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mail@christiansfeld-avis.dk
• www.christiansfeld-avis.dk
Så er vi
Solbriller
holder

ferie

Uge 13

Åbningstider:
uge 27 og 28
Tirsdag:
kl. igen
09 - 14
Vi er tilbage
Torsdag:
kl.18.
12juli
- 17
mandag den

Vi pakker flotte
gavekurve til
enhver lejlighed...
Vores åbningstider er:
MANDAG - FREDAG
kl. 09.30 - 17.30
LØRDAGE:
kl. 09.30 - 13.00

ferien

ÅbNiNgStider:

F.eks. 8 m

Glasfiber
Man.-fre. 9.30-17.30

g

med vippebesla
ÅbNiNgStider:

1.600,kr.9.30-17.30
Man.-fre.

Service nær dig
Flagstænger

Service nær dig

Nielsen

www.juelnielsens.dk
www.juelnielsens.dk
Henning Nordestgaard,
Give

Nielsen

www.juelnielsens.dk

Uge 26, 27 og 28

Tlf.
40 54
42 18 - kontakt@hix.dk
tlf. 7456
1327
tlf. 7456 1327

Uge 29

Uge 30

IMpuls-fællesskabet i
Christiansfeld afholder
Generalforsamling
onsdag den 15. april 19.30

i Sognehuset, Gl. Kongevej 9, Christiansfeld.
Dagsorden iflg. vedtægterne.
Oplæg ved missionær Frank Fyhn, Grindsted.

AFLYST
Påskebazar
4. april
på grund af Corona
situationen
Vi glæder os rigtig meget
til at se alle, såvel
udstillere som besøgende
til Den eksklusive
Påskebazar til næste år
den 27. marts 2021
Multihuset; Harken 1,
Simmersted, 6500 Vojens

Prætoriustorvet 1 B
Chr.feld . Tlf. 7456 0300
www.donslundvine.dk

Blomstergården
Hængepil
Salix pendula
Normal pris 129,-

-Kig ind og se
mulighederne
opstillet i hele
huset...

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

MADPAKKEHOLDET
mandag den 30. marts
kl. 11.00 til kl. 13.30 i
Enkesædet, Kær Møllevej 15
YST
Aller
AFiL

59

50

Åbningstider:

Mandag-fredag 9-17
Lørdag 9-15
Søndag 9-15

Vi får besøg af slotsforvalter,

oberst Bjarne Højgaard Jensen,
Fredensborg Slot
som vil fortælle om???
Medbring din madpakke og vi giver øl, vand,
kaffe og småkager.
Pris 40 kr. pr. gang
Du er så hjertelig velkommen.

Hjerndrupvej 10 . 7456 1511
www.blomstergaardenchristiansfeld.dk

Udskydelse af
generalforsamlingen
På grund af Corona-situationen
ser vi os desværre nødsaget til
at udskyde den planlagte
generalforsamling den 31. marts.
Der vil senere, når krisen er overstået,
blive indkaldt igen.
På bestyrelsens vegne
Jens Jørgen Madsen

www.christiansfeld-avis.dk
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skiver
FRIT
VALG

KUN LØRDAG
Rullepølse - Hamburgerryg,
Steg eller Roastbeef

Nyrøget Hamburger-

19
Svinemørbrad
00
35
95

ryg

Pr. 1/2 kg

1/1 hel nyrøget

Et hold for yngre mænd der er blevet ældre.

NU
KUN

Christiansfeld
Fjernvarmeselskab
A.m.b.A.

Ville’s Slagtehus/gårdbutik

FORÅRET
starter på

96. årgang

flerstyrke: kr. 1998,-

Inkl. knop, line, lineholder og levering
JUel
optik
i hele Jylland JUel
og
på Fyn optik
Nørregade 10 - Chr.feld
Nørregade 10 - Chr.feld

Nielsen

Er aflyst pga COVID-19

enstyrke: kr. 1998,tilbage
efter
Tirsdag
/ Onsdag
den 24. / 25.
hvilkenmåned 2020

JUel
optik
Nørregade 10 - Chr.feld
tlf. 7456 1327

Gudstjenester

1

Med venlig hilsen
ALLER SOGNS MENIGHEDSRÅD

Pr. stk.

Forkogte marinerede

Vikingeben

29
Lamme95
køller
49
95

Pr. 1/2 kg

Danske

Pr. 1/2 kg

8

95

Hakket Kalv & Flæsk
Svin eller oxe 8-12%
FRIT VALG
1 kg 5000

13000
Medister
13000
Ta’ 3 kg

1 kg 5000

Ta’ 3 kg

Hakket oxe
3-6%

1 kg 6000
Ta’ 3 kg

15000

øn
le hank
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eller h
t lader
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H
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dig ikke tning...
æ
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Lammekoteletter
10 stk.

