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Uge 13 95. årgangTorsdag / Fredag den 28. / 29. marts 2019

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

Gudstjenester
Søndag den 31. marts 2019 

Midfaste
Aastrup .....................kl. 10.30
Aller ..........................kl. 10.15
Bjerning ....................kl. 09.00
Brødremenigheden .... ingen*
Fjelstrup ....................kl. 09.00
Frørup .......................kl. 19.00
Hejls .............................. ingen
Hjerndrup .................kl. 10.30
Moltrup .....................kl. 10.30
Sommersted .................. ingen
Stepping ....................kl. 10.30
Taps ............................... ingen
Tyrstrup ....................... ingen*
Vejstrup .....................kl. 09.00
Vonsbæk ....................kl. 13.30 
* Fælles i Hjerndrup
 
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

Christiansfeld  
Avis

Kan også læses på
www. 

christiansfeld-avis.dk

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

IMpuls-møde i Sognehuset 
Gl. Kongevej 9, Christiansfeld

Onsdag den 3. april 19.30: 
»Gud er med  

- selv mandag morgen«
Tale ved viceforstander  

Stefan Schmidt Christensen,  
Løgumkloster Efterskole 

Alle er velkomne!

Skøtt´s Place
Kongensgade 2,  
Christiansfeld 

Antik & Loppefund  
+ nye varer

Åbent: tors-fredag 
12-17:00, 

lørdag 10-14:00 
v/M.H.Skøtt 

tlf. +45 23 44 09 35

Affaldsindsamling 
I Christiansfeld 

Søndag den 31. marts  
kl. 12.00-15.00

Mødested: Spejderhuset, 
Haderslevvej 25c
(Der serveres en sandwich).

Arrangører:  
KFUM Spejderne

Generalforsamling
Vi afholder  

ordinær generalforsamling 
Torsdag den 4. april kl. 19.30  

på Lærkebo
Efter generalforsamlingen fortæller  

Ejvin Langkjær om sin  
barndom og ungdom i Vejstrup sogn.

P.B.V. Johannes Larsen

BDM BUTIKKEN

Prætoriustorv 1a, 6070 Christiansfeld 
Mandag - Fredag kl. 10.00-17.00

Lørdag kl. 10.00-12.30

Annoncesponsor: Christiansfeld TAXA

Gaver 

Stjerner
Tøj 

Genbrug

BRØDREMENIGHEDENS DANSKE MISSION

5 ÅRS FØDSELSDAG
DET skal fejres - og det gør vi 

Torsdag 4/4 • Fredag 5/4 & Lørdag 6/4

Vi gi’r

20%
på alt i  

butikken

Overraskelser til de første kunder alle 3 dage,  
der vil alle dage være lidt til ganen.

Åbningstider: Man.-fre. kl. 10.00-17.00 . Lørdag kl. 10.00-13.00

Find os på Facebook!
Kongensgade 5 . 6070 Christiansfeld . Tlf. 7456 7456

Vi har altid  

god service

Hejlsminde Forsamlingshus
afholder ordinær 

generalforsamling
onsdag den 10. april kl. 19.30 
i Hejlsminde Forsamlingshus

Dagsorden iflg. lovene.

Efter generalforsamlingen giver forsamlingshuset 
kaffe og lidt brød med pålæg.

Det kulturelle indslag er i år  
Beth Krogh og Ava Hørlyk  

fra den grønlandske forening Qajaasat i Haderslev,  
som fortæller om Grønland anno 2019.

Aller Gåklub M/K
Vores gåklub starter op

Kontingent: Kr. 40,00 pr. år.  
Alle er velkomne til en frisk gåtur.  
Aller Gåklub - tlf. 2058 1931.  
v. Aller Ungdomsforening

www.allersogn.dk

mandag den 1. april 2019 kl. 18.30 
fra Stubbumgårdsvej 23Horti Gødning

Pr. stk. 49,95

Se annonce 
side 4

Knald- 
hamrende 
Godt Tilbud

5000

Hjerndrupvej 10 . 7456 1511
www.blomstergaarden- 

christiansfeld.dk

Ta’ 2 stk.
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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 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.

Hjerndrup krolf 
starter op igen  

tirsdag den 9. april kl. 19.00

Sjølund Brugsforening
afholder ordinær 

Generalforsamling
mandag d. 29. april 2019 kl. 19.30 

i Vejstrup Forsamlingshus
Dagsorden ifølge vedtægter.

Forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage 
før generalforsamling.

Efter generalforsamlingen fælles kaffebord.

Af hensyn til traktementet bedes tilmelding i  
Lokal Brugsen ske senest fredag den 26. april.

Med venlig hilsen Bestyrelsen 
Sjølund Brugsforening

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

Christiansfeld Avis  
Christiansfeld Centret 

Dagli’ Brugsen og Stalden i Hejls

Hvem tager skraldet?
Af Mogens S. Mogensen,  
Formand for Tyrstrup Menighedsråd

Det er en meget skøn tid 
vi går i møde. Foråret er ved 
at bryde igennem. I haven er 
mirabelle-træerne allerede 
sprunget ud. I skoven kan vi 
i disse dage plukke de første 
anemoner. Og i rabatten langs 
med stier og veje vil vi snart 
se en mangfoldighed af mark-
blomster. Men når vi går os en 
tur for at nyde synet af disse 
blomster, så kan vi ikke undgå 

at få øje på noget andet, nem-
lig alt det skrald, som ligger og 
flyder - og forurener vor natur 
og tager noget af glæden over 
blomsterfloret.

Madrester og hundelorte 
nedbrydes allerede i løbet 
af et par uger. Og tak for det. 
Men mælkekartoner og ispa-
pir nedbrydes først efter to år. 
Det tager 4 år for et cigaret-
skod at blive nedbrudt. Og vi 

må vente hhv. 400 år og 500 år 
på, at plastik og øldåser bliver 
formuldet. Og glasflasker bli-
ver først nedbrudt efter flere 
tusinde år.

Det kan vi naturligvis ikke 
vente på. Men hvem skal tage 
skraldet? Det skal vi naturlig-
vis alle sammen, for vi har alle 
sammen mere eller mindre 
ansvar for, at naturen er blevet 
forurenet på denne måde. For 
hvem af os kan sige sig fri for 
aldrig at have smidt et cigaret-
skod eller et stykke papir ude 
i naturen?

Hvert år tager Dansk Na-

turfredningsforening initiativ 
til en affaldsindsamling, og i 
år foregår det søndag den 31. 
marts - også i Christiansfeld. 
Indsamlingen foregår i sam-
arbejde med KFUM spejderne 
og Tyrstrup Kirke, der netop 
for 2019 har valgt årstemaet 
»Guds grønne jord«. 

På søndag kl. 12 mødes vi 
ved Spejderhuset Gl. Konge-
vej 17 for i fællesskab at samle 
noget af det affald ind, som 
er blevet smidt ude i naturen. 
Kom og vær med til at tage 
skraldet!

»Det ny Skamlingsbanke«
Boj Bro Christensen har 

været lokal formand for Na-
turfredningsforeningen og 
derfor med i hele frednings-
forløbet for Skamlingsbanken. 

Han vil den 3. april fortælle 
om den lokale naturfred-
ningsforenings arbejde med 
naturen og miljøet i Kolding. 
Hvor har vi naturperlerne i 

Kolding? Især vil han foku-
sere på Skamlingsbanken og 
den aktuelle fredningssag for 
området. Skamlingsbanken 
har de sidste par hundrede år 

betydet meget for især den 
sønderjyske befolkning; men 
stedet rummer også store na-
turværdier, som ikke er kendt 
af så mange. Det kan vi blive 
meget klogere på denne ef-
termiddag.

Frørup · Hejls 
Hjerndrup · Stepping

Taps · Tyrstrup · Vejstrup

Vejstrup, Hejls, Taps Pastorat

Tirsdag d. 2. april kl. 19.00
arrangerer vi en sangaften i 

Seniorhuset, Ødisvej 20, Taps
Kan du lide at synge med på vore dejlige 
sange/salmer, så mød op til en hyggelig 

aften, hvor vi slutter af med kaffe og kage.
Alle er velkomne.

Pastoratrådet

Pårørendegruppen
Er du pårørende til en alvorligt eller kronisk syg, 
så er pårørendegruppen måske noget for dig? 

Eller måske for en, du kender?

Kontakt: Inga Jakobsen, 2398 3286

Arr. De samvirkende Menighedsplejer i Kolding 
Provsti og Tyrstrup menighedsråd

Sogneeftermiddag
i Sognehuset - Onsdag d. 3. april. Kl. 14. 30 

»Det ny Skamlingsbanken«
Boj Bro Christensen har været lokalformand for 

Naturfredningsforeningen og er derfor med i hele 
fredningsforløbet omkring Skamlingsbanken. 

