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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

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,-

• 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...

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

Ældre 
Sagen 

AFLYSNING
Sang - og hygge- 
eftermiddag på 

Kongebrocentret 
onsdag 29. april 

ER AFLYST
på grund af Corona virus 

Christiansfeld Kegleklub 
Keglesæsonen  
2019/20 er slut

Dejlig at se jer alle sammen og tak fordi I altid møder  
op og er med til at gøre dagen festlig og fornøjelig,  

og på den måde sige »Tak for i vinter« til hinanden...
Rigtig hjertelig velkommen alle sammen

Nogenlunde sådan plejer vi at indlede vores »Tak for i vinter« fest den første onsdag 
i maj. Sådan bliver det desværre ikke i år, Coronaen har overtaget dagsordenen, og 
sundhedsmyndigheder og regering har fortalt os, hvad vi må og ikke må. Og godt for 
det, det er en hård kur, men nødvendig.

Det betyder så også, som annonceret på hjemmesiden, Facebook og nu også her, at de 
sidste træningsuger, »Tak for i vinter« festen og sidste runde af turneringen er aflyst. 

Det samme gælder Pokalstævnet og afslutningsfesten i Ældre Kegler Unionen.

Men det skal ikke afholde os fra at give en kort orientering. 
I sommerperioden sidste år, fik vi maskineriet på de sidste 2 baner udskiftet,  
så vi nu har 4 nye baner at muntre os på. Fremover er det altså ikke banernes skyld,  
hvis det går os lidt dårligt. 
Ellers er sæsonen gået stille og roligt, sluttende med et medlemstal på 280.  
Tak til alle, at I holder godt gang i vores dejlige kegleklub. 
Vi har i den forløbne sæson haft 9 hold med i de 7 rækker i turneringen. 
Det er gået rigtig godt, idet vi har fået 4 Guldmedaljer i hhv. 2. 3. 4. division  
og i Serie 2 samt 1 Sølvmedalje i 4. division.   
Stort tillykke til jer, I skal nok blive fejret på et senere tidspunkt. 
Ved nålestævnet i Hammelev i efteråret deltog vi med 32 spillere.  
30 spillere fik nål med hjem, 1 af guld, 19 af sølv og 10 af bronze.

Til alle i Kegleklubben: »TAK FOR I VINTER« 
vi ses til generalforsamling og ny sæson efter sommerferien. (Dato ??)

Og til alle: »RIGTIG GOD SOMMER« 
pas på jer selv og hinanden.

Bestyrelsen

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

Jensen, nu er det  

4. gang at du er kommet for  

sent på arbejde i denne uge, hvad  

kan vi konkludere ud fra det?

At det må være torsdag 

 i dag chef...

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

Kvielever 695
Pr. 1/2 kg

Oksebryst eller 
Tværreb
Pr. 1/2 kg

 995
Forkogte marinerede

Spareribs
eller 
Vikingeben
Pr. 1/2 kg

 2995

FRIT VALG

FRIT 
VALG

Forår på Blomstergården

19995

16900

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

Åbningstider: 
Mandag-fredag 9-17 

Lørdag 9-15 
Søndag 9-15

SPAR 30,-

NYHEDNYHED
Stor JapankvædeStor Japankvæde  

Tiltrækker insekter!Tiltrækker insekter!

SyrenhortensiaSyrenhortensia
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Bekendtgørelser

Taksigelser

Hjertelig tak
for al venlig deltagelse ved 

Egon Rasmussens 
bisættelse.

Gerda Rasmussen

Af hjertet tak
for al opmærksomhed ved min mands 

Holger Uldall Otto’s
begravelse den 3. april ved Tyrstrup kirke.

Tak til Jer alle.

Edel

TAK
Tusind tak til alle Jer, som har tænkt på mig  

og min familie i forbindelse med

Børge Nygaard Jensen’s  
(Marmelade Børge)

sygdom og dødsfald.

Tak til Vejle Sygehus  
og ikke mindst til Hospice i Haderslev,  

som passede og plejede Børge i den sidste tid.

Tak Lise

Hjertelig tak
for den overvældende deltagelse i anledning af 

Heidi Sick’s
tragiske død.

