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Uge 18 95. årgangTorsdag / Fredag den 2. / 3. maj 2019

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

Gudstjenester
Søndag den 5. maj 2019 

2. søndag efter påske
Aastrup .....................kl. 11.00
Aller ..........................kl. 10.15 
Konfirmation
Bjerning ....................kl. 09.00
Brødremenigheden ..kl. 10.30 
Fjelstrup ........................ ingen
Frørup ........................... ingen
Hejls .............................. ingen
Hjerndrup .................kl. 09.00
Moltrup .....................kl. 10.30
Sommersted ..............kl. 10.30
Stepping ....................kl. 10.00 
Konfirmation
Taps ............................... ingen
Tyrstrup .....................kl. 10.30
Vejstrup .....................kl. 10.30 
Konfirmation
Vonsbæk ....................kl. 09.30

Hvad sker der i min kirke? 
Se side 2

Åbningstider:
Tirsdag: kl. 09 - 14
Torsdag: kl. 12 - 17

Vi holder 

ferie
uge 27 og 28

Vi er tilbage igen  
mandag den 18. juli

JUel optik
Nørregade 10 - Chr.feld

tlf. 7456 1327
www.juelnielsens.dk

Ni
els

en

Så er vi  
tilbage efter 

ferien
ÅbNiNgStider:
Man.-fre. 9.30-17.30

Service nær dig

JUel optik
Nørregade 10 - Chr.feld

tlf. 7456 1327
www.juelnielsens.dk

Ni
els

en

Solbriller
enstyrke:  kr. 1998,-
flerstyrke:  kr. 1998,-

ÅbNiNgStider:
Man.-fre. 9.30-17.30

Service nær dig

JUel optik
Nørregade 10 - Chr.feld

tlf. 7456 1327
www.juelnielsens.dk

Ni
els

en

Uge 26, 27 og 28 Uge 29 Uge 30

Vi pakker flotte  
gavekurve til  

enhver lejlighed...
 Vores åbningstider er:

MANDAG - FREDAG  
kl. 09.30 - 17.30

LØRDAGE:  
kl. 09.30 - 13.00

 Prætoriustorvet 1 B  
Chr.feld . Tlf. 7456 0300 

www.donslundvine.dk

Kursuslukket  
fredag den 3/5 hele dagen
Der henvises til mine kolleger i Chr.feld og  
Sdr. Bjert ved akut behov for lægehjælp.

Mvh 
Anders G. Lyck

www.lægehusetihejls.dk

IMpuls-møde i Sognehuset 
Gl. Kongevej 9, Christiansfeld

Onsdag den 8. maj 19.30. 
Bibelforedrag over Johs. Åb. kap. 4.

Ved Svend Aage Jacobsen, Haderslev. 
Alle er velkomne!

LOPPEMARKED 
FLOHMARKT

Lørdag og Søndag den 4./5. maj  
kl. 10 til 16 

SVALEVEJ 7 . 6094 HEJLSMINDE
Masser af gode og gamle ting.

Elektronik, ure, keramik, lamper, cykler, møbler mm.
Kom og gør en mega god handel.

Forårskoncert
i Aastrup Kirke,  

onsdag den 8/5 kl. 19.30
Medvirkende: 

Seniorkor og Ad Hoc Kor ved 
Aastrup og Vonsbæk Kirker.

Organist og korleder  
Elsebeth Birkblad.

På tværfløjte Elise Barsøe Jessen.

Ved klaveret Helene Appel.

Der er gratis entré.

HUSK at vi har åbent i denne uge:  

FREDAG KL. 12-17 & LØRDAG KL. 10-14

Favstrup Fisk

Altid frisk

 Favstrupvej 43  
Tlf. 2283 1091 
Christiansfeld

www.favstrupfisk.dk

»Hvor land og by mødes«
LØRDAG DEN 18. MAJ  

2019 KL. 11

PÅ SPORTSPLADSEN  
I FRØRUP

Tilmelding senest torsdag den 16. maj til  
Bjarne Jessen tlf. 2179 9455

Som sædvanligt er der præmier til alle  
- frit valg indenfor de enkelte grupper.

