved bilsyn

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,-

MADPAKKEHOLDET
Et hold for yngre mænd der er blevet ældre.

Du inviteres hermed til

MADPAKKEHOLDET
mandag den 25. marts 
kl. 11.00 til kl. 13.30 i 

Enkesædet, Kær Møllevej 15  
i Aller

Molle kommer og fortæller lidt om???

Medbring din madpakke og vi giver øl, vand, 
kaffe og småkager.

Pris 40 kr. pr. gang.

Du er så hjertelig velkommen.

Med venlig hilsen  
ALLER SOGNS MENIGHEDSRÅD

IMpuls-møde i Sognehuset 
Gl. Kongevej 9, Christiansfeld

Onsdag den 10. april 19.30: 
GENERALFORSAMLING

Dagsorden iflg. vedtægterne.

TA
PS

.D
K HUSK    HUSK   HUSK

TAPS VANDVÆRK
Stegt flæsk  

på Den Gamle Grænsekro 
Tirsdag den 26. marts 2019

Med efterfølgende generalforsamling

HUSK    HUSK   HUSK

Ældre 
Sagen 

HUSK
Sang- og hygge- 
eftermiddag på 

Kongebrocentret  
onsdag den 27. 
marts kl. 14.30

Der er bestilling af røgede ål 

til påske senest den 6. april!

HUSK at vi har åbent i denne uge:  

FREDAG KL. 12-17 & LØRDAG KL. 10-14

Favstrup Fisk

Altid frisk

 Favstrupvej 43  
Tlf. 2283 1091 
Christiansfeld

www.favstrupfisk.dk

SOMMERHOLD  
I HEJLS IF

Outdoor-fitness for familier  Mandag kl. 17.00-18.00 Start 1. april Kr. 200,00 (voksne), kr. 75,00 (børn)

Outdoor-fitness for voksne Torsdag kl. 18.30-19.30 Start 4. april Kr. 200,00

Old-boys fodbold Onsdag kl. 19.00 Start 10. april Kr. 500,00

Krolf Onsdag kl. 09.30 Start 24. april Kr. 125,00 + kr. 25,00 til klubkassen

MTB - for mænd og kvinder Tirsdag kl. 18.30 Start 2. april Kr. 200,00

Se mere og tilmelding på www.hejls-if.dk

OUTLET FRA 
Bæk Plantecenters

F.eks.

GIFT MOD  
DRÆBER SNEGLE

Pr. stk.  
174,95

TA’ 2 STK.   17495

CITRUS ELLER 
ORKIDÉ GØDNING
Normalpris  
pr. stk. 45,-
TA’ 2 ENS       4500

Hjerndrupvej 10 . 7456 1511
www.blomstergaarden- 

christiansfeld.dk
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Forårsplaner
Af sognepræst Anne Mie Skak Johanson

Det er som om der er forår 
i luften, om end det regner 
og stadig er noget koldt. Men 
fuglene synger og solen tit-
ter frem nu og da. Det varsler 
godt.

I går sad jeg sammen med 
min mand og talte om anlæg-
gelse af ny have. Det er nemlig 
nu, der skal tænkes i, hvordan 
det skal gøres, så det grove 
arbejde er gjort inden det bli-
ver så varmt, at der kan sæt-
tes stauder og sås græs. Det 
var skønt at sidde og forestille 
sig den dejlige sommerhave, 
der helt sikkert kommer ud af 
vores planer. Men sandheden 
er jo, at der først skal graves, 
sættes hegn og pukles en del 

timer i haven, hvorefter nus-
seriet med frø og planter kom-
mer. Men det bliver helt sik-
kert godt, når det er færdigt. 

Og så det vi helt glemte
Og mens vi så sidder der 

og planlægger og forbereder 
os på både det hårde grave-
arbejde og det sjove så-ar-
bejde, så slår det mig, at der 
var en ting, vi slet ikke havde 
nævnt - vel nærmest fordi vi 
regnede det som en selvfølge. 
Ja, fordi det vel faktisk aldrig 
har været anderledes. Og vel 
fordi det nærmest var en selv-
følgelighed for os. Vi have slet 
ikke nævnt eller tænkt på, at 
hele haven kun ville blive en 

succes, hvis Gud gav vækst til 
græs og blomster og træer. 