Boj Bro vil fortælle om arbejdet med naturen og 
miljøet i Kolding med fokus på Skamlingsbanken. 

Skamlingsbanken rummer store naturværdier, som 
ikke er kendt af så mange.  

Vel mødt til opløftende fællessang.

‘Ene og alene’      Oplevelsesklub for enlige

Torsdag den 11. april 2019 kl. 14.00 
Besøg på Hospice i Haderslev 
Vi mødes ved Sognehuset.  
- Tilmelding senest onsdag den 3. april. 
Kaffe 35,- kr.  Kørsel 20,- kr.
Alle enlige er velkomne 
Kontaktperson Bodil Henriksen, tlf. 6011 8552 
Tyrstrup Kirke - Kolding Provstis Menighedspleje

Christiansfeld  
CykelMotion 

Sæsonstart 
2019 

Søndag den 31. marts 
kl. 9.30 fra Klublokalet 

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

Der vil blive orienteret om klubbens 
kommende aktviteter i 2019.

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

Senior-træningstid: 
Torsdag kl. 9.30

Mere info: www.christiansfeld-cykelmotion.dk
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Bekendtgørelser

KOM OG PRØV  
DIN NYE EL-CYKEL

Christiansfeld Maskinservice  
inviterer til EL-CYKEL dag i samarbejde  

med HF Christiansen cykler.

Onsdag den 3. april fra kl. 14.00 
Kl. 14.00 vil vi starte med et fælles oplæg  

v/Jan fra HF Christiansen
Jan vil præsentere det nye el-cykelprogram  

og fortælle om valg af cykel.
Der vil være mulighed for at prøvekøre  

el-cykler, så medbring gerne cykelhjelm.
Vi serverer kaffe/the og småkager.
Tilmelding pr. mail chr-ms@mail.dk  

eller pr. telefon 7456 1000

25 års jubilæum
BDM Genbrug
Prætoriustorvet 1c, 6070 Christiansfeld

Fredag den 5. april kl. 10-17 fejrer vi 
25 års jubilæum i BDM Genbrug

Kom os se hvad forretningen kan byde på! 
Vi gi’r kaffen og 25% rabat på alle varer

Brødremenighedens messingblæsere spiller på torvet kl. 14.00.

Hjertelig tak til alle vores kunder, donorer til forretningen, 
medarbejdere og andre, som på forskellig vis har givet støtte til 

Brødremenighedens Danske Mission

Favstrupvej 2 · Chr.feld · Tlf. 3034 9220

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

Spegepølser
Flere  
varianter.

Pr. stk. 7000

Super møre 

Højrebsbøffer

Pr. kg  18000

Hakket
flæskefars

Pr. kg  4500

3 kg 12000

Ringridder

5 stk. 3500 Gavekort skal indløses inden 
lørdag den 13. april 2019

• 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...

Taksigelser

Hjertelig tak

for al opmærksomhed ved

Peter Krongaard Hansens
begravelse

På familiens vegne

Ruth, Søren og Svend

Christiansfeld Vand

Vi lukker for vandet!
I forbindelse med omkobling til det 

nye vandværk, lukkes der for vandet 

lørdag den 30. marts  
om aftenen fra kl. 22.00 

og 4-6 timer frem.

Hjertelig tak

for deltagelsen ved

Ragnhild Sørensens
bisættelse

På familiens vegne

Anette og Mona

Jernbanegade 1  
6070 Christiansfeld

Tlf. 7456 1433

mail@christiansfeld-avis.dk

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
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CIF/FIF FODBOLD 
CIF/FIF  

udendørs fodbold forår 2019
Hold: Dag: Tidspunkt: Træner: 

U-5/U-6 drenge Tirsdag  kl. 17.00-18.00 Kontakt Kim R. Hannsen Mobil 4085 3579

U-7 drenge Tirsdag/Torsdag kl. 17.00-18.00 Claus Bjørnskov Mobil 4226 1321 
   Søren Lund Mobil 2048 6476

U-8 drenge Tirsdag/Torsdag kl. 17.00-18.00 Allan Hansen Mobil 6077 0550 
   Lars Kragelund Mobil 2532 7666

U-9 drenge Tirsdag/Torsdag kl. 16.45-18.15 Mogens Schmidt Mobil 2078 2003 
   Hans Peter Hansen Mobil 6116 4484

