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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

Midlertidig  
lukket

Har du brug for hjælp,  
kan du kontakte mig på:

juelnielsen@christiansfeld.tv

eller: 4239 1331

Følg os på facebook

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

Torsdag den 16. april 2020 kl. 19.30
Ordinær  

generalforsamling  
i skolekredsen.
Dagsorden ifølge vedtægter.

Design- & Idrætsefterskolen Skamling 
Pbv. Christian Bramsen

Generalforsamlingen er aflyst pga. Covid-19

Ny dato for gen
eralforsamlingen meddeles senere

.

Favstrup Fisk

Altid frisk

 Favstrupvej 43  
Tlf. 2283 1091 
Christiansfeld

www.favstrupfisk.dk

ÅBNINGSTIDER FREM TIL PÅSKE:

Fredag  den 13. april kl. 12-17 

Lørdag  den 14. april kl. 10-14 

Onsdag  den 18. april kl. 12-17 

Lørdag  den 11. april kl. 10-14 

Fredag  den 17. april kl. 12-17 

Lørdag  den 18. april kl. 10-14

Coronakrisen rammer lige nu vores hverdag og det nære liv hårdt. 
Det medie, der står tættest på den enkelte danskers liv, er de lokale ugeaviser.
Derfor er det vores opgave at fortælle, hvad krisen betyder for lokalsamfundene.
Hvad krisen betyder for dig.
 
Derfor lover de samlede danske ugeaviser, at vi vil gøre alt, hvad vi kan for at formidle konkret 
og brugbar information til dig om, hvad der sker i din kommune, mens krisen raser. Og vi tager 
det på os at formidle de idéer, der skal sikre, at det lokale handelsliv, foreningsliv og kulturliv 
kommer ud på den anden side. 
Vi forpligter os til at fortælle historierne om alle dem, der kæmper benhårdt lige nu
- fordi det er os, der er tættest på dem. 
På ugeaviserne vil vi gøre alt for at fortælle de historier, der samler os lige nu midt i en krisetid. 

Tak fordi du læser med. 

På vegne af Fagudvalget for ugeaviser under 
Danske Medier, Claus Krogh, ansvarshaven-
de chefredaktør Jyllands-Postens Lokalaviser

Helle Wegerslev Ravn, lokalredaktør

Din lokale ugeavis
er med dig

Hejlsminde Borgerforening
og

Hejlsminde  
Selskabelige Forening

Udskydelse  
af den ekstraordinære  

generalforsamling
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.

Med venlig hilsen 
Bestyrelserne for  

Hejlsminde Borgerforening og  
Hejlsminde Selskabelige Forening

OBS
Christiansfeld Pensionistforening

Vores Bankospil den 16. april  
er aflyst.

ÅBEN  
HELE 

PÅSKEN
fra kl. 9-15

Hjerndrupvej 10 . 7456 1511
www.blomstergaarden- 

christiansfeld.dk

Åbningstider: 
Mandag-fredag 9-17 

Lørdag 9-15 
Søndag 9-15

HÆK-HÆK-
PLANTERPLANTER

F.eks.  F.eks.  
Bøg - LigustrumBøg - Ligustrum

FRA 995

Jernbanegade 1,  
6070 Christiansfeld

Åben fra kl. 10-17  
på alle hverdage

I Helse-butikken  
sælges bl.a. Aronia- 
-saft, vitaminer og  

andre gode produkter  
til at styrke immun- 

forsvaret mest muligt.

Helse-butikken  
er åben
men Caféen 

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

Taps · Tyrstrup · Vejstrup

At vandre
Af Holger Haldrup, sognepræst i Tyrstrup og Hjerndrup

Indtil for 3½ år siden hørte 
jeg til på den anden side af 
denne avis. Jeg var præst i 
Skanderup sogn, Lunderskov. 
Siden midt januar hører jeg til 
på denne side, idet jeg vareta-
ger et halvtids barselsvikariat 
i Tyrstrup sogn og er bosat i 
Kolding.

Ved overgangen til efterløn 
i efteråret 2016 var en af mine 
drømme at vandre Caminoen 
i Spanien. Den drøm er ind-
til videre stadig en drøm, for 
det var lidt for længe at være 
afsted. Men vandring er det 
blevet til meget af, og særligt  
den første større tur var der 
noget skelsættende ved.