Gud er trofast og god
Og sådan er det også med 

vores åndelige liv. Vi kan plan-
lægge, vi kan bede og her i 
fastetiden kan vi faste, vi kan 
gå til gudstjeneste og synge 
salmer, men vores åndelig liv 
er afhængig af Guds nåde og 
Guds trofasthed. At han vil 
være sammen med os og at 
Han har åbnet himmelen for 
os. Nogle gange kan vi måske 
helt glemme det – fordi Gud 
igen og igen er trofast mod 
os og giver os det, vi behøver. 
Han dukker op, når vi beder, 
Gud giver fred, når vi behøver 
det. For sådan er Gud!

Så kan vi jo, når vi graver 
til fuglesangen og planter 
med håb om blomster, lade 
det være en påmindelse om, 

at vækst både det ude i ha-
ven, det i vores menneskeliv 
og rent åndeligt afhænger af 
Gud, der giver væksten. 

Og vi kan takke Gud for 
hans trofasthed og bede ham 
om, at han vil give os blom-
strende haver uden for vindu-
erne og i vores hjerter. 

Nu-er-det-godt-nok-snart-
forår - hilsner.

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

Præstegårdsmøde
Konfirmandstuen Hejls Præstegård

Torsdag 28. marts kl. 19.00
Sognepræst Annette Wiuf Christensen  
fortæller om feltpræstens berettigelse  

hos soldaten og i samfundet.
Alle er velkomne.

DIT VALG - VORES HJERTESAG
Kolding - Haderslev - Vamdrup 

tlf.7552 6389
www.soegaards-begravelsesforretning.dk

SØGAARDS 
BEGRAVELSESFORRETNING

- en del af Begravelse Danmark

Bekendtgørelser

Vores æresmedlem 

Peter Krongaard Hansen
er stille sovet ind 
den 9. marts 2019.

En sidste hilsen fra 
Kammeraterne og æresmedlemmerne i 

Stepping frivillige brandværn

Vores allesammens kære 

Henrik Rasmussen
er stille sovet ind 

*  28. marts 1965     †  8. marts 2019

Elsket og savnet

På familiens vegne

Mary og Nina

Højtideligheden finder sted i stilhed

Vores kære

Ragnhild Sørensen
* 24. september 1929    † 16. marts 2019

er stille sovet ind

På familiens vegne

Anette og Mona

Bisættelsen finder sted fra Tyrstrup Kirke
fredag den 22. marts kl. 13.00

Vores kære svoger og yndlingsonkel

Anton Buchholdt Petersen
Er pludselig taget fra os, den 13. marts 2019

Et hjerte af guld er holdt op med at slå, 
to flittige hænder er gået i stå.

Lena og Per 
Kristina, Mark og Alba 

Linda, Nicklas og William Taksigelser

Af hjertet siger vi tak til alle
der var med til at fejre vores guldbryllupsdag,  

som vi vil mindes i lang tid fremover.

Tak for lykønskninger,  
blomster og gaver vi fik i dagens løb.

Tak for pyntning ved vort hjem.

Hilsen 
Randi & Freddy Johansen, Nordskovvej 1

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 W. Ravn 

Sats og montage: Christiansfeld Avis 
Tryk: Jysk Fynske Medier

 
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  
inden kl. 10.00.

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.

Mange tusind tak
for venlig opmærksomhed 
ved min alderdom.

Venlig hilsen 
Jørgen Funch, 
Hejls
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Smuk Landsbydag
7. april 2019  

Hejlsminde/ Hejls/Sjølund

Kom og vær med!
Hvor? 
Solnedgangspladsen i Hejlsminde,  
Multihallen i Hejls, Madpakkehuset i Sjølund.

Hvornår? 
Søndag den 7/4-2019 kl. 9.00.  
Dagen starter med morgenbrød og slutter med  
fælles frokost kl. 13.00 i Multihallen Hejls.  
Molle har igen valgt at sponsorere drikkevarer.