U-10 drenge Tirsdag/Torsdag kl. 17.00-18.00 Peter Nissen Mobil 2577 8560 
   Paw Larsen Mobil 2515 3584 
   Erik Schultz Mobil 2126 3416

U-11 drenge Tirsdag/Torsdag kl. 16.45-18.00 Anders Kolb Mobil 2084 6312 
   Jens Friis Pedersen Mobil 2176 4525

U-12 drenge Tirsdag/Torsdag kl. 17.00-18.30 Jørgen Hald Mobil 5338 9130 
   Allan Berg Mobil 4083 0592

U-13 drenge Tirsdag/Torsdag kl. 17.00-18.30 Kim R. Hansen Mobil 4085 3579

U-14/U-15 drenge Tirsdag/Torsdag kl. 17.00-18.30 Kjeld R. Pedersen Mobil 2443 2231 
   Anders Kirsch  
   Mads Kloppenborg  
   Jonas Boisen 

U-11 piger Mandag/Onsdag kl. 17.30-19.00 Anders H. Petersen Mobil 2154 3022 
   Birgit Hesselvig Mobil 2163 6151 
   Pia Rasmussen Mobil 2164 6608

U-14 piger Mandag/Onsdag kl. 17.00-18.30 Peter Boisen Mobil 2615 0904 
   Jesper Andersen

CIF/FIF Ungdomsfodbold
Jørgen Hald Mobil: 53389130 mail: jehald57@gmail.com 

Lisa Damkjær Mobil: 20489792 mail: lisadamkjaer@hotmail.com

START 
UGE 14

START 
UGE 14

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.

Hjerndrupvej 10 · Christiansfeld · Tlf.:  7456 1511
www.blomstergaarden-christiansfeld.dk

ÅBNINGSTIDER:
Mandag-fredag kl. 9.00 - 17.00 
Lørdag-søndag kl. 9.00 - 15.00

Knaldhamrende Gode Tilbud

Hjerndrupvej 10  · 6070 Christiansfeld · Tlf.:  7456 1511
www.blomstergaarden-christiansfeld.dk

·
Blomsterbutik med alt i årstidens afskne blomster 
Ideer til Vand I Haven / Haveplanter

· Gaveafdeling med alt til hus og have
Blomster Gården

v/ John Clausen
Hjerndrupvej 10

Christiansfeld

Tlf. 74 56 15 11

5000

5000

Sphagnum
300 liter
KUN 15000

Træer
Mange forskellige 
fra Bæk Plantecenter

Krukker

Pottemuld - Rosenjord 
Krukkejord 
Rhododendronjord 
Planteskolejord
40 liter
KUN 3995TA’ 10 

SÆKKE

TA’ 10 

SÆKKE

FRIT VALG 

KUN

FRIT VALG 

KUN

125000 30000

Tillykke

Kære Mille
Hjertelig tillykke med din 
fødselsdag den 2. april.

Kærlig hilsen 
Farmor og Farfar

Hej Kaya
Vi ønsker dig tillykke med 
de 20 år den 28/3, og en rig-
tig god dag. Vi glæder os til 
at fejre dagen med dig.

Kærlig hilsen fra 
Mormor og Morfar

Kære Kirsten
Du ønskes hjertelig tillykke 
med de 50 år torsdag den 
28. marts. Vi glæder os til 
festen på lørdag.

Kærlig hilsen 
Mand, svigermor, børn, 
svigerbørn og børnebørn

Støt de lokale  
butikker og håndværkere

Følg 
ugeavisen 

på  
Facebook!
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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 internation-
ale forskningsnetværk om Christiansfeld bruges 
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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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

Franske Fornemmelser
Søndag den 31. marts kl. 
15.00 gæster den franske 
stjernefløjtenist Vincent 
Lucas Søstrehusets Kor-
sal.

Vincent Lucas er solofløj-
tenist i Orchestre de Paris og 
underviser på Conservatoire 
national supérieur de musique et 
de danse de Paris (CNSMDP) 
og Conservatoire à Rayonne-
ment Régional de Paris (CRR) 
og har desuden en omfatten-
de koncertvirksomhed i ind- 
og udland.