Sønderjysk Pølsebord fra  
Tyrstrup Kro og Tyrstrup Brød 
Incl. 1 øl eller vand kr. 30,-

Der vil være børneloppemarked og tombola på pladsen

Se opslag på Frørup Facebook

VEL MØDT TIL RINGRIDNING I FRØRUP

Christiansfeld - Frørup  
RINGRIDERUDVALG

Annonce- 
sponsor:

Ringridning i Frørup

BDM GENBRUG

Kongensgade 37, 6070 Christiansfeld 
Onsdage & Torsdag kl. 13.00-17.00

Første lørdag i måneden kl. 10.00-14.00

Annoncesponsor: 

DU HJÆLPER, 
NÅR DU 

HANDLER

BRØDREMENIGHEDENS DANSKE MISSION
MØBELHUSET

Gi’ et maleri i gave
Se malerier og kort i

»Karibu« eller

»Morgenstjernen«
af Birthe Engedal - Tlf. 40 81 81 28

Knaldhamrende 
GODT TILBUD
Stort udvalg

Pæoner
Fra 8900

F.eks. Silkepæon 
»Buckeye Belle«

KUN

Hjerndrupvej 10 . 7456 1511
www.blomstergaarden- 

christiansfeld.dk

14995

Nyhed

Christiansfeld Pensionistforening

Vores Heldagsudflugt
torsdag den 16. maj går til  

Glud Museum i Juelsminde
Vi ser på Museet og får vores middagsmad samme sted.

Derefter kører vi ud og ser Juelsmindehalvøen med guide  
og vender tilbage og drikker kaffe.

Medlemmer 250,00 kr. og ikke medlemmer. 375,00 kr.

Afgang fra det gamle Posthus kl. 9.00 Skovparken kl. 9.10  
Kongensgade kl. 9.15 og Rutebilstationen kl. 9.20.

Tilmelding til Metha tlf. 7456 1574 eller  
Ketty tlf. 2177 2487 senest lørdag den 11. maj.

Annonce- 
sponsor: Christiansfeld

MaskinserviCe
Lindegade 57 . 6070 Christiansfeld . Tlf. 7456 1000
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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 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.

Vores mor - svigermor - bedstemor og oldemor

Ingrid Bonniksen
* 15. juni 1942     † 16. april 2019 

har fået fred.

Begravelsen har fundet sted.

Tak for al opmærksomhed
Familien

Det er så køhnt, det er så dejle
Af sognepræst Lone Kofod Jensen

En af de første sange, som 
jeg blev præsenteret for, efter 
at familien og jeg var flyttet 
til Sønderjylland, var Karsten 
Thomsens hyldestsang til for-
året. »Det er så køhnt, det er så 
dejle«. 

Jeg husker, hvordan min 
mand og jeg vantro stirrede 
på hinanden, da sangen blev 
foreslået, og folk glade stemte 
i på den sønderjyske dialekt. Vi 
prøvede helt forsigtigt at føl-
ge med, så godt vi nu kunne, 

selvom det nok ikke lød særlig 
sønderjysk.

Men siden har vi begge 
lært at holde af den, og nu er 
det vel nærmest sådan, at det 
ikke har været rigtigt forår, 
hvis den ikke er blevet sunget 
nogle gange.

Udenfor forvandler naturen 
sig for øjnene af os i dette nu, 
den bliver netop både køn og 
dejlig, som digteren rammen-
de beskrev det.

Vi har netop fejret påske i 

vore kirker. Påsken er, lige som 
vi tydeligt mærker det i natu-
ren om foråret, en hyldest til 
lyset og livet. Efter fastetidens 
fordybelse og eftertanke er 
påsken en fest for livet. Festen 
for livets sejr over døden og 
lysets sejr over mørket. Festen 
for Jesu opstandelse, hvor vi 
mærker glæden over at livet 
har sejret over døden.