Det var seks dage med godt 
150 km ad West Highland Way 
op gennem det skotske høj-

land. Storslået natur og regn 
som vi kender det i Danmark 
denne vinter. Vandfaldene var 
fantastiske, og når solen brød 
igennem og tørrede tøjet, 
satte man ekstra meget pris 
på det. Men det vigtigste ved 
turen var nok den indre rejse. 
Selv om det ikke er nogen 
pilgrimsrute, ligger det ele-
ment altid åbent. Første dag 
passerede jeg Milngavie og 
gik til gudstjeneste i en stor 
og meget nærværende kirke. 
Her blev jeg budt velkommen, 
hjulpet af med rygsækken og 
guidet op midt i den store me-
nighed, hvor alle omkring mig 
hilste kort og præsenterede 
sig. Det gør enormt godt, når 
man vandrer alene. 

Med mig videre på ruten 

havde jeg et kort citat fra Sal-
mernes Bog i Det Gamle Te-
stamente: »For kun hos Gud 
finder sjælen ro«. Det var et 
meget slidstærkt citat at tyg-
ge på op langs en af Skotlands 
store søer, Lorck Lomond. 

Der kom dog også andre 
ledsagere Mennesker som 
jeg ikke havde meget an-
det til fælles med, end at vi 
vandrede den samme vej i 
samme tempo. Jeg har siden 
læst, at en samtale med vidt 
fremmede mennesker i det 
uforpligtende rum, som en 
vandring er, kommer til at af-
sløre de dybeste værdier, vi 
bærer med os. Det kunne jeg 
genkende. Jeg havde faktisk 
gået og fortalt lidt, som jeg 
vist ikke tidligere havde fortalt 
til nogen. Således blev bl.a. en 
britisk jægersoldat, en sælger 
fra New York og en psykolo-
gistuderende fra London den 

ramme, hvori jeg kunne revur-
dere min egen identitet. Når 
man gennem mange år har 
haft sin faste rolle som præst, 
bevæger identiteten sig let 
hen i selve rollen. Man kan 
tilmed blive afhængig af den. 
Med vandrestøvlerne på un-
der høj himmel var det godt at 
opleve sig selv som hvilende i 
den tro, som jeg havde prædi-
ket i kirken.

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.
BEMÆRK: Kontoret er lukket fra fredag den 3. april til 
mandag den 13. april - begge dage inkl.

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.

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

Tillykke

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

Kærlig hilsen 
Farmor og Farfar

Læs også ugeavisen på:

- eller få avisen tilsendt 
pr. mail  

hver tirsdag morgen.

Tilmeld dig på: 
www.christians-

feld-avis.dk

Min kære mand, far, svigerfar og farfar

Holger Uldall Otto
er uventet taget fra os

* 20. september 1940    †  25. marts 2020

På familiens vegne

Edel

Begravelsen finder sted fra Tyrstrup Kirke
fredag den 3. april kl. 13.00

Grundet landets omstændigheder 
finder højtideligheden sted for de nærmeste 

Taksigelser

Af hjertet tak

for al opmærksomhed ved vores far

Erik Møller Bærentsens
begravelse den 25. marts ved Vejstrup Kirke

Vi er dybt beæret og overvældet over hvor mange der
havde sendt hilsner og blomster

Vi vil også gerne sige en stor tak 
til vores præst Henrik Vestergaard Jørgensen, 

bedemand Jesper Andersen og graver Peter Hofstedt
Vi ved at I stod med en svær opgave som I klarede så flot

grundet de omstændigheder der er lige nu

Tak til jer alle

Mikael og Charlotte

Hjertelig tak
for den store opmærksomhed 

til vores guldbryllup.

Venlig hilsen 
Bodil og Finn Johannsen
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Vi søger omdelere i jeres område.
Lige nu søger vi unge i alderen 13-17 år til  
omdeling af reklamer og aviser én til to gange  
om ugen. Vi pakker reklamerne og leverer dem 
sammen med aviserne hos jer – klar til omdeling.

Læs mere og søg jobbet på

Er det tid til,  
at din teenager 
tjener sine  
egne penge?

Str. 37

Str. 36

Str. 38

Str. 39

Str. 40

Str. 48

Når deres  
fødder  
vokser 

- vokser  
forbruget  

også 

blivomdeler.nu

Christiansfeld Avis
udkommer ikke i uge 16 (ugen efter påske)

Deadline for annoncer til uge 15 er  

SENEST torsdag den 2. april kl. 12.00
Kontoret holder lukket fra  

fredag den 3. april til mandag den 13. april 
begge dage inkl.