Med sig har han fløjteni-
sten Maja Blenner og piani-
sten Berit Juul Rasmussen, 
som begge er solistklasseud-
dannet fra Syddansk Musik-
konservatorium. De har beg-
ge rødder i det sønderjyske 

og Maja begyndte faktisk sin 
musikalske karriere på Chri-

stiansfeld musikskole. Efter 
sin konservatorieuddannelse 

har hun videreuddannet sig 
hos Vincent Lucas, som vi nu 
er så heldige at få chancen for 
at opleve i Søstrehusets Kor-
sal. 

 Hans Erik JensenOMDELING 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.

Forår og modeshow i Seniorhuset
Torsdag eftermiddag hav-
de Christiansfeld Pensio-
nistforening igen invite-
ret til modeshow, kaffe og 
tøjsalg for både damer og 
herrer.

Arrangementet indledtes 
med fællessang, hvorefter 
catwalken blev indtaget af 
de fire celebre topmodeller; 
Anne Marie Johansen, Marie 
Jessen, Ketty Ravn og Laurids 
Christoffersen - Christians-
feld svar på Claudia Shiffer 
og Oliver Bjerrehuus. I flot 

stil og med smil i øjnene slen-
trede de fire scenevant op og 
ned ad catwalken iført sæso-
nens nye smarte kollektion.

Som altid sørgede Astrid 
Juul Østerlund fra Sønder 
Bjert, som er salgskonsulent 
for Damernes Butik, for at 
peppe præsentationen af for-
årets nye kollektion op. Hun 
blev uddannet som herre-
skrædder oppe i Norge, men 
har også arbejdet som skræd-
der i den Norske Opera i 
Oslo.

Efter showet bølgede pub-

likums applaus op mod de 
fire modeller og Astrid Øster-
lund, hvorefter programmet 
stod på lodtrækning samt kaf-
fe og kager med indlagt hyg-

gesnak. Og bagefter kunne de 
mange fremmødte så endelig 
tage den store fristende kol-
lektion på bøjlerne i øjesyn.

Af Lars Østergaard Jensen

Marie Jessen

Anne Marie 
Johansen

Laurids  
Christoffersen

Ketty Ravn
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Kultur / Mad

Hold din fest i Fjelstrup

Forsamlingshuset  -max. 100 gæster.   Kr. 2.300 
Klublokalet            -max. 40 gæster.  Kr. 1.800 
Separate køkkener til hvert festlokale.

Giv mig et ring – jeg altid klar til at hjælpe dig 
med at få en god fest.

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

 
 
 
  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

BANKOSPIL
i Seniorhuset

Vi starter vort sommerbanko op 
onsdag den 3. april 2019 kl. 19.00

Herefter bliver der bankospil hver onsdag  
i alt 9 gange.

Seniorhusets Brugerråd

DET SKER PÅ  
Lærkebo Sjølund

Stor påskefrokost  
tirsdag d. 9.4.19 kl. 12.00

Kun 60,- kr. pr. person. 
Tilmelding til Sonja Andresen på tlf. 2652 2530

SE HER!
Vi er ny bestyrelse, og kunne godt bruge nogle 
frivillige til et par timer eller mere om tirsdagen.

Hvad du/I kunne tænke jer der skal ske? 
Kom med gode/sjove input til f.eks.  

Foredrag . Ture . Film/sang . Bankospil med gaver 
Skal det være dag- eller aftenaktiviteter?

Vi glæder os til at se jer. 

M.v.h.  Bestyrelsen
           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 18. april 2019 
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.

Hvis du ikke har 
modtaget avisen...

Kan den 
hentes hos:
Christiansfeld Avis  

Christiansfeld Centret

Dagli’ Brugsen og  
Stalden  
i Hejls
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Landbrug / Have / Fritid

Bolig / Ejendomme m.m.

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

Til leje
Ledige lejemål 

og garage i 
Christiansfeld 

midtby.

Henvendelse
Knud Schmidt 

Brødre- 
menigheden

Tlf. 4031 7080

Centralt beliggende lejlighed  
i Christiansfeld

Hyggelig 1.sals lejlighed på 67 m2, med entre, køkken  
og badeværelse, samt stue og separat soverum,  

med adgang til vaskekælder og have,  
udlejes fra 1. april eller efter aftale.

Husleje pr. måned 3.650,00 
incl. Vand + forbrug af varme.

Henvendelse 2162 6875 for aftale om besigtigelse

Påskespil: Hvad handler påsken 
om, inde bag skallen?
Og skær’ man sig på noget 
Skærtorsdag, og hvorfor 
er Langfredag lang? 