Tak for besøg, blomster og trøstende ord 
til hele familien.

Også tak for alle kranse, buketter og hilsner 
ved bisættelsen den 14. april.

Alice, Kurt, Inge,  
Michael og Heidi, Sebastian og Ida

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

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

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

MODTAGER DU IKKE UGEAVISEN SENEST 
TORSDAG KL. 21:00?
Kontakt FK Distribution på: 

www.fk.dk/reklamation 

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

FK Distribution på TLF.: 7010 4000 

mandag til torsdag fra kl. 08.30-16.00 og 
fredag 08.30-14.30.

Mange tak
for al den hjertelige opmærksomhed  

vi har oplevet i forbindelse med vor kære 

Johannes Kjær’s
sygdom, død og bisættelse.

Tak for donation til SOS Børnebyerne.

Venlig hilsen 
Hertha og familien 

 

Frørup · Hejls 
Hjerndrup · Stepping

Taps · Tyrstrup · Vejstrup

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

Påskehåb
Af Lone Kofod Jensen, sognepræst i Frørup og Stepping

Engang for nu snart mange 
år siden overtog jeg et hold 
konfirmander efter en syg 
kollega, og uden at sige for 
meget, var der nok mere larm, 
end der var læring på det 
hold. Tiden til konfirmationen 
kom og lige inden trak en af 
drengene mig til side. »Hej 
du præst«, sagde han »nu på 
søndag ikke, siger du så noget 
pænt til os, eller siger du sand-
heden«?

Ja sandheden kan være ilde 
hørt. Men i påsken er det ikke 
mindre end sandheden, der er 
på spil. 

For mørket har magt over 
verden og os. Det ved Mathæ-
us. Han ved, at der kan være 
grund nok til at være bange. 
Det er, som når børn vågner af 
et mareridt. Selvom værelset 
ligner sig selv, er mørket der 
stadig. Det viger først, når en 
venlig voksen står der og si-
ger: »Du skal ikke være bange. 
Jeg er hos dig«! Det er netop 
det budskab kvinderne får ved 
graven: »I leder efter den kors-

fæstede. Han er ikke her. Men 
I skal ikke være bange. For I 
er ikke ladt alene. Han er op-
stået. Han er gået foran jer til 
jeres hjem i Gallilæa. Der skal 
I se ham«.

Frygten skal blive til glæde, 
og det er væsentligt, hvilken 
forskel det gør i vores liv, om 
vi vælger at leve med livet el-
ler med døden som fortegn. 
Påsken giver os mulighed for 
det første. når det går op for os 
at det er Jesus, der er opstan-
den, og at det er håbet, der 
sprænger dødens grænser og 
kortslutter kredsløbet mellem 
skyld og straf, liv og død.

Påskehistorien handler om 
Guds lys ind i vores mørke

Om det mørke vi frygter og 
det mørke, der bor i os. Om 
at Gud netop ikke vendte sig 
væk fra os og vores mørke, 
men gik ind i mørket for at 
kalde os ud af det, ud til et liv, 
hvor vi ser at verden er Guds 
og genkender hinanden som 
medmennesker.

Påsken er en himmelgave 
fra Gud til os, der forsikrer os 
om, at han elsker os så højt, 
at han har lovet at være med 
os hver eneste dag, vi lever og 
tage imod os i sit lys, når vi dør. 
Derfor skal vi ikke frygte dø-
den, vi skal tværtimod turde 
livet. Vi skal tage i mod lyset 
med varsomhed og række det 
videre.

Engang var der nogle unge 
mennesker, der var ude at 
samle ind fra en efterskole her 
i Jylland. De havde banket på 
et sted. En kvinde lukkede op. 
De spurgte, om hun ville støt-
te deres sag, og hun svarede, 
at det ville hun gerne, men 
det kunne hun simpelthen 
ikke, for hun havde kun 100 kr. 
tilbage til resten af måneden 
og hun skulle købe mad til 
sine børn. De gik lidt videre og 
talte sammen om, hvor svært 
hun måtte have det, men så 
besluttede de at vende om. 
De bankede på hos hende 
og da hun åbnede sagde de: 
»Her du må få nogle af vores 
penge!«

De unge mennesker var 
med til at skabe en sprække 
af lys hos kvinden på en mørk 

novemberdag, og det er evan-
geliet i sin inderste mening.