150

ÅBNINGSTIDER:

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

00

Ville’s Slagtehus/gårdbutik
Kær Møllevej 95, 6094 Hejls
Tlf. 7557 4982 www.villes-slagtehus.dk

Christiansfeld Avis
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Frørup · Hejls
Hjerndrup
Stepping
Taps · Tyrstrup · Vejstrup

Bekendtgørelser

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

Mærkedage

Vores kære bror

Kurt Müller
* 4. marts 1953
Marius og Else
Henrik

Johannes og Pia
Brian, Julie

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

‘Ene og alene’

Oplevelsesklub for enlige

Torsdag den 26. marts 2020 kl. 14.00
Besøg på »Genforenings- og Grænsemuseet«

T
AFLYS

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

Bisættelsen finder sted i stilhed
Vores elskede far, svigerfar, farfar, morfar og bedste ven

Erik Møller Bærentsen

Min kære mand
vores kære far, svigerfar og morfar

er pludselig taget fra os

* 20. januar 1949

† 18. marts 2020

På familiens vegne

Begravelsen finder sted i stilhed, for indbudte pga. corona

Bisættelsen finder sted fra Tyrstrup Kirke
fredag den 27. marts kl. 11.00
Grundet tidens særlige omstændigheder afholdes
højtideligheden for den allernærmeste familie

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

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

Korrektur annoncer, hele, halve og kvarte
sider samt annoncer med farve skal
indleveres senest

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

Mikael og Charlotte

Bente

ANNONCE-INDLEVERING:

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

† 20. marts 2020

På familiens vegne

TILLYKKE...

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

* 19. december 1949

har fået fred

KONTORTID:
Mandag.............................................................kl. 08.00-13.00
Tirsdag og onsdag..........................................kl. 09.00-13.00
Torsdag.............................................................kl. 09.00-16.00
Fredag........................................................................... Lukket

SENEST TORSDAG MIDDAG.
ANNONCERNE SKAL BETALES KONTANT.

Torsdag den 26. marts kan
Bodil og Finn Johannsen,
N.J. Holms Park 51, Christiansfeld, fejre guldbryllup.
Der er ingen morgensang.

Bekendtgørelser

Birger Andreas Bøllund Hansen

Pårørendegruppen

Guldbryllup

† 20. marts 2020

er stille sovet ind efter længere tids sygdom

Vejstrup - Hejls - Taps Pastorat

Tirsdag den 24. marts 2020

torsdag kl. 12.

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?

Mindre annoncer kan nås mandag inden kl. 9.00.

Kontakt FK Distribution på:

BEMÆRK: Kontoret er lukket hver fredag.

eller send en mail til
kvalitetvest@fk.dk, ellers ring til

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

www.fk.dk/reklamation

FK Distribution på TLF.: 7010 4000
mandag til torsdag fra kl. 08.30-16.00 og
fredag 08.30-14.30.

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

Den 4. og 5. april 2020 i tidsrummet 10.00-17.00
er Christiansfeld Kreativ Forening & Aftenskole
med i Kolding Kommunes »Åbne Atelier«
og holder derfor åben
»Væve- og håndarbejdsstue« på adressen:

T

FLYS Skole
HejlsA
Gammel
Hejls Landevej 20 - indgang B via gården
6094 Hejls
Der er gratis entré, og der vil også være mulighed for at købe lokalt
fremstillet håndarbejde, eller selv prøve at kniple et lille stykke.

Tirsdag den 24. marts 2020
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Landsdækkende Fællessang i skyggen af Coronavirus
- også i Christiansfeld
Fredag formiddag klokken
fem minutter over ni havde DANMARK SYNGER
arrangeret fællessang for
alle via DR1 og P1, så alle
interesserede kunne synge
»Sammen hver sig«. Inspirationen kommer fra
Italien, hvor mennesker i
karantæne hver dag synger
vinduer og altaner for at
holde modet oppe i denne
forfærdelige tid. I Christiansfeld havde beboere i

Enkehuset åbnet vinduerne for at sprede musikalsk
glæde på denne smukke
forårsdag.
I 2020 slog Coronavirus
til i Danmark. Både som individer og fællesskab bliver vi
udfordret på en måde, som de
fleste hidtil ikke har kunnet
forestille sig, skriver DANMRK SYNGER, der er et fællessanginitiativ, som blandt
andet tæller Sangens Hus,

DGI, Det Kongelige Teater
og Lungeforeningen. På deres hjemmeside: Sangenshus.
dk fortæller initiativtagerne,
at Coronakrisen er den største undtagelsessituation siden

2. Verdenskrig, og ligesom
man dengang i Alsang-bølgen
brugte sangen til at bearbejde
chokket, har man startet bevægelsen DANMARK SYNGER.