Frørup · Hejls 
Hjerndrup · Stepping

Taps · Tyrstrup · Vejstrup

Sorggruppe
- Et tilbud til dig, der har mistet en nærtstående 

- Et lyttende og samtalende fællesskab
Kontaktperson: Mette Skriver, tlf. 6086 2195.

Sorggruppen er et samarbejde mellem  
Tyrstrup Kirke og Kolding Provstis Menighedspleje.

Den Totale DeKadence
Synger i Tyrstrup kirke lørdag d. 11. maj kl. 15.00 

»Fra skabelsen til bortsendelsen«
Der er fri entré. 

Den Totale Dekadence er et stort og blandet kor med 
75-80 medlemmer, i alderen 25-75 år og optræder med 
et bredt og varieret repertoire indenfor rytmiske sange, 

musicals, rock, evergreens, danske sange og salmer.

Sogneeftermiddag
i Sognehuset - Onsdag d. 8. maj kl. 14.30

»Præstehistorier fra Fyn og Sønderjylland  
- og nogen af dem er ikke en gang løwn«

Sognepræst Johannes Gjesing har levet sit præsteliv  
i Sønderjylland fra Halk mod øst til Gram og Fole  

mod vest. Johannes Gjesing her mange jern i ilden,  
han er bl.a formand for Pins’mærken og fast skribent  

i Jyske Vestkysten. Han vil, med humor, fortælle  
om mennesker han har mødt og deres betydning  

for hans møde med Sønderjylland.

HUSK
Seniorgudstjeneste 
7. maj kl. 14.00 i Vejstrup kirke.

Prædikant Henrik Vestergaard Jørgensen.
Efterfølgende kaffebord på Lærkebo,  

hvor sognepræst Jacob Ørsted,  
Helligåndskirken i Flensborg underholder.

Alle er velkommen

Min elskede kone,
vores kære mor, svigermor, mormor og farmor

Else Mariegaard
* 12. december 1949

er stille sovet ind hjemme, 
Christiansfeld, den 26. april 2019

Elsket og savnet

Helge
Lisbeth, Louise og Rasmus
Svigerbørn og børnebørn

Bisættelsen finder sted fra Tyrstrup Kirke
lørdag den 4. maj kl. 13.00

I stedet for blomster er det Elses ønske, at man støtter
Røde Kors eller Folkekirkens Nødhjælp
på MobilePay hhv. 91345 eller 880 077

Taksigelser

Hjertelig tak
for venlig deltagelse ved

Hans Aage Jakobsens
bisættelse den 20. april 2019.

Tak for blomster og varme ord.  
En særlig tak til præsten for den dejlige tale.

På familiens vegne 
Karen Marie Jakobsen

Hjertelig tak
for opmærksomheden ved vor kære lille mor

Sigrid Lunds
sygdom og bisættelse.

Tak for hver en blomst og tanke i den svære tid.

Familien

Støt de lokale  
butikker og håndværkere

Vores mor - svigermor - bedstemor og oldemor

Agnes Henriette Larsen
* 8. december 1919 

er stille sovet ind, efter et godt langt liv 
    den 29. april 2019.

Altid i vore tanker.

Børn, svigerdatter, børnebørn og oldebørn
Bisættelsen finder sted fra Tyrstrup kirke 

tirsdag den 7. maj kl. 13.00.
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Bekendtgørelser

OBS

  Spis - hyg
     og smut

HUSK: Tallerkner, bestik og drikkeglas...
Pris: 30 kr. for voksne/10 kr. for børn u. 12 år.  
 Drikkevarer, ud over vand, medbringer I selv.  
 Der vil blive opkrævet 10 kr. pr. voksen  
 til rengøring.