Påskedag understreges net-
op det her budskab - at livet 
bliver nyt, at opstandelsens 
lys gennembryder mørket. 
Påsken opfordrer os af alt kraft 
til at rette fokus mod det som 
kommer.

Jesu opstandelse er påstan-
den om, at Guds kærlighed 
er livets inderste og yderste 
mening, og at han derfor ikke 
vil lade os blive tilbage i intet-
heden

Der er en opstandelse, evan-
geliet opfordrer os til tage fat 
på den nu, og ikke vente til vi 
er døde med at leve!

Vejstrup, Hejls, Taps Pastorat

Følgende arrangementer 
er aflyst på grund af  

Corona virus
Tirsdag den 5. maj: Seniorgudstjeneste Vejstrup kirke.
Tirsdag den 5. maj: Pastoratsrådsmøde. 
Torsdag den 7. maj: Fælles St. Bededagsgudstjeneste  
 i Stepping kirke.
Bemærk: 
Tirsdag den 12. maj: Orienterende møde omkring valg  
 til menighedsrådet. 
Dato er ændret til  
Tirsdag 9. juni kl. 19.00 i Hejls Gl. Skole.

Se venligst også information på vores hjemmeside  
www.3menigheden.dk

Pastoratsrådet

Tyrstrup Kirke gudstjenester
I den kommende tid vil Tyrstrup Kirke fortsætte ned at streame 
søndags gudstjenester. Du kan følge med på facebook.com/
tyrstrupkirke eller tyrstrupkirke.dk. Der vil desuden være en 
Drive-in gudstjeneste ved kirken i maj.
Søndag 26/4 kl. 10.30 Live-stream gudstjeneste fra Tyrstrup Kirke
Mandag 27/4 kl. 17.00 Video med Godly Play (Børnekirke)
Søndag 3/5 kl. 10.30 Drive-in gudstjeneste ved Tyrstrup Kirke 
(Kirkepladsen åbner  
for biler 45. min før  
gudstjenesten)
Fredag 8/5 Bededags- 
upload på Facebook
Søndag 10/5 kl. 10.30  
Live-stream  
gudstjeneste  
fra Hjerndrup
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Taksigelser

Tillykke

40 års jubilæum
Den 1. maj har Karin Dahl 
Mosegaard været ansat på 
Arla Foods, Christiansfeld 
Mejericenter i 40 år.

Tillykke med dagen

Kære Ulla og Finn
Stort tillykke med sølv- 
brylluppet den 21 april. Vi 
håber i får en skøn dag. 

Kærlige knus Familien

Vores kære

Bent Laurids
Allesøe Tirstrup

fhv. frisørmester

* 14. april 1933
† 5. april 2020

er stille sovet ind

Jesper og Anne-Britt
Anette og Viggo

Tak til Kongebrocentret
for kærlig omsorg og

pleje gennem 4 år.
Begravelsen

har fundet sted

Christiansfeld Avis

 Jernbanegade 1 (det gl. posthus) 
6070 Christiansfeld · Tlf. 74 56 14 33  

mail@christiansfeld-avis.dk . www.christiansfeld-avis.dk  
Ansvarshavende redaktør: Helle Wegerslev 

Sats og montage: Chr.feld Avis · Tryk: Jysk Fynske Medier
 

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

ANNONCE-INDLEVERING:
Korrektur annoncer, hele, halve og kvarte 

sider samt annoncer med farve skal  
indleveres senest  

torsdag kl. 12. 
Mindre annoncer kan nås mandag inden kl. 9.00.
BEMÆRK: Kontoret er lukket hver fredag.

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

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 optagelse på Unescos verdensarvsliste forudsætter, at stedet indgår 
på tentativlisten. 

På nuværende tidspunkt er der 6 steder på tentativlisten: Arbejderbe-
vægelsens forenings- og forsamlingsbygninger, Dragør gamle by og havn, 
Møns Klint, Frederiksstad med Amalienborg, Molerklinterne og Vikinge-
tidens Ringborge.