Det er noget af det, man 
kan få opklaret ved at komme 
og opleve et påske-syngespil i 
Fjelstrup Kirke onsdag den 3. 
april kl. 19. 

2. og 3. klasse fra Fjelstrup 
Skole har gennem syv uger 
arbejdet med at indstudere 

påskespillet sammen med 
deres lærer Henrik Jørgensen 
og organist Krista Revsbech, 
som også har skrevet stykket. 
Og det opfører de altså denne 
aprilaften, kort før der står 
påske i kalenderen. 

Om formiddagen samme 
dag opføres stykket internt 
for skolens andre elever og 
lærere (+ et par klasser fra 
Favrdalskolen).

Æsel og vaskefad
Børnene tager os med gen-

nem alle påskens helligdage: 
Vi kommer til at se ”Jesus” 
ride ind i kirken på et æsel, vi 
ser ”Peter”, der ikke ville have 
vasket fødder, vi ser ”Pilatus” 
vaske sine hænder, da han har 
dømt Jesus til døden, vi ser 
”Jesus” bære sit kors. Vi ser 
også to ”engle” fortælle, at Je-
sus er stået op af graven. 

Og fra prædikestolen læser 
en klar drengestemme den 
fortælling op, der binder san-
ge og replikker sammen.

Det er ikke første gang, 
Fjelstrup Skole og Kirke ar-
bejder sammen om et stykke 
bibelhistorie som syngespil/
musical. Tidligere år har både 
”Far & Søn” (om den fortab-
te søn) og ”Hjælp” (om den 
barmhjertige samaritaner) 

været på plakaten og er ble-
vet opført både for skolen om 
formiddagen og for forældre /
menighed om aftenen.

Alle er velkomne, og der 
bydes på en kop kaffe i kirken 
efterfølgende.

Foto: Folkekirkens grafiske værktøjskasse

Johan Sebastian Bach fejret i Søstrehuset
I dagene 21.-24. marts blev 
der verden over afholdt en 
lang række ofte spontant ar-
rangerede koncerter for at 
fejre Johan Sebastian Bachs 

334.  fødselsdag d. 21. marts. 
Den gamle mester blev også 
fejret i Christiansfeld med 
en gratis koncert af trioen 
Corde di giola.

I 2011 begyndte den ame-
rikanske musiker, cellospil-
leren Dale Henderson at op-
træde med musik af Bach på 
stationer og i togene i New 
Yorks undergrundsbane for at 
udbrede kendskabet til Bachs 
musik, der havde og stadig 
har stor indflydelse på både 
den klassiske og den nyere 
rytmiske musik. Ideen spred-
te sig i de følgende år over 
hele verden. I 2015 optrådte 
således tusindvis af musikan-
ter med Bachs musik i 150 
byer fordelt over ikke færre 
end 40 lande.

I år deltog for første gang 
også danske musikere i fej-
ringen under det oprindelige 
slogan »Bach in the Subway«. 
Med kort varsel kunne for-
eningen Klassisk Christians-
feld således indbyde til gratis 
koncert i Søstrehuset med 

trioen Corde de giola, bestå-
ende af sopran Maria Johann-
sen og døtrene violinisten 
Giuly og cellisten Anne. De 
tre har optrådt mange steder 
både hjemme og i udlandet 
med basis i Haderslev, hvor 
de således sidste sommer af-
holdt fire velbesøgte ugentlige 
koncerter i Ehlers Samlin-
gens gamle bygninger. 

I løbet af den lidt mere end 
en halv time lange koncert i 
Søstrehuset spillede de tre 
både solo og sammen en ræk-
ke stykker af Bach og fortalte 
undervejs om komponisten 
og de enkelte musikstykker. 
Efter deres fine optræden hø-
stede Maria, Anne og Giuly et 
stort og fortjent bifald.

Af Lars Østergaard Jensen

Trioen Corde de giola på forårsvisit i Christinero Skov.
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Vind PH Bordlampe

Bestil et uforpligtende 
Salgstjek inden den 7. april 
2019, og deltag i konkurrencen 
om en PH 3½-2½ Bordlampe 
i krom til en værdi af 8.195 kr.
Bestil på edc.dk/deltag

Skal vi sælge din 
bolig i påsken?
Bestil et gratis Salgstjek inden den 7. april 2019, 

og vær salgsklar til åbent hus i påsken. 
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Gymnastikopvisning i Cuben  
med masser af glade børn
Lørdag den 23. marts hav-
de Christiansfeld Idræts-
forening igen sat alle sejl 
til for at gøre forårets op-
visning til en stor oplevelse 
både for de mange herlige 
børn samt deres stolte for-
ældre og bedsteforældre.