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

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

Hvis der skal være  

2 meter mellem folk ...

Skal konen så sove  

på gulvet?

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

Hjemmelavet rullepølse 
Røget eller almindelig 

Pr. 1/2 kg  5995
Danske Lamme- 
køller

Pr. 1/2 kg  4995
1/1 hel Lamme-bov

Pr. stk.  7500

Lammekoteletter

   15000

Skært oksekød 
Gullasch, bankekød el. stroganoff 

Pr. 1/1 kg  7000

FRIT VALG

FRIT VALG

10 STK.

www.christiansfeld-avis.dk
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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

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

Er du berørt af renovering 
og separering af kloaksystemet
 i Christiansfeld?

Så kan vi hjælpe dig!

Ring på 20738878 og få en skarp pris! 

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

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

HAVEFLIS SÆLGES
og kan bruges i haven 

til under træer og planter
Mørkt løv - Lyst granflis - Nylavet

Selvhentning.

Henv. JV-Trae v/Johannes Vyff 
Kildager 37, Vonsbæk, 6100 Haderslev 

Tlf. 6174 2244 - 7457 9115

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 

Støtte til lokale 
erhvervsdrivende
Aller Aqua har sendt ga-
vekort ud til alle danske 
medarbejdere til takeaway 
til hele familien, som kan 
bruges på lokale restaura-
tioner i Christiansfeld.

Alle medarbejdere har fået 
et personligt brev fra Hans 
Erik Bylling med tak for de-
res ekstra indsats i disse svære 
tider.

- Jeg synes, det er en fin 

tanke både at vise taknem-
melighed for de ansatte, for 
at få firmaet til at køre videre 
samt omtanke for de lokale 
erhvervsdrivende, siger Ka-
thrine Ewans, som er en af 
medarbejderne.

Aller Aqua har på en kor-
tere årrække udviklet sig til en 
verdensomspændende kon-
cern med fabrikker for fiske-
foder rundt om i verden.

Henri

Hent evt.  
Ugeavisen hos:

Christiansfeld Avis  
Christiansfeld Centret 

Meny

Dagli’ Brugsen og  
Stalden i Hejls

Støt de lokale  
butikker og  

håndværkere
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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 i Rigsfællesskabet - Danmark og Grønland - findes 11 steder, der 
er optaget på verdenskulturarvslisten. De 11 steder er:

Vadehavet, Jelling-monumenterne, Christiansfeld, Kronborg, Roskilde 
Domkirke, Parforcejagtlandskabet, Stevns klint, Ilulissat Isfjord, Aasivis-
suit - Napisat og Kujataa - Nordbo- og inuit landbrug. 

TIP EN 13’ER I VERDENSARVEN | FOR HELE FAMILIEN 

Det meste af Danmark er lukket ned - og måske mangler du en udendør-
saktivitet, I kan lave sammen som familie i det fine forårsvejr?

Gå på opdagelse i UNESCO-byen Christiansfeld med vores ”Tip en 13’er”. 
Du skal tælle, læse, kigge, tænke og se dig for...
Download arket på vores hjemmeside og gå i gang. Det er en sjov og lærerig 
aktivtitet for hele familien. 

MIDLERTIDIG 
LUKKET!

VIGTIGT! | CORONAVIRUS  

Christiansfeld Centret er fortsat lukket, som følge at coronavirus-situationen. 
Centret er lukket til og med mandag den. 13. april 2020.

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

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

Foto: Tegnestuen Mejeriet

SKRIDTOGSKRALD
-ny folkebevægelse for ren natur
Især i denne tid hvor Co-
ronakrisen hærger, og vi 
alle er underlagt mange re-
striktioner, udnytter man-
ge danskere nu forårsvejret 
til lange gåture uden smit-
terisiko og samler samtidig 
masser af affald. 

Sjovere end at rydde op på 
værelset

Og mange forældre har op-
daget, at det er en fed måde 
at være sammen med ungerne 
på, der keder sig derhjemme 
og savner at kunne brænde 

energien af på vante aktivi-
teter som fodbold, håndbold 
eller gymnastik. En mor med 
halvstore børn fortæller, at li-
geså svært det ellers er at få 
ungerne til at rydde op på de-
res værelse - lige så sjovt synes 
børnene det er at konkurrere 
om, hvem der kan samle mest 
affald på turen med forældre 
og søskende!