Fællessang er ifølge forskere i Oxford den hurtigste
måde at knytte mennesker
sammen på. Årsagen findes
blandt andet i, at fællesskab
udløser en stigning i hormo-

net oxytocin, der populært
bliver kaldt kærligheds- og tilknytningshormonet, fortæller
DANMARK SYNGER.
Af Lars Østergaard Jensen

Nyt fra

Det sker!
VIGTIGT! | CORONAVIRUS

MIDLERTIDIG LUKKET!

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.

Pia Hinderfelt var en
af initiativtagerne til
fællessangen fra Enkehusets vinduer. Hun
håber, at flere vil følge
trup, når DR1 og P1
næste gang synger for,
så man blot skal tænde
sit TV eller sin radio
for at finde ro, glæde og
tryghed i et syngende
fællesskab. Pia fortæller,
at man kan finde klokkeslæt for de følgende
dage i TV-guiden på
DR.dk

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.
VIDSTE DU... | RUNDT OM VERDENSARVEN
...at der er fastlagt ti forskellige udpegningskriterier til at afgøre, om et
naturområde, et kulturhistorisk sted eller monument besidder enestående 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.

SÆRUDSTILLING

GENFORENINGEN I CHRISTIANSFELD
FEBRUAR - DECEMBER 2020

Christiansfeld Centret
Nørregade 14, 6070 Christiansfeld

På Kirkepladsen mødtes næsten samtidigt medlemmer fra Brødremenigheden også for at synge sammen - med god sikkerhedsafstand imellem sig.

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

Christiansfeld Avis
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Landbrug
Have
Fritid
Bolig / m.m.

Aller Voldsted

Lejlighed til leje
»Bakerstreet«
Stepping

Tirsdag den 24. marts 2020

- en upåagtet
seværdighed fra
middelalderen
Et tip til en udendørs udflugt i denne tid kunne
være det flot bevarede
voldsted overfor Aller Mølle på sydsiden af Taps/Aller
Å. Den relativ ukendte seværdighed vidner om en
dramatisk periode i Danmarkshistorien.

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. fællesantenne (lille pakke)
Depositum 3 mdr.
husleje.

Kontakt: 4030 1215

På gamle tegning fra begyndelsen af 1900-tallet har jeg indtegnet stien fra Møllesøen over den
lille Hvinderup Bæk til voldanlægget.

Motor

Liberale Erhverv m.m.

Retshjælp

Sagnet om
vikingfyrsten i Aller
Som dreng i Aller tilbage i
1960’erne hørte jeg rygter om
en gammel røverborg i skoven
overfor Aller Mølle, som også
blev omtalt i »Tyrstrupbogen«
udgivet i 1959. Sagnet om
et slot, med en vikingefyrste
ved navn Tyr i det 10.århundrede havde sat hele omegnen
i skræk. Sagnet fortæller om
hans datter, Agentyr, der drog
til Vejleegnen og stiftede et
adelssæde, Tirsbæk, nord for
Vejle Fjord.
Hvad arkæologen kan
fortælle
Moderne arkæologer som
Lennart S. Madsen på Museum Sønderjylland i Haderslev holder ligesom alle andre
af sagn, men baserer deres
forskning og viden på praktiske undersøgelser på stedet
og sikre skriftlige kilder, fortæller han under mit besøg
på museet. Lennart S. Mad-

sen er medforfatter på bogen,
Voldsteder i Danmark, Jylland - bind 2 - en vejviser fra
1999, der kan bestilles hjem
fra biblioteket. I bind 2 findes
en gennemgang af alle kendte
sønderjyske voldsteder - heraf
14 i det gamle Sønder Tyrstrup Herred og 13 i Nørre
Tyrstrup Herred.
Vidner om urolige tider
i Middelalderen
Lennart S. Madsen fortæller, at de fleste voldanlæg
især kan føres tilbage til de
urolige år i middelalderen fra
slutningen af 1200-tallet efter mordet på Erik Glipping i
Finderup Lade og tiden efter
under Erik Menved. Det var
ham som pantsatte mere og
mere krongods for at finansiere sine krige i Sverige og
den tyske Østersøkyst ligesom han pålagde øgede skatte
på befolkningen, som derfor
rejste sig i oprør - der blev
slået ned ved hjælp af lejetropper. Det hele endte med,
at Danmark blev sat i pant
til holstenske grever og endelig til kongemagtens sammenbrud. Da der ingen centralmagt var til at opretholde
love, gik landet usikre tider i
møde - og mange voldsteder
stammer netop fra denne peFortsætter på næste side