Hvordan? 
Giv din by en kærlig overhaling.  
Dagen byder på snak, kaffe og hygge med din nabo! Meld dig: 
Sif Andresen:  sifjunker87@gmail.com / 2361 6546 
Frank Valderslef: valderslef@gmail.com / 2332 7245 
Bente Suni: bentesuni@icloud.com / 2726 6080

Mød op og få en opgave på dagen.
Ny dato på byfester:  
Sjølund: 23.-25. maj • Hejls 10.-15. juni • Hejlsminde 4.-7. juli

Giv gerne et bidrag til dagen på MobilePay nr. 32830. 
Mærk: Smuk

Morgenkaffen og frokosten er sponseret af Dagli’ Brugsen i Hejls, 
Lokal Brugsen i Sjølund og Slagter Ville sponsorerer pålæg.

Take Away 
Brødremenighedens Hotel 

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

på de travle dage.

Bestilles på  
telefon 7456 1710 
 Mandag til søndag  

17.30 - 20.00 
(Der kan forekomme dage,  
hvor køkkenet må siger nej,  

til Take Away)

Gammeldags kyllingesteg kr. 128,-  
med hj. agurkesalat, kartofler, sovs

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

Mørbradschnitzel   kr. 128,- 
m. stegte kartofler, ærter, smør sauce og citron

Kultur / Mad

 
 
 
  Åbningstider: Pubben: Køkken: Dagens middag: Kr.

Mandag 11.00 - 22.00 12.00 - 19.30 Biksemad ................................. 89,-
Tirsdag 11.00 - 22.00 12.00 - 19.30 Boller i karry ........................... 89,-
Onsdag 11.00 - 22.00 12.00 - 19.30 Skinkeschnitzel ........................ 89,-
Torsdag	 11.00	-	22.00	 12.00	-	19.30	 Stegt	flæsk	m.	persillesovs ...... 89,-
Fredag 11.00 - 02.00 12.00 - 20.00 Mørbradgryde ......................... 89,-
Lørdag 11.00 - 02.00 12.00 - 20.00 Herregårdsbøf  m. bearnaise .. 89,-
Søndag	 11.00	-	21.00	 12.00	-	20.00	 Flæskesteg	m.	rødkål .............109,-
Alle dage:	Steak,	stjerneskud,	dagens	suppe,	børneretter,	forretter	&	desserter
Mad ud af  huset: Dagens middag 89,00 - Stjerneskud 119,00 - Burger 109,00
Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag  kl. 12-14: Dagens middag til kun 59.-

Barley	&	Grapes	Gastropub 
Kirkegårdsallé 1 • 6070 Christiansfeld • Tlf. 6128 5847

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

Favstrupvej 2 · Chr.feld · Tlf. 3034 9220

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

Hakket  
Kalv & Flæsk
1 kg 55,-

3 kg 15000

Medister
1 kg 45,-

3 kg 12000

Hakket
oksekød

Pr. kg  6500

3 kg 17000

Oksebryst

Pr. kg  2500 Gavekort skal indløses inden 
lørdag den 13. april 2019

Hvis du ikke har modtaget avisen...
Kan den hentes hos:

Christiansfeld Avis . Christiansfeld Centret 
Dagli’ Brugsen og Stalden i Hejls

Cuben er i øjeblikket ved at 
få renoveret indgangen, da 
der har været problemer 
med utæthed og vandind-
trængen.

Der arbejdes hårdt på at 
arbejdet bliver færdigt inden 
den kommende weekends 
gymnastikopvisning.

Foto og tekst: Eva K.
Renovering af indgang
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Som læser af Tyrstrup Herreds Tidende/Christiansfeld Avis får du dette 
specielle læsertilbud. Oplys rejsekoden ”THT” ved bestilling 

– så får du automatisk rabatprisen.