MIDLERTIDIG 
LUKKET!

VIGTIGT! | CORONAVIRUS  

Christiansfeld Centret er fortsat lukket, som følge at coronavirus-situationen 
Centret er lukket til og med søndag den. 10. maj 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

BYFORNYELSE 2020 | TILSKUDSORDNING

Kolding Kommunes Plan-, Bolig- og Miljøudvalg har besluttet fortsat at pri-
oritere UNESCO indsatsen med et målrettet tilbud om byfornyelsestilskud 
til facadebyggearbejder. Igen i år er afsat en pulje på kr. 600.000 kun til 
Christiansfelds bymidte. Fokus er - ud over verdensarvsområdet - bygninger 
på vejene ind til brødremenighedsbyen.

Læs mere herom på vores hjemmeside. 

HÅBER SNART 

VI SES  IGEN

Mærkedage
80 år
fylder Dagmar Kristensen, 
Kongensgade 6A, Chr.feld, 
torsdag den 23. april 2020.

Kan købes i
Jernbanegade 1 
6070 Christiansfeld

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

og spændende tekst om genforeningen i 1920.

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

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

I alt 590 sider. Pris 499,- kr.

Hvis du ikke har 
modtaget avisen...

Kan den 
hentes hos:

Christiansfeld  
Avis  

Christiansfeld  
Centret 
Meny

Dagli’ Brugsen  
i Hejls 

Stalden i Hejls 
Hejlsminde  
Camping



Christiansfeld Avis4 Tirsdag den 21. april 2020

Sætter du pris 
på din by?

Så er det nu 
du skal handle

Vask dine hænder tit
eller brug håndsprit

Begræns den
fysiske kontakt

Host eller nys i dit ærme
- ikke dine hænder

Hold afstand og 
tag hensyn

Sæt pris på din by

Hvordan du handler i de kommende 
uger og måneder kan betyde mere end 
du tror. Og den by du holder af, har brug 
for at du viser det.

Vores fælles fremtid handler nemlig om 
hvem du handler med. Så handl med 
omtanke.

Handl lokalt, køb lokalt online, køb et 
gavekort, giv et gavekort, book en a� ale.  
Det gør en stor forskel for den by, du 
sætter pris på.
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Kultur / Mad

TILLYKKE... 
Ønsker De at sende en personlig hilsen til venner/ 
familie, kan denne kupon indsendes/ indleveres til  

Christiansfeld Avis/ Tyrstrup Herreds Tidende,  
Jernbanegade 1 (det gl. posthus) 6070 Chr.feld

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

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

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

For hver påbegyndt 10 ord - kr. 10,00 ekstra. 
F.eks. 26 ord v/1 sp. annonce koster kr. 70,00

o 1 sp. uden foto   o 1 sp. med foto   o 2 sp. med foto

SENEST TORSDAG MIDDAG.  
ANNONCERNE SKAL BETALES KONTANT.

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

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

Voldstedet ved Stubbum Bro
- nok en upåagtet seværdighed nær Christiansfeld.

Som supplement til histo-
rien i uge 13 om det gamle 
voldsted ved Aller Mølle 
fortælles her om et andet 
voldanlæg en kilometer 
længere nedstrøms Aller Å 
ved Stubbum Bro, nemlig 
Voldbæk. 

I modsætning til de præg-
tige og nemt tilgængelige re-
ster af voldanlægget ved Aller 
Mølle, ligger dette mindre og 
ukendte anlæg mere utilgæn-
gelig i et fugtigt område ved 
sammenløbet mellem Taps/
Aller Å og det lille vandløb, 
Voldbæk. Oppe fra landeve-
jen mellem Aller og Stubbum 

Bro kan man mod syd få et 
overblik over voldstedet.  

På det første foto ses midt 
i billedet den åbne, græsbe-
voksede og cirka 50 gange 
18 meter store og 3 meter 
høje gårdbanke - som vel 
ved første øjekast blot ligner 
en sandtange. Denne er med 
en 10 meter bred, tør halv-
grav adskilt fra den nu stærkt 
træbevoksede 20 x 12 meter 
tårnbanke lige til venstre her-
for. I tårnbanken kan man 
finde store sten, der ifølge 
fagkundskaben næppe er na-
turlige på stedet. Tårnbanken 
skråner ned mod et sving i Al-
ler Å. 