Hvor: Hejlsminde Forsamlingshus fra kl. 1700 - ca. 1900

Hvornår: ONSDAG DEN 8. MAJ.

Tilmelding: Senest 5. maj til:
   Käett Nielsen pr. SMS på 2361 0527 eller  
   Lis Jørgensen pr. SMS på 2169 3363

Eller på mail: spishygsmut@gmail.com 

OBS

 

 

 

    

HVORNÅR 
23. maj - 25. maj 2019 
HVOR 
Sportspladsen  
ved skolen i Sjølund 
 
TORSDAG 
VI PRÆSENTERER · Aktivitet på sportspladsen  · Gratis 
sluchice til børn  · Brandbilen kommer · Salg  af grill 
pølser · Banko i hallen 

FREDAG 
VI PRÆSENTERER · Pladsen åbner · Hoppeborge  · Fodbold turnering 
for børn på oppustelig bane · Fodbold 7- mands turnering for voksne 
· Familie buffet  
 

LØRDAG 
VI PRÆSENTERER · GRATIS morgenmad · Hoppeborge  · Skateboard 
Event med Kim Batiste ·  Ponyridning ved Sjølund Rideklub · 
Fodbold kamp Damer  · Fodbold kamp Herre · Hawaii party i hallen DJ 
BA aka Bjørn Aunsbjerg spiller op til dans. 

 

  

TORSDAG 
16.30  Sportspladsen 

 Gratis Sluchice til børn 
 Brandbilen kommer 
 Salg af Grill pølser 

19.00  Banko i hallen NYT 

FREDAG 
16.00  Pladsen åbner 
16.00  Hoppeborge 
17.00   Fodbold turnering Børn 
17.00   Fodbold 7- mandshold 
17.00   Familie buffet 

 Voksne 75 kr 
 Børn 4-12 år 30 kr. 

LØRDAG 
10.00 – 11.00 GRATIS morgenmad 
10.00 – 16.00 Baren er åben 
10.00 – 14.00 Skateboard Event  
En skateboard event med Kim Batiste læs 
mere på www.batisteco.dk Du kan låne 
Skateboard og sikkerhedsudstyr på dagen 
eller tage dit eget skataboard, rulleskøjter 
eller løbehjul med. 

11.00  – 15.00 Hoppeborge 
13.00 – 15.00 Pony ridning 
13.00 – 14.00 Fodbold kamp Damer 
14.00 – 15.00 Fodbold kamp Herre 
19.00 -  02.00  i Hallen 

Hawaii Party   kun 200,-  
menu fra Restaurant Skamlingsbanken, entré og 
DJ BA aka Bjørn Aunsbjerg  spiller til dans. 

 
 

 
 
 

 

Billetter købes i Lokal Brugsen Sjølund, her kan du 
også lave bordtilmelding, hvis i er flere der vil sidde 
sammen. Aldersgrænse fra 16+ 
Ingen udskænkning for unge under 18 år.  

 

Take Away 
Brødremenighedens Hotel 

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

på de travle dage.

Bestilles på  
telefon 7456 1710 
 Mandag til søndag  

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

til Take Away)

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

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

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

Kultur / Mad

Hejlsminde Strandpark og  
Hejlsminde Bådelaug er mere  

end almindelig glade for at 
kunne invitere til: 

Indvielse af Samværsplads  
i Hejlsminde Strandpark  

den 11. maj 2019 kl. 14-16
Tale ved Ole Alsted, formand for Lokal- 

demokratiudvalget i Kolding Kommune m.fl.

Der serveres kaffe, kage, dårlige vittigheder  
og en rundvisning på pladsen og i husene.

Håber vi ses. 

Hejlsminde Strandpark  
og Hejlsminde Bådelaug
PS: Vi har en række småprojekter  

(bygge hegn/pergolaer, beplantning m.v.). 

Mød op på havnen mandag den 6. maj kl. 17,  
hvis du vil give en hånd med. 