Christiansfeld advokater
tilbyder anonym, gratis

retshjælp den 1. og
3.t
Biblioteke
flyst indtiil måneden
Amandag
åbner igen
kl. 16.00-17.00 på
Christiansfeld Bibliotek

Charlotte Szocska
Mette H. Bindeballe

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

Den lille bæk under voldanlæggets vestlige side.

Christiansfeld Avis
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Om vinteren får man bedst indryk af gårdbankens dimensioner.

Kultur / Mad
Ikke dyrere,
men smukkere!
Selskabslokaler op til
180 personer.
Rekvirer venligst vore
menuforslag.

Udsigten fra voldanlægget mod Aller Mølle på Taps Åens anden bred.

riode i midten af 1300-tallet. Efter at have efterfulgt sin
far Valdemar Atterdag kunne
dronning Margrete 1. sidst i
1300-tallet igen befæste kongemagten, hvorefter mange af
de private borge blev overtaget af kongemagten og nedrevet.
Ovenstående er blot en
kort opsummering af begivenhederne, som bliver beskrevet
meget udførligt i bogens første kapitler før beskrivelserne
af de mange voldanlæg.
Sådan finder du
voldanlægget
Fra krydset i Aller kan
man køre ned til Aller Mølle,
hvor man kan stille bilen ved
møllesøen. Gå mod syd over
broen og drej til venstre ad en
lille sti langs skoven på åens
sydside. Efter 100 meter drejer stien/markvejen ind i skoven og fører over en lille bæk,
der afgrænser voldens vestlige
stejle side. Besøger man stedet før bladene på de mange
unge træer springer ud, får
man et godt indtryk af den
anseelige 80 gange 40 meter
store fire-sidede gårdbanke der mod øst ved en 4 meter
dyb og 10 meter bred, fugtig
voldgrav er skilt fra en næsten cirkulær tårnbanke med
stejle sider. Både tårnbankens
og gårdbankens flader ligger
4-6 meter over det omgivende
terræn. På den store banke
lå gårdens bygninger, måske
omgivet af en mur eller et
plankeværk, og med et tårn,
hvorfra man kunne forsvare
sig, hvis gården blev erobret.
På den gamle akvareltegning har jeg indtegnet bækken og stien. Tegningen viser,
hvordan de dengang vandfyldte voldgrav har omkranset
anlægget som led i forsvaret.
Desværre findes der ingen

skriftlige kilder, der kan give
præcise oplysninger om stedets historie og om hvilken
herremand, der har opført
den, men ved besigtigelsen
i 1999 fandt arkæologerne,

imellem rødderne af et væltet
træ, et mindre fragment af en
kande, der antyder en datering fra omkring år 1300.
Af Lars Østergaard Jensen

Vi har 27 dejlige
HHHHværelser
Venlig hilsen
og på gensyn
Torben Schulz

Tyrstrup Kro
Tlf. 7456 1242

Kultur / Mad
KØR SELV-FERIE MED

Christiansfeld Avis

Jernbanegade 1 • 6070 Christiansfeld • Tlf. 7456 1433 • Grundlagt 1924
Som læser af Tyrstrup
Herreds
Tidende/Christiansfeld
Avis får du dette
info@tht-ugeavis.dk
• www.christiansfeld-avis.dk
specielle læsertilbud. Oplys rejsekoden ”THT” ved bestilling
– så får du automatisk rabatprisen.

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

Ferieins

– til når

piration

verden

åbner ig

en.