KØR SELV-FERIE MED

BESTILLING: Telefon 70 20 34 48 
eller www.happydays.nu

Husk rejsekode: 
THT

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

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

Teknisk arrangør:

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

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

Hotel Achtermann HHH   
Her bor I på hyggeligt hotel i cen-
trum af kurområdet Braunlage - i 
hjertet af Tysklands meget popu-
lære feriedestination, Harzen. 
Kurområdets idylliske beliggenhed 
ved foden af bjerget Wurmberg 
(970 m.o.h.) giver jer fine mulig-
heder for rekreation og byder 
samtidig på et stort aktivitetsud-
bud. Tæt på hotellet ligger også 
tre af Harzens store attraktioner: 
Wernigerode (25 km) med det 
pompøse slot og byerne fra ver-
denskulturarvslistede Goslar (39 
km) og Quedlinburg (48 km). 

• 3 overnatninger
• 3 x morgenbuffet
• 3 x 3-retters middag med 
 valgfri hovedret
• 10 % rabat på billet til 
 Harzer Schmalspurbahnen 
 (det historiske damplokomotiv)  

I hjertet af Harzen
4 dage på hyggeligt 3-stjernet hotel i Tyskland

Ankomst: Valgfri i perioderne 
15.4.-8.5., 9.-13.6., 28.6.-5.7., 
18.7.-16.8. og 13.9.-11.10.2019.

Pr. person i dobbeltværelse

1.249,-
Pris uden rejsekode 1.399,-

2 børn med rabat

Også mulighed for 2, 4, 5 og 7 nætter!

 Kurafgift maks. EUR 2,50 pr. døgn. 

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 år - 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 MANDAG MIDDAG.  
ANNONCERNE SKAL BETALES KONTANT.

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

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

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

Vi kan oplyse at Christiansfeld Avis ikke mere bliver omdelt 
samtidigt med f.eks. Vamdrup Ugeblad, der bliver omdelt 
på tirsdag - onsdage.

MODTAGER DU IKKE UGEAVISEN SENEST 
FREDAG 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.

Tillykke

Kære Bedstemor
Hjertelig tillykke med din 70 års fødselsdag.
Mange tak for alle de fantastiske oplevelser vi har haft 
sammen, så som at fiske, bage, være på ferie, gå i biografen 
og meget meget mere.
Også tak for alt fis og ballade og de mange gode grin - du er 
verdens BEDSTE bedstemor!
Jeg/vi glæder os til festen den 29/3-2019

Knus Lisa (Anita & Jimmy)

Få 10% 
rabat på
helse- og
plejeprodukter
med nyt gratis medlemskort! 

Jernbanegade 1, 6070 Christiansfeld. 
Tlf. 2197 1111 *  info@morgenstjernen.dk

Hent det selv i butikken.
Åbent mandag – fredag kl. 13.30-16.30

Sparekasse  
forærer  
Skum-rutsjebane
Der er glæde i Hejls 
Idrætsforening, som har 
modtaget et sponsorat 
fra Sparekassen Kolding 
Fond. 

Sponsoratet består i en 
skum-rutsjebane som særligt 
foreningens yngste medlem-

mer har stor glæde af. - Rut-
sjebanen er lavet af blødt 
skum og betrukket med pre-
senning. Den er derfor blød 
og behagelig at lege på og 
den kan både anvendes til at 
klatre, kravle og rutsje på, for-
tæller foreningens formand, 
Helle Birte Jensen.

Til venstre står Helle Birte Jensen, som er glad for at skum-
rutsjebanen er populær blandt de besøgende. 

Kommune forårsrengør veje
Forår er lig med rengøring 
- også på kommunens veje. 
De kommende uger vil 
fejemaskiner fjerne flere 
hundrede tons grus, sten, 
cigaret skodder, glas, pla-
stic, osv. fra vejene.

I Kolding by foregår ren-
gøringen i dagene 25.-29. 
marts, mens veje i kommu-

nens øvrige oplandsbyer fe-
jes og vaskes i april måned. 
Kommunen tager sig af alle 
kommunale veje i bymæssig 
bebyggelse, hvor der er en 
kantsten. I boligområder ta-
ger man dog kun hovedforde-
lingsvejene og kommer ikke 
ind i de små lommer.

- Private veje og fælles veje 
er borgernes eget ansvar. Her 

anbefaler vi, at man én gang 
årligt fejer vejen og tømmer 
rendestensbrønde, siger skov- 
og landskabsingeniør Lars 
Termansen Barsballe, Kol-
ding Kommune.