Det er faktisk ret hyggeligt. 

Generalforsamling
Sillerup Mølles Venner

afholder  
Ordinær generalforsamling 

tirsdag den 7. maj 2019 kl. 19.30 
på Sillerup mølle

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Mvh. Bestyrelsen

Slaget mellem  
Vesten og Islam

En dag der forandrede verden

Fjelstrup Forsamlingshus
Onsdag den 8. maj kl. 19.30

Foredrag af lektor Kim Christensen
Kom og hør den spændende beretning om Konstantin-
opels fald i 1453, der sendte chokbølger gennem hele 
Europa, -begivenheden kan på mange måder sammen-
lignes med den virkning, 11. september havde på amer-
ikanerne.

Entre: 25 kr. incl. kage og kaffe.

Fjelstrup Kultur Forum er et nyt initiativ, der fortsættes i 
efteråret, og som kommer til at indeholde en foredrags-
række om store, men »glemte« historiske begivenheder, 
der har haft skelsættende betydning for nutidens Europa.

Udover foredrag, kommer Fjelstrup Kultur Forum også til 
at indeholde fællessang, musik og anden underholdning.

TaksigelserMærkedage

85 år
fylder Bue Petersen, Nørre 
Allé 28, Stepping, torsdag 
den 2. maj.

Tak
For al opmærksomhed til 
min fødselsdag.

Venlig hilsen 
Anna Grethe Kristensen, 
Haderslevvej 57
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EU-DEBAT med
PETER KOFOD og
PIA ADELSTEEN

Mandag den 6. maj 
kl. 19:00 på 

Hotel Vamdrup, Torvet 1, 6580 Vamdrup

Mød op til en spændende EU-debat om EU’s fremtid 
efter Brexit, velfærdsydelser til EU borgere, 

grænsekontrol, indvandring til EU og meget mere.

Herefter er der åbent for spørgsmål og debat om EU.

Alle er velkomne.
Fri entre.

Der serveres kaffe 
og kage.

Kolding, Billund, Vejen og Haderslev        www.df.dk

Herefter er der åbent for spørgsmål og debat om EU.

Der serveres kaffe 

Start her:

Studiejob, 
deltidsjob 
eller fritidsjob? 
Bliv omdeler nu og mærk friheden

Jobbet som omdeler hos 
FK Distri bution er et af de mest 
fleksible, der findes. Du kan 
vælge én eller flere ruter, og du 
styrer selv, hvornår på dagen 
du vil arbejde – indenfor vores 
deadlines naturligvis.

Er du fyldt 13 år, så læs mere og 
søg jobbet på blivomdeler.nu/av
– eller ring til os på 70 10 40 00.

A
V

Frihed til selv at tilrettelægge 
arbejdet på dagen

Omdeling fra 2 timer og op til 4 
dage om ugen

Vi leverer reklamer og aviser hos dig

Du får frisk luft og motion, mens 
du tjener penge

Faste omdelere under 18 år 
optjener løbende point til vores 
shop med lækre produkter

www.blivomdeler.nu/av

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.

 Vi fejrer 100 års nordisk  
 samarbejde med en festlig aften: 
• Åbningstale ved landsformand for  
 Foreningen Norden, Mogens Jensen, MF.
• Sankt Nicolai Kirkes Drenge- og mands- 
 kor, Kolding, ved dirigent Hedvig Dobias.
• Foredrag ved den anerkendte professor  
 i geologi Minik Rosing, der i 2018 udgav 
 Rejsen til tidernes morgen - Jorden  
 set fra Grønland.

 Arrangementet finder sted 8. maj  
 kl. 18.30 og er et samarbejde mellem 
 Foreningen Norden, Skt. Nicolai Kirke,  
 Litteratur6000 og Koldingbibliotekerne.