Facebookgruppen  
SKRIDTOGSKRALD

Man behøver ikke gå man-
ge meter langs vejene rundt i 

Christiansfeld for at støde på 
store mængder af tyske øldå-
ser, emballage, engangskaf-
fekrus, take away burger- og 
pizzabakkeposer eller slik-
papir kylet ud ad vinduet af 
ubetænksomme bilister. Men 
flere og flere mennesker har 

fået nok af svineriet og kom-
binerer gåturen med at rydde 
op efter andre. 

Lena Johansen er kvin-
den bag en for nylig oprettet 
Facebookgruppe, SKRIDT-
OGSKRALD, hvor man har 
sat det hele lidt i system for 

at rette opmærksomhed på 
problemet med, hvor meget 
affald der smides i naturen. 
På siden kan man indsende 
fotos af det opsamlede affald 
eventuelt med angivelse af 
lokalitet og længden på stræk-
ningen for indsamlingen. Den 
åbne Facebookgruppe har ef-
terhånden vokset sig til lidt af 
en folkebevægelse, og i skri-
vende stund tæller SKRIDT-
OGSKRALD over 17.000 
medlemmer.

Godt at vide
Selvfølgelig behøver man 

ikke tilmelde sig, hvis man 
vil rydde op langs vejene, 
i naturen eller inde i byen. 
Men man skal huske at samle 
skraldet i sække af klar plast. 
Det er et krav for modtagel-
se på genbrugspladsen, når 
den igen åbner. Ikke mindst 
for ens egen hygiejnes skyld 
er engangshandsker vigtige. 
Endelig vil mange have gavn 
af en gribetang, som kan kø-
bes for billige penge, så man 
slipper for at røre skraldet og 
skulle bukke sig hele tiden.

Af Lars Østergaard Jensen

Affald samlet på en halv time ude på Omfartsvejen mellem den 
»blå bro« og Arlavej.

Facebookgruppen SKRIDTOGSKRALD har allerede 17.000 
medlemmer.

De tre friske piger Johanne, Caroline og Laura efter en tur i det 
fri. Foto taget af Nanna Schack.
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FRIT VALG
KUN 

10,-

Paradiso
aspargessnitter

Karen Volf 
Luksus tarteletskaller

K-Salat salater

Pålækker 
pålæg

Buko
Smelteost
250 g

Schulstad Det Gode Rugbrød
700-1025 g

Danæg skrabeæg - 10 stk.
(max 4 stk. pr. kunde)

Gestus 
sild
(max 4 stk.  
pr. kunde)

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

Christiansfeld

Tilbuddene gælder fra  
torsdag den 2. april  

til og med  
Påskedag den 12. april
Lindegade 33, tlf. 7456 1950
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Christiansfeld

Vi har åbent  
Skærtorsdag d. 9. april  
og Påskedag d. 12. april  

kl. 10.00-17.00

Lurpak
200 g

Merrild 
kaffe 
500 g

Vina Tendida  
Mousserende Rose 
»Vores mest solgte sommervin«

Grimbergen øl
75 cl.

Dansk 
svinekam

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

Pr. pakke   695
(max. 4 pakker pr. kunde)

Pr. flaske

2000
+ pant

(max. 4 stk. 
pr. kunde)

(max. 4 stk. 
pr. kunde)

Pr. 1/2 kg

1695

6 flasker

17500

Mit navn er Trine
Jeg er elev i Meny Christiansfeld,  
men er ved at være ved  
slutningen af min elevtid.  
Det betyder at tiden er  
kommet til at jeg skal lave  
min fagprøve. 

Jeg har valgt at arbejde med  
vores lokale og egenpro- 
duceret varer fra området. 

Der vil køre nogle konkur- 
rencer i løbet af de 2 uger, 
og det som du kan vinde,  
bliver en pose med nogle af  
de varer som du også finder  
i udstillingen.

Find mere indformation på  
vores Facebook side eller i  
butikken fra uge 14.

Jeg håber at i vil komme  
og støtte mig med min fagprøve.

Vi ses i din Meny Christiansfeld

Mvh Trine

Pr. pose

2995

SPAR 6470

påskens rabatkupon
KØB FOR MIN. 300 KR. 6., 7. ELLER 8. APRIL 2020, OG FÅ

*Varer som ikke er omfattet af rabatten: Månedens supertilbud, spiritus, flaskepant, cigaretter & andre røgvarer, 

aviser, ugeblade & magasiner, apotek & håndkøbsmedicin, modermælkserstatning, datovarer, spil/tips/lotto, 

frimærker, brændstof, gaspant, gavekort, oplevelsesgaver og lignende.  