Også dette anlæg er un-
dersøgt og beskrevet af ar-
kæolog Lennart S. Madsen 
fra Museum Sønderjylland i 
Haderslev i bogen »Voldste-
der i Danmark, Jylland - bind 
2 - en vejviser«, der kan be-
stilles på biblioteket. Ifølge 
Lennart Madsen kender man 
ikke noget præcist til voldste-
dets historie, men det ligger 
placeret på jord tilhørende 
gården Stubbum, som Erik 
af Pommern i 1417 gav Peter 
og Niels Knudsen friheds-
brev på. Slægten blev adlet i 
1461, men mistede i løbet af 
1600-tallet adelsprivilegiet, 
hvorefter gården ændrede sta-

tus til frigård og blev delt. Om 
voldstedet ved Voldbæk kan 
være en forgænger for denne 
gård er uvist, men en mulig-
hed - slutter Lennart S. Mad-
sen beskrivelsen af anlægget.

Når læseren kommer kø-
rende på landevejen fra Chri-
stiansfeld til Hejlsminde, 
så prøv at stille bilen i højre 
vejside på vej ned ad bakken 
mod Stubbum Bro, snup en 
kort pause fra hverdagen og 
nyd synet af den smukke ådal 
og resterne af det historiske 
voldanlæg syd for åen og ve-
jen.

Af Lars Østergaard Jensen

I første foto taget fra vejsiden ses i midten resterne af gårdban-
ken.

Den nu stærkt bevoksede tårnbank set fra gårdbanken med Al-
ler/Taps Å til venstre.

Den med træer bevoksede tårnbanke ved åens sving og gårdbanken ses ude til højre.

Per Bjørnholt, Christians-
feld, der er it-ansvarlig 
ved Sprogskolen Kolding, 
har fuldført uddannelsen 
til Master i it-linjen i orga-
nisation. 

Uddannelsen udbydes af 
It-vest-samarbejdet mellem 
Aarhus Universitet, Aalborg 
Universitet og Syddansk Uni-
versitet.

Per Bjørnholt har sam-
mensat sin uddannelse af fa-
gene It-forandringsagenten, 
It-lederen og Arbejdspraksis 
og it. Han har afsluttet ud-
dannelsen med et masterpro-
jekt ved Aarhus Universitet 
med titlen: E-læring - fra idé 
til praksis.

Per Bjørnholt har fuldført 
uddannelsen til Master i it

Fjelstrup 
Skatklub
Mandag den 2. marts mød-
tes 19 personer til skat. 
Nr. 1: Ole Lauritsen med 
1805 p. Nr. 2: Arne Gorm-
sen med 1596 p. Nr. 3: Børge 
Jacobsen med 1571 p. Nr. 4: 
Leif Sandberg med 1567 p. 
Vin fik Helge Petz med 870 p.

Mandag den 9. marts mød-
tes 19 personer til skat. 
Nr. 1: Thomas Ellegaard med 
2510 p. Nr. 2: Leif Ågård med 
2236 p. Nr. 3: Vagn Clau-
sen med 1951 p. Nr. 4: Jens 
P.Hansen med 1651 p. Vin fik 
Ole Lauritzen med 948 point.
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Bolig / Ejendomme m.m.

Udlejes
1. værelses lejlighed  
med køkken og bad,  

beliggende i  
Christiansfeld midtby.

Tlf. 4071 1542

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 

Støt de lokale  
butikker og  

håndværkere

Udledning af sandholdigt vand til Taps Å stoppet
I forbindelse med anlægs-

arbejdet med de nye vil-
lagrunde på Sønderkobbel 
mellem Aller Vej og Gl. Al-
ler Vej blev der udledt så 
meget sand og lerholdigt 
vand til Taps/Aller Å, at 
Kolding Kommune blev 
kontaktet.

Fra anlægsområdet før-
te en tidligere rørlagt bæk 
mængder af sand under Gl. 