Foreningen 
Nordens
100-års  
jubilæum

DATO  8. MAJ   |  TID  18.30
STED  KOLDING BIBLIOTEK  |  ENTRÉ  GRATIS  |  LÆS MERE  KOLDINGBIB.DK

Minik Rosing 
fortæller

»Bukke-pral«
Alle omegnens jægere  

inviteres hermed til 
»Bukke-pral« 

Torsdag d. 16. maj  
kl. 9.00 

Der vil blive serveret  
kaffe med brød til en 

 pris a kr. 75,-.

Alle er inviteret,  
også dem der ikke har  
været på bukkejagt. 

Vi glæder os til at se jer. 

Knæk og bræk

Tyrstrup Kro  
Tlf. 7456 1242
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Nyt fra 

Klumme 

Kære Læser

Oven på en dejlig påske og det charmerende og lune-
fulde april-vejr er sæsonen nu for alvor startet hos os. 
Besøgstallet stiger, og vi får mange bestillinger på guide-
de ture. Dejligt for byen og for os alle, når vi stolt kan 
vise vores skønne by frem for de mange interesserede 
gæster.

Christiansfeld Centrets foredragssæson er nu også 
skudt i gang. Først med professor Ulrik Langen fra 
Saxo-instituttet i København, der fortalte en veloplagt, 
indsigtsfuld og humoristisk historie om både den 
virkelige og den fiktive Struensee. Hvem husker 
ikke Mads Mikkelsen i den Oscar-nominerede stor-
film ”En kongelig affære”? Og senest har lektor og 
dr.theol. Tine Reeh lagt vejen forbi og på en kompetent 
og letforståelig måde fortalt om, hvad Københavns Uni-
versitets internationale forskningsnetværk om Chris-
tiansfeld kan bruges til.

Næste foredrag i Søstrehuset bliver med Bertel Haarder, 
der den 21. august kommer og fortæller om sin sønder-
jyske opvækst. Til Verdensarvsdagen den 24. august 
får vi besøg af Bubber og hans børneshow. Også Anja 
Lovén, stifter af nødhjælsorganisationen DIN Nød-
hjælp, kommer og fortæller om kampen for at redde 
børn, der er anklaget for at være hekse i Nigeria. Bil-
letsalget til alle tre arrangementer starter den 3. juni 
kl. 10.00.

I kan læse meget mere om det hele på vores nye 
hjemmeside, der netop er gået i luften: 
www.christiansfeldcentret.dk 

Bedste hilsener
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!
FOREDRAG VERDENSARVSDAG 2019

Særudstilling

Christiansfeld

- med fotografier af Eva Kristensen 
  November 2018 - juni 2019

i billeder

BERTEL HAARDER
Onsdag den 21. august kl. 16.30
Bertel Haarder fortæller om sin sønderjyske opvækst.

Sted: Christiansfeld Centret 
Billetpris: 100,-
Billetsalg: Fra 3. juni kl. 10.00. Billetter sælges KUN i 
Christiansfeld Centrets butik. 

ANJA LOVÉN 
Lørdag den 24. august kl. 12.30
Foredrag med Anja Lovén om sit arbejde med hekse-
børn i Afrika. 

Sted: Christiansfeld Centret 
Billetpris: 100,- 
Billetsalg: Fra 3. juni kl. 10.00. Billetter sælges KUN i 
Christiansfeld Centrets butik. 

BUBBER 
Lørdag den 24. august kl. 10.30
Oplev Bubbers børneshow - både for børn og voksne.

Sted: Christiansfeld Centret
Billetpris: Gratís - dog nødvendigt med pladsreser-
vation. Reservation mulig fra 3. juni kl. 10.00 hos 
Christiansfeld Centret. 

KIM LEINE 
Fredag den 23. august kl. 15.00
Kim Leine fortæller om sin seneste bog “Rød mand/
Sort mand” og om sit forfatterskab. 