Rabatkuponen printes på din bon, når du  handler for ét samlet beløb på min. 300 kr. enten  

d. 6., 7. eller 8. april 2020. Du kan kun anvende én rabatkupon pr. køb tirsdag 14. eller onsdag 15. april 2020.

15%
RABAT

- Og få råd til mere af det, du kan li’TIRSDAG 14. APRIL 2020*NY INDLØSNINGSPERIODE
Nu kan du indløse påskens rabatkupon: 

Tirsdag 14. eller onsdag 15. april 2020*

SØNDAG 5. APRIL 

MANDAG 6. APRIL 

TIRSDAG 7. APRIL 

ONSDAG 8. APRIL 

SKÆRTORSDAG 

LANGFREDAG 

LØRDAG 11. APRIL 

PÅSKEDAG 

2. PÅSKEDAG

KL. 8.00-20.00 

KL. 8.00-20.00 

KL. 8.00-20.00 

KL. 8.00-20.00 

KL. 10.00-17.00 

KL. LUKKET 

KL. 8.00-20.00 

KL. 10.00-17.00 

KL. LUKKET 

Alle dage indtil 4. april kl. 8.00-20.00



Christiansfeld Avis8 Tirsdag den 31. marts 2020

Håndværkere m.m.

Kopi-priser:
A4 sort/hvid kr. 1,-
A4 farve kr. 3,-
A3 sort/hvid kr. 2,-
A3 farve kr. 6,-

Christiansfeld Avis
Tyrstrup Herreds 

Tidende
Jernbanegade 1 

6070 Christiansfeld

Godt at genbrugs-
pladserne åbner!
Skadedyrskonsulent Arne 
Byg har utålmodigt ventet 
på, at kommunen fik luk-
ket genbrugspladserne op.

- Rotterne tiltrækkes af af-
fald, og de bærer rundt på 55 
forskellige slags vira og smit-
somme sygdomme. Så det 
er meget vigtigere, at vi hol-
der orden på affaldet, end at 
man måske »beskytter« gen-
brugsmedarbejderne ved at 
sende dem hjem, sagde Arne 
Byg forud for beslutningen i 
weekenden.

- Et andet problem er, at 
nogle folk smider deres affald 
på rastepladser og ude i natu-
ren, når de ikke kan komme 
af med det. Men også et gam-
melt køleskab kan tiltrække 
skadedyr. Og det samme gæl-
der de overfyldte affaldsposer 
og små miljøstationer, forkla-
rer Arne Byg, der arbejder for 
Ewers Skadedyr, der har me-
get travlt i denne tid.

- Også derhjemme hos folk 
er det en risiko, når man er 
nødt til at lade fx øldåser og 
andet ligge »omme bagved 

skuret«. For rotter, ræve og 
andre dyr tiltrækkes af lugten 
af øl og sodavand. Og så har 
man dem inde på grunden.

Så jeg synes, man skal se at 

komme af med affaldet, slut-
ter Arne Byg, før han begiver 
sig videre i bilen med skade-
dyrsudstyr.

Henri

Arne Byg, Stepping, fra Ewers Skadedyr opfordrede borgerne til 
at komme af med affaldet, så rotterne ikke breder sig.

Genbrugspladserne 
åbner igen tirsdag
KL og Styrelsen for Pa-
tientsikkerhed har givet 
grønt lys for at åbne gen-
brugspladserne.

 
Alle genbrugspladser i 

Kolding Kommune genåb-
ner derfor 31. marts kl. 06 
efter næsten tre uger med 
bommen nede. Men vi skal 
stadig passe på hinanden 
og undgå unødig smitteri-
siko med coronavirus. Der-
for bliver der kun lukket et 
begrænset antal biler ind af 
gangen. Hvordan det kom-
mer til at foregå i praksis, 

melder Kolding Kommune 
ud i løbet af mandag for-
middag. 

Adgang til genbrugs-
pladsen kræver tilmelding 
til Genbrug 24-7-ord-
ningen. Se www.kolding.
dk/247, hvis du ikke alle-
rede er tilmeldt.

Hold dig opdateret på 
appen Affald Kolding, på 
kolding.dk/affald og på 
Kolding Kommunes Face-
book-side. 

Læs også Lunderskov 
Folkeblad side 3.