Aller Vej og videre ud i Aller Å 
nedenfor Torning Mølle. Selv 
2 kilometer nedstrøms udled-
ningsstedet var vandet mel-
lem Aller Mølle og Stubbum 
Bro stærkt grumset og uklart. 
Vandløbet lider i forvejen af 
sandvandring, der kræver år-
lig tømning af et sandfang ved 
Stubbum. 

Efter en skriftlig henven-
delse per mail ledsaget af fo-
todokumentation reagerede 

miljøtekniker Sten Bøgild 
Frandsen hos Kolding kom-
mune resolut og kontaktede 
Vejafdeling og forsyningssel-
skabet Blue Kolding, der er 
bygherre på det store regn-
vandsbassin, der er under 
etablering ved Sønderkobbel.

For at afhjælpe problemer 
med afledning af sand- og ler-
holdigt vand bliver der nu sat 
en ekstra brøndring ovenpå 
afløbsbrønden. Derved etab-

leres et hævet vandspejl ved 
afløbet, der vil fungere som et 
sandfang, fortæller Sten Bø-
gild Frandsen. 

Af Lars Østergaard Jensen 

Selv 2 kilometer længere nede 
ad åen var vandet plumret.

Via afløbet i forgrunden løb masser af sandholdigt vand videre til vandløbet.

Fejringen af 100-året for 
Genforeningen udskydes
I lyset af COVID-19 er det 
ikke muligt at gennemføre 
den planlagte fejring af 
100-året for Genforenin-
gen i Kolding Kommune. 
Den planlagte sangerfest 
på Skamlingsbanken 6. 
juni og den officielle fej-
ring den 10. juli udskydes 
derfor til 2021.

Den 6. juni 2020 skulle 
der efter planen have været 
afholdt en stor sangerfest på 
Skamlingsbanken med kor-
sangere fra alle dele af landet. 
Arrangørerne, Kolding Kom-
mune og Sangens Hus, har 
nu besluttet, at arbejde på at 
flytte festen fra den 6. juni i 
år til - sandsynligvis - 30. maj 
2021.

- Jeg er naturligvis ked af, 
at vi må udsætte Sangerfesten 
på Skamlingsbanken, som jeg 
havde glædet mig til. Med den 
store interesse for fællessang 
og den danske sangskat vi ser 
nu, kunne vi forvente mange 
tusinde deltagere fra hele lan-
det. Jeg håber, interessen for 
fællessang varer ved, så vi i 
2021 kan få en ekstraordinær 
markering af Genforeningen, 
siger Kolding Kommunes 
borgmester Jørn Pedersen.

Også den officielle fejring 
af Genforeningen 2020, som 
i Kolding Kommune skulle 
have fundet sted den 10. juli, 
bliver udskudt. Det var ellers 
planen, at Genforeningen 
skulle fejres officielt i de syv 
sønderjyske kommuner fra 
den 9. til den 12. juli med et 
tæt pakket program og med 
en kongelig rundtur i det søn-
derjyske inspireret af Kong 
Christian X’s besøg i Sønder-
jylland i juli 1920.

I stedet er det nu aftalt 
med både hoffet og Kultur-
ministeriet, at besøget i stedet 
gennemføres med den 15. 
juni 2021 - Genforenings- og 
Valdemarsdagen - som om-
drejningspunkt.

Rammen for fejringen af 
Genforeningen udvides

Sangerfesten og den of-
ficielle fejring er imidlertid 
ikke de eneste aktiviteter, der 
markerer genforeningen, som 
bliver berørt af COVID-19. 
Både i Kolding Kommune 
og de øvrige kommuner, som 
markerer Genforeningen, har 
et væld af kulturelle aktører 
planlagt alt fra spændende 
udstillinger og foredrag, til 
cykelture og folkefester.

Derfor har Det Sønderjy-
ske Præsidium, i samråd med 
en række nøgleaktører beslut-
tet at sætte en ny ramme for 
genforeningsjubilæet, så mar-
keringen forlænges frem til 
november 2020. Udvidelsen 
betyder, at de mange institu-
tionelle og frivillige aktører får 
tilbudt en ny ramme om de-
res arrangement, så de mange 
velforberedte aktiviteter i hele 
landet fortsat har mulighed 
for at blive realiseret inden for 
et samlet program.