At der ligger meget affald 
på vejene, fremgår tydeligt af 
tallene for tidligere rengørin-
ger.

»Det bliver til mere, end 
man lige tror. Vi rengør de 
kommunale veje i byerne to 
gange årligt. Sidste år resulte-
rede det i 700 tons affald. Ho-
vedparten af affaldet er sten 

og grus. Disse materialer bli-
ver sorteret fra og genbrugt til 
ny asfalt i overensstemmelse 
med vores visioner om cirku-
lær økonomi, mens resten af 
affaldet bliver sendt til depo-
ni,« forklarer Lars Termansen 
Barsballe.

Fejemaskinerne kan fylde 
en del, når vejene skal gøres 
rene. På de større veje kræver 
det op til fire køretøjer at køre 
ruterne igennem. Møder du 
rengøringsteamet, så vis hen-
syn og kør forsigtigt. 

Anne

To lastbiler i gang med forårsrengøring. Den første bil fejer og 
suger affald op fra vejen, mens den næste fejer og vasker vejen. 
Arkivfoto.
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Nyt fra 

Klumme 

Kære Læser

I løbet af det næste års tid vil vi på denne plads 
fortælle om, hvad der rører sig i Christiansfeld 
Centret og hvilke idéer, vi har i støbeskeen.

Foråret spirer frem, det kildrer i maven, og her 
i Christiansfeld Centret er vi i fuld gang med 
at gøre klar til en ny, spændende sæson. Fra 1. 
april er der guidede ture hver lørdag og søndag 
kl. 13.00, og påsken byder på aktiviteter for børn 
og barnlige sjæle. 

Med mere end 41.000 gæster i Søstrehuset var 
2018 vores hidtil bedste år. Vi glæder os til at 
byde endnu flere gæster velkommen i vores fan-
tastiske by, og gæsterne må meget gerne også 
spise, shoppe og overnatte ved samme lejlighed. 
Det vil vi gøre vores for.

Bæredygtig turisme er turisme, der viser respekt 
for lokalbefolkningen, gæsterne, miljøet og kul-
turarven. Vi har igennem længere tid arbejdet 
med at lave en strategi for bæredygtig turisme 
sammen med lokale ildsjæle. I Venedig indfører 
de en særlig turistskat for endagsturister. På 
Færøerne lukker man ned for besøg af turister 
en weekend i maj, med mindre man altså gerne 
vil komme og hjælpe med at rydde op og holde 
naturen ren. I så fald vanker der gratis mad og 
logi i løbet af weekenden.

I Christiansfeld tror vi på fortsat dialog og sam- 
arbejde som vejen frem til at sikre en god og 
bæredygtig turismeudvikling.

Mange forårshilsener
Birgitte Lamp

 
Kontakt 

Christiansfeld Centret 
Nørregade 14 
6070 Christiansfeld

Tlf.: 7979 1773 
Mail: centret@christiansfeld.dk

www.christiansfeldcentret.dk 

Åbningstider

2. januar - 30. april 
Mandag - søndag 10-16

1. maj - 31. august
Mandag - søndag 10-17

1. september - 23. december 
Mandag - søndag 10-16

24. december - 1. januar 2020
Lukket

Birgitte Lamp, UNESCO site Manager 
og leder af Christiansfeld Centret

Det sker!
Marts/april 2019

Tirsdag d. 2. april kl. 16.30

Hvad kan Københavns Universitets internatio-
nale forskningsnetværk om Christiansfeld brug-
es til? Få svaret af lektor og dr. theol. Tine Reeh.

Sted: Søstrehuset, Nørregade 14
Entré 50,- Book din billet allerede nu.

FOREDRAG FOR BØRN

Lørdag d. 13. april - mandag d. 22. april 

Ta’ hele familien med - kom og oplev Christians-
feld og lav sjove opgaver rundt i UNESCO-byen. 
Hent et opgaveark i Christiansfeld Centret.

Alle dage kl. 10-16
Aktiviteten er gratis. 