HAVNEVEJ 17 • 6094 HEJLSMINDE • 2752 8287
Pr. person i dobbeltværelse
Hotel Fährhaus Niederkleveez
HHH
Der hersker en særlig intim atmosfære
på Hotel Fährhaus med den romantiske
Pris uden rejsekode 1.449,beliggenhed lige ned til søbredden i
Pristillæg: 1.5.-31.8.: 450,Schleswig-Holsteins eget søparadis.
28.3.-30.4. og 1.9.-31.10.: 250,Det er et lille sted med et nærværende
• 3 overnatninger
værtspar og derfor også stedet, hvor
man tjekker ind, hvis man bare har • 3 x morgenbuffet
brug for at koble af på en miniferie • 3 x 3-retters middag/buffet
langt væk fra hverdagen. Her er tid • Velkomstsnaps
og ro – og den mest idylliske udsigt
• Fri afbenyttelse af
over Dieksee, der hører til De 5 Søer og
hotellets robåde
er forbundet med områdets største sø
Grosser Plöner See. Udsigten kommer I • 25 % rabat på
automatisk til at nyde fra restauranten,
hotellets sauna
når dagens gode måltider serveres for • 20-30 % greenfeerabat
jer, men I kan også tage plads i en af de
• 10 % rabat i Designer
komfortable kurvestole, der står under
Outlet Neumünster
havens træer og giver jer uforstyrret
overblik over søens spejl og livet på Ankomst: Valgfri 5.3.-28.4. samt
hotellets egen bade- og bådebro.
søndage 3.5.-26.7.2020.

1.299,-

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:

Håber I vil hjælpe med at holde hånden under os lokale erhvervsdrivende
i disse Coronatider - og samtidig få let aftensmad (win-win).
Vi må ikke holde åbent, men vil gerne lave lækker Take Away mad.
Som altid lavet fra bunden med kærlighed og omtanke.
ONSDAG D. 25.3.:
Helstegt kylling
med hjemmelavet agurkesalat, bagte gulerødder, sovs og kartofler.
FREDAG D. 27.3.:
Svinemørbrad
med ærter francaise, paprika sauce og stegte kartofler
Pris 75 kr. pr. kuvert.
Bestil via Facebook-opslaget på Ellegaards Landkøkken eller sms på 2752 8287.
Betal via MobilePay 69838.
Afhentning via »drive in« mellem kl. 17-18 på Havnevej 17 i Hejlsminde
(bliv i bilen - Lange Jan kommer ud - hav mobile pay kvittering klar)
Levering muligt til dem, der ikke selv kan afhente: 85 kr. pr. kuvert ved levering.

Tusind tak for sponsering
af annoncen til:

Telefon 41 501 502
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Tilbuddene gælder fra
torsdag den 26. marts til og med
torsdag den 2. april

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

Christiansfeld
Fun
saftevand

Kærgården - 200 g

Kiks til ost eller
Port Salut i skiver
stykke

eller

120-300 g

PRISD
FAL

0,5 liter

4

95

Pr. bakke

+ pant

7

95

(max. 4 stk. pr. kunde)

Amo brødblandinger
1 kg

FRIT
VALG

Pizzatopping eller
Mexitopping
FRIT
LG
Pr. pose VA

5

00

Pr. pakke
FRIT
VALG

10

00

(max. 4 stk. pr. kunde)

Delikatessens
store pizzaer
Flere varianter.

Pr. stk.

49

95

Pr. pakke

10

00

MANDAG d. 30/3

Frikadeller m/ gl.daws hvidkål

TIRSDAG d. 31/3

And m/rødkål og brun sovs

ONSDAG d. 1/4

Stegt flæsk m/persille sovs

TORSDAG d. 2/4

Karbonader m/stuvet ærter og gulerødder

FREDAG d. 3/4

Hakkebøf m/bløde løg og sovs

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

Få et stempelkort i Delikatessen
og få hver 10. ret gratis!

Hverdagens VARME RET
fra Delikatessen kun 4495

Indløs dine rabatmærker
søndag d.
29. marts
mandag d.
30. marts
tirsdag d.
31. marts

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

Christiansfeld Avis
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Håndværkere m.m.

Kopi-priser:
A4 sort/hvid
A4 farve
A3 sort/hvid
A3 farve

kr. 1,kr. 3,kr. 2,kr. 6,-

Christiansfeld Avis
Tyrstrup Herreds
Tidende
Jernbanegade 1
6070 Christiansfeld

Autoriserede VVS Installatør
René Jørgensen
Tlf: 29 79 66 55 mail: rene@relatech.dk
Lars Jørgensen
Tlf: 21 63 66 55 mail: lars@relatech.dk

Arbejde som udføres er bl.a.:
• Varmepumper • Jordvarme • Gaskedler
• Fjernvarme • Vand • Varme • Sanitet

Toftegårdsvej 2, 6070 Christiansfeld

Alt Tømrerog Snedker-arbejde
udføres
CHRISTIANSFELD SNEDKER OG
TØMRERFORRETNING

v/Finn Kragelund • Lindegade 59
Tlf. 7456 1779 • Bil 2142 2779
ﬁnnkragelund@mail-online.dk
www.ﬁnn-kragelund.dk