Sæsonforlængelsen bety-
der, at markeringen ikke af-
sluttes i juli, men fortsætter 
frem midt november 2020.

- Vi står i en helt ny situa-
tion nu, hvor rigtig mange 
foreninger og institutioner er 
nødt til at overveje, om deres 
planlagte aktiviteter kan flyt-
tes eller om de må tage det 
tunge valg helt at aflyse. Det 
er en svær situation for alle, 
siger Kulturchef Lisbet Hol-
ten. Hun oplyser, at Kultur 
og Event i Kolding Kom-
mune i videst muligt omfang 
er i dialog med aktørerne, og 
at afdelingens medarbejdere 
står klar til at drøfte mulig-
hederne med de, der måtte 
ønske det.

Centralt beliggende lejlighed  
i Christiansfeld

Hyggelig taglejlighed på 59 m2, med entre, køkken  
og badeværelse, samt stue og separat soverum,  

med adgang til vaskekælder og have,  
udlejes straks eller efter aftale.

Husleje pr. måned 3.575,00 kr.  
incl. vand + forbrug af varme 

Henvendelse 2162 6875 for aftale om besigtigelse. 
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Landbrug / Have / Fritid

Liberale Erhverv m.m.

Praktiserende landinspektør 
Peder Boesen 

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

Advokat  
Frode Christensen
Møderet for Højesteret

Telefon 2261 8000 
E-mail: fc@raadtiladvokat.dk

Kongensgade 2, Christiansfeld 
Perlegade 17, 1., Sønderborg 
www.raadtiladvokat.dk

ALLE SKAL HAVE RÅD TIL AT FÅ HJÆLP

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

kl. 16.00-17.00 på  
Christiansfeld Bibliotek

Charlotte Szocska 
Mette H. Bindeballe

Aflyst indtil Biblioteket 

åbner igen

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

Ny dansk 
mester i 
Stepping

Storken blev set på Stubbom-
gårdvej 1 den 8/4-20 kl. 7.10

I denne tid, hvor Danmark 
er i karantæne, og alle 
idrætsklubber i Danmark 
er under lockdown, kan 
det være svært for klub-
berne at fastholde deres 
daglige rutine.

Men det stoppede ikke 
Christian Søgaard-Meyer fra 
Stepping Taekwondo Klub, 
som tilmeldte sig Danmarks 
første Danske Online Mester-
skab i Poomsae. Stævnet blev 
afholdt lørdag den 11. - søn-
dag den 12. april og flere end 
100 udøvere deltog i stævnet.

Poomsae er serie af sam-
mensatte teknikker som om-
handler selvforsvar mod flere 
modstandere. Det er en mere 
end 2000 års gammel me-
tode til at træne sine teknik-
ker uden at komme til skade 
eller skade andre. I Poomsae 
indgår elegante temposkift og 
hurtige og kraftfulde spark- 
og håndteknikker, som kan 
bruges til selvforsvar. Udover 
selvforsvar bruges Poomsae 
til at skabe balance mellem 
krop og psyke i en ofte travl 
hverdag.

Mens hele Danmark var 
lukket ned grundet CO-
VID-19, har Christian trænet 
sig i topform i sin have og kan 
nu kalde sig ny dansk me-

ster ved det første online ta-
ekwondo stævne i Danmark.

Christian har været med til 
at stifte Stepping Taekwondo 
Klub. Han har sin ugentlige 
gang i klubben, hvor han un-
derviser hver fredag. 

På grund af COVID-19 
er træningen rykket online, 
hvor medlemmerne kan følge 
Christians træning live på 
klubbens facebookgruppe 
hver fredag fortæller Marc 
Egede.
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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

Alt Tømrer-  
og Snedker-arbejde 

udføres

Håndværkere m.m.

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

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

Hvis du ikke har 
modtaget avisen...

Kan den 
hentes hos:
Christiansfeld Avis

Christiansfeld Centret

Meny

Dagli’ Brugsen i Hejls

Stalden i Hejls

og

Hejlsminde Camping

Følg ugeavisen 
på Facebook!