Særudstilling

Christiansfeld

- med fotografier af Eva Kristensen 
  November 2018 - juni 2019

i billeder

RELIGION, MODERNITET & 
KULTURARV

PÅSKESJOV
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Kontakt jeres lokale
 GF-assurandør

Nels Thorsgaard, Christiansfeld

Telefon 24 80 99 40
nels@gfforsikring.dk

www.gf-sønderjylland.dk

Liberale Erhverv m.m.

Praktiserende landinspektør 
Peder Boesen 

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

Retshjælp
Christiansfeld advokater  
tilbyder anonym, gratis  
retshjælp den 1. og 3. 
mandag i måneden 

kl. 16.00-17.00 på  
Christiansfeld Bibliotek

Charlotte Szocska 
Mette H. Bindeballe

Motor

Koncert med Kristian Lilholt Trio  
på Tørning Mølle
Trioen, der består af Kri-
stian Lilholt, Ida Viren-
feldt og Lasse Jørgensen, 
besøgte Tørning Mølle før-
ste gang i 2013.

Der var fuldt hus, og pub-
likum fik bekræftet, at der i 
den grad findes mere end én 
Lilholt på den danske musik-
scene. Alle fik sig en gedigen 

musikalsk oplevelse, så derfor 
glæder Bjarne Beck sig igen 
til at byde trioen velkommen 
på Tørning Mølle.

Kristian Lilholt tager også 
denne gang en gæst med, 
nemlig den fremragende gui-
tarist Frede Panduro, som 
mange gange har optrådt i 
Kristian Lilholts forskellige 
musikalske konstellationer.

Kristian Lilholt er en frem-
ragende musikmager, og det 
er svært ikke at blive ramt i 
hjertet af hans varme og ved-
kommende menneske musik, 
og de fleste ved jo også godt, 
at Kristian står bag musikken 
til de fleste af hans bror Lars 
Lilholts allerstørste hits.

Bjarne Beck ser frem til en 
super musikalsk aften, med 

noget af det mest iørefalden-
de og meningsfulde musik, 
Danmark kan byde på. Tiden 
flyver afsted i godt selskab 
under mottoet: ’kommunika-
tion i øjenhøjde - musik med 
højt til loftet’.

Koncerten finder sted den 
25. april kl. 19:30 på Tørning 
Mølle, fortæller Bjarne Beck.

Ny sæson for CIF Bueskytter
En ny sæson står for døren, 
hvor VM i 3D-bueskydning 
i Canada i september bli-
ver årets store mål for 3D 
landsholdet. Derfor har 
Bueskytterne i Christi-
ansfeld sat nogle af dyrene 

på græs igen, så lands-
holdsskytterne Zibrandt 
Christensen og Christian 
Jørgensen kan begynde at 
træne til de kommende 
udtagelsesstævner.

Der vil i 2019 være 6 udta-
gelsesskydninger, hvoraf de 4 
bedste er tællende.

Følgende 6 stævner er ud-
valgt til at være iagttagelses-
stævner med tilhørende point:
07-04-2019 Dyrehaven, Jæ-
gersborg.

20-04-2019 Genner Hoel, 
Aabenraa (inkl. finaler).
05-05-2019 Sorø.
12-05-2019 Vejen.
26-05-2019 Kalundborg.
08-06-2019 Danish Open, 
Nørre Snede (inkl. finaler). 

Foto og tekst: Eva K.
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Borgermøder om 
seniorbofællesskaber

- Invitation
Kom og del dine overvejelser og 
forestillinger omkring din fremtidige bolig.

I januar 2019 udsendte vi et spørgeskema til 
alle borgere fra 55-80 år, fordi efterspørgslen 
på seniorbofællesskaber er stigende i og 
omkring Kolding. 

Interessen for undersøgelsen har været stor, 
og vi vil gerne dele resultatet med jer.

Derfor inviterer vi alle borgere til at deltage i 
et af vores tre borgermøder i Kolding, 
Vamdrup eller Christiansfeld. Vi byder på en 
kop kaffe og en sandwich.