En glad formand for CIF 
Gymnastik, Flemming Poul-
sen, regnede næste dag med, 
at der havde været omkring 
600 tilskuere foruden de 
cirka 200 deltagende børn 
og unge. På grund af sygdom 
var det i år ikke lykkedes at 
arrangere opvisning af voks-
enhold, som derfor må vente 
til næste år på at vise deres 
færdigheder.

Igen i år bugnede program-
met af mange børnehold. Ef-

ter åbningen med fanemarch 
og velkomsttale åbnedes op-
visningen med Pigerfræs for 
0.-1. klasse, som blev afløst 
af de friske Turbodrenge på 
4-5 år og bagefter Kids Mix 
med drenge og piger fra 2.-4.
klasse. Klokken halv tre ind-
tog årets ene gæstehold, Ha-
derslev/Røddingegnens Mini 
Mix hold gulvet med en fin 
forevisning.

Derefter fulgte i hurtig takt 
Drengetons for drenge i 0.-1. 
klasse, Fællessang, Far-Mor-
Barn for forældre og børn 
på 2-3 år, Minibadut for pi-
ger på 4-5 år, Små og Store 
Drengerøv - drengemix fra 0. 
klasse, Tumlestik for forældre 
og børn på 1-2 år samt ende-
lig Teen Mix for både drenge 
og piger i 5.-9. klasse. 

Så blev der tid til at hylde 
de mange frivillige trænere. 
Spændingen var stor, for 
hvem ville blive årets instruk-
tør?  Valget faldt på Lone Tang 
Andersen, som dog desværre 
ikke kunne være tilstede. Det 
kunne til gengæld unge Iben 
Fink Henriksen, der fortjent 

blev kåret til årets hjælpein-
struktør.

Som næstsidste program-
punkt på det flere timer 
lange arrangement havde 
Odense Gymnastik Forening 
opvisning med deres Power 
Tumbling hold på niveau 
3. Og endelig var der afslut-

Sydbank forærer 
ladcykler til Stepping
Sydbank Fonden har for-
æret Stepping Natur- og 
Idrætsbørnehus to elektri-
ske ladcykler.

Med forårets milde vejr 
på vej og modtagelsen af to 
nye ladcykler, kan børnene 
glæde sig til flere og længere 
ture ud i det fri. Institutionen 

har nemlig fået en donation 
fra Sydbank Fonden, som er 
blevet omsat til to ladcykler. 

I børnehuset er de glade 
for, at cyklerne vil gøre det 
muligt at komme længere 
omkring i naturen og lokal-
området end de små ben og 
barnevogne ellers tillader. 
Udflugtsmålene er blandt 
andet landbrug og gårde i lo-
kalområdet, og biblioteket i 
Christiansfeld. 

Udover pædagogernes pe-
dalkraft har ladcyklerne el-
motor, som gør det muligt at 
bruge dem på længere ture. 
Om fordelene ved at bruge 
cyklerne fremfor institutio-
nens bus fortæller leder Met-
te Glumsø:

»Når vi cykler med bør-
nene, har vi kontakt med 
dem hele tiden, og vi kan tale 
om stort og småt, vi kommer 
forbi; ja ofte taler vi faktisk 
uafbrudt hele turen,« fortæl-
ler Mette Glumsø. Her ses en af de nye ladcykler. Cyklerne har hver plads til fire børn. 

ning med fanemarch, før CIF 
Gymnastiks frivillige efter 
oprydning med mere kunne 
vende hjem og hvile ud på 

laurbærrene ovenpå endnu et 
vellykket arrangement.
Af Lars Østergaard Jensen og 

fotos af Mette Søberg
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CHRISTIANSFELD SNEDKER OG 
TØMRERFORRETNING

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

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

NYE TAGRENDER & NEDLØB
    PLAST               ZINK
                        STÅL
   

Spec. profiler - Inddækninger
Reparationer

Håndværkere m.m.

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

• LOFTISOLERING • HULMURSISOLERING
• FJERNELSE AF GAMMEL ISOLERING

Støt de lokale  
butikker og  

håndværkere