På vegne af Seniorudvalget

Formand Søren Rasmussen

Tilmelding til borgermøderne:

Lena Johansen

lejo@kolding.dk

Tlf: 79797233

Tilmelding senest mandag
den 25. marts 2019

Kolding: 
Den 28. marts 2019
Fra kl. 16.30 – 19.30

Sydbank Arena 
Ambolten 2-6
6000 Kolding

Vamdrup:
Den 4. april 2019
Fra kl. 16.30 – 19.30

Vamdrup skole vest
Herredsvej 45
6580 Vamdrup

Christiansfeld:
Den 2. april 2019
Fra kl. 16.30 – 19.30

Seniorhuset 
Skolevej 10 
6070 Christiansfeld 

15-årig rapper fra 
Christiansfeld på 
Spotify
I sommeren 2017 begyndte 
Filip Nielsen sammen med 
vennerne Nicolaj Perez og 
Tobias Thomsen at lave 
hip hop og rapmusik, som 
de optrådte med på hav-
nen i Hejlsminde. Siden 
skrev Filip tekster til mu-
sikken, og en af hans san-
ge, Broken, er nu udgivet 
på Spotify.

Vi besøgte 16-årige Filip 
Nielsen hjemme på Steen-
bjerg i Christiansfeld Nord, 
hvor han bor sammen med 
sine forældre, Lina og Brian, 
samt lillebror Sebastian og 
hunden Elvis, der logrende 
tager imod i entreen. 

På spørgsmålet hvilket 
instrument han spiller på, 
svarer Filip med smil, at han 
laver musikken med et mu-
sikprogram på sin computer. 
Men oprindelig ville han lige 
fra han var 6 år gammel gerne 
være sanger efter inspiration 
af popmusikere som Bruno 
Mars, Britney Spears og Ju-
stin Bieber. Sidste sommer 
begyndte Filip sammen med 
vennerne Nicolaj og Tobias - 
under kunstnernavnene Lil 
Fillie, Easy N og Double T - 
at lave en sang på computeren 
ved at programmere et beat 
og forskellige klange. Denne 

sang optrådte trioen med 
på forskellige arrangemen-
ter blandt andet på havnen i 
Hejlsminde. 

Nogen tid senere fik Filip 
så lyst til at gå et skridt videre 
og begyndte at skrive tekster, 
en proces som dog er betyde-
lig mere tidskrævende, fortæl-
ler han. Da den første efter et 
par uger var på plads, indsang 
han denne og lagde den ud på 
mediet Soundcloud - et gratis 
musikmedie, hvor den blev 
afspillet 670 gange. 

Kort tid efter blev han kon-
taktet af Boost Talent Scout 
og sendt videre til CD Baby, 
der er en toppromotor hos 
streamningstjenesten Spotify. 
CD Baby opfordrede Filip til 
at lave endnu en sang, nemlig 
»Broken«, som man lagde ud 
på Spotify - hvor den allerede 
nu er streamet flere hundrede 
gange blandt andet i USA og 
Polen. 

Når Filip ikke selv laver 
musik, lytter han i dag gerne 
til en bred vifte af andre mu-
sikgenrer. Han holder meget 
af Queen, men Filip er også 
glad for klassisk musik, som 
han fik smag for takket være 
sin musiklærer Annie Hjorth 
på Christiansfeld Skole, for-
tæller han.

Info:
Man kan downloade »Bro-

ken« på mere end en snes me-
dier som U-tube: LIL-FIL-
LIE-Broken

Af Lars Østergaard Jensen Filip ved computeren.
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Landbrug / Have / Fritid 

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

Afhentningsplads til trailerfolket

Muld - Sand - Støbemix
Forskellige slags  
sten/grus/granitskærver m.m.
Kan også leveres.

########

!!!!!!!!

Skovrup Nørrevej 9 . 6070 Christiansfeld
Sune W. Andresen . 2023 1393

Prima byghalm i  
rundballer SÆLGES

Christian Leth Pedersen 
Gelballehave • Tlf. 7558 5154

Til leje
Ledige lejemål 

og garage i 
Christiansfeld 

midtby.

Henvendelse
Knud Schmidt 

Brødre- 
menigheden

Tlf. 4031 7080

Flere fugle i haven
Mange haveejere fodrer 
fuglene om vinteren. Ved at 
hjælpe fuglene nu i marts 

med små midler, vil man 
snart kunne glæde sig over 
flere fuglearter i haven.

Gamle, rådnende og mosbegroede grene er guf for insekter og 
larver, som tiltrækker mange fuglearter.

Blåmejse med munden fuld af insekter til ungerne i redekassen.

Efterladte grene, blade og 
kviste i et hjørne af haven gi-
ver levesteder for insekter, der 
er med til at nedbryde materi-
alet. Og da smådyrene er føde 
for mange fugle, kan man på 
denne måde hjælpe og få flere 
fuglearter i sin have. 

I stedet for at fælde et sygt 
eller udgået træ, kan man lade 
det stå eller eventuelt efter-
lade dets stub. Gamle, hule 
træer er nemlig højt skattede 
af havens fugle som blåmej-
ser, spætmejser, fluesnappere 
og musvitter, der bygger rede 
i huller og sprækker i det ud-
gåede ved. Er man heldig, 
flytter et par flagspætter ind i 
det udgåede træ, der også er 
levested for insekter og larver.

Ved at lade en del af græs-
plænen gro højt, lade ukrudtet 
stå og plante urter som eng-
karse, oregano eller engelsk 
græs vil man få mere natur i 

sin have. Og hvis man plan-
ter nektarrige blomster som 
aftenstjerne, blodribs, syren 
og hyacint, vil man sommeren 
igennem få flere sommerfugle 
på besøg.

Af Lars Østergaard Jensen

En flot flagspætte 
smovser i larver og 
insekter gemt i den 
gamle stub.
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Håndværkere m.m.

Hvis du ikke har modtaget avisen...

Kan den hentes hos:

Christiansfeld Avis  
Christiansfeld Centret 

Dagli’ Brugsen og Stalden i Hejls

Kirkekoncert 
med Vivaldi og 
Telemann

Den Jydske Sinfonietta efter deres smukke præstation. Musikerne var denne aften bagerst fra 
venstre: Hanne Askov, Hanne Tolbøll, Lars Borg Friis, Adam Christensen og forrest fra venstre 
Jakob Rosendahl, Peter Munkgaard, Johanne Andersson og Nicolai Skovgaard. Takket være kirkerummets fine akustik kom musikerne og instrumenterne fint til deres ret.

Denne vinter har budt på 
en perlerække af klassiske 
koncerter i Christiansfeld. 
Fredag den 15. marts kun-
ne man igen lade øregan-
gene blive forkælede, da 
Menighedsrådet i Tyrstrup 
Sogn inviterede til kirke-
koncert med Den Jyske 
Sinfonietta.

Mange musikelskere fandt 
i mørket vej gennem det 
stormende regnvejr og blev 
belønnet med en ypperlig 
koncert i den smukke kirke-
bygning. Den Jyske Sinfoni-
etta har base i Horsens, men  
musikerne kommer fra hele 
landet.

Koncerten bød på musik 
med de to komponister: Ge-
org Philip Telemann (1681-
1767) og Antonio Vivaldi 
(1679-1741), begge meget 
produktive igennem deres liv 

og karriere, men som efter 
deres død gled ud af publi-
kums bevidsthed eller med 
et moderne udtryk; forsvandt 
under radaren, indtil de beg-
ge blev genopdaget og mere 
end rehabiliteret i det 20. år-
hundrede.

Første punkt på program-
met var Telemanns Koncert i 
C for orkester og altblokfløjte 
med Hanne Tolbøll som so-
list, der leverede en fremra-
gende præstation.

Derefter fulgte Antonio Vi-

valdis symfoni, De Fire Årsti-
der, der ikke blot er kompo-
nistens kendteste værk, men 
måske også det mest elskede 
og populære stykke klassiske 
musik blandt publikum. Den 
kun 19-årige soloviolinist 
Adam Christensen impone-
rede hele vejen igennem med 
sit sikre, levende og virtuose 
spil i smuk samklang med de 
ældre, drevne musikere i den 
Jydske Sinfonietta.

Af Lars Østergaard Jensen