Sted: Christiansfeld Bibliotek
Billetpris: 100,- 
Billetsalg: Via www.koldingbibliotekerne.dk 
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Vi vil langsomt internet til livs. Et godt trådløst 
internet kræver en router med et stærkt wi-fi 
modem. Modemmet i vores router er af Force 
Technology kåret som bedst i test.*
 
Hvis du bestiller dit fibernet nu, får du hele 6 
måneders internet, fri oprettelse og en WIFI 
router til 0 kr. Du kan spare op til 3.692 kr, 
men gælder kun de første 1000 kunder. 

Ring og hør mere på 70 55 55 57 
eller læs mere på EWII.com

HVEM KAN 
SIGE NEJ TIL
EN BESPARELSE PÅ  
OP TIL 3.692 KR?

* Test af 7 modemmer hos Force 
Technology nov. 2018. Læs rap-

porten på EWII.com/router

Prøv fibernet
Er du blandt de 4 ud af 5 i 
Trekantområdet, der kan få 
fibernet fra EWII, vælger du 
som ny kunde den hastig-
hed, der passer dig bedst.

i 6 måneder
De første 6 måneder er 
gratis og helt uforpligtende. 
Vil du ikke fortsætte efter 
de 6 måneder, kan du nemt 
opsige abonnementet.
 

til 0 kroner 
Når de 6 måneder er gået, 
kan du fortsætte med priser 
fra kun 199 kr./mdr. Prisen 
garanterer vi dig helt frem 
til og med 2021.

Konfirmation 2019 Konfirmation 2019 Konfirmation 2019

Stepping kirke  
søndag  
den 5. maj 
kl. 10.00

Aller kirke  
søndag  
den 5. maj 
kl. 10.15

Vejstrup kirke  
søndag  
den 5. maj 
kl. 10.30

Alexander Brødsgaard Busk
Anders Beldringe
Camilla Olsen
Daniel Lundtoft
Emilie Lund Hansen
Emma Johnsen Slothuus
Emmeli Leth Kronborg
Frederik Dinesen
Frej Hansen Koch
Freja Hoier Juul Andersen
Karoline Baun Riis
Katrine Kock Svendsen
Laura Monique Holmgaard

Lærke Dietrich
Maria Elise Østergaard
Marie Dam
Mathias Klaaborg Jensen
Mia Kragelund Jensen
Nadia Schøning Hansen
Nanna Fløe Jeppesen
Niels Greisen-Hansen
Nikolai Beldringe
Oliver Tranekjer
René Rasmussen
Silje Grave Kramer Nielsen
Sofie Andersen

Maria Agnethe Norby 
Ahlmann
Matthias Byg
Lukas Frederik Ellegaard
Emilie Sofie Frederiksen
Lisa Ahrenkiel Fries-Al-
strup
Nelli Elisabeth Gadeberg
Snæthór Julius Gudmunds-
son
Frederikke Ellgaard 
Hansen
Iben Fink Henriksen

Rosemarie Vestergaard 
Jørgensen
Lasse Oudal Ørbech Lind
Katrine Skovsted Madsen
Tobias Christian Mikaelsen
Katrine Ravnskjær Schmidt
Marie Mathilde Skov 
Stender
Charlotte Rodenberg 
Strube
Mathilde Fehse Svava
Laura Søndergård 
Sørensen

Mette Frederiksen 
Mads Weggersleff Jør-
gensen
Jannik Larsen
Kathrine Lysen

Rune Møller-Melholt
Jeppe Schmidt Pedersen
Mikkel Schmidt Pedersen
Mathilde Fuglsang Poulsen
Morten Hejlskov Rubyen

En dag der  
forandrede verden

Lektor Kim Christensen 
fortæller, at han lige si-
den sin barndom har væ-
ret enormt interesseret 
i historie, og iflg. konen 
bruger han hver måned en 
mindre formue på bøger 
om historie, som fylder 
godt på hylderne hjemme 
i Fjelstrup. 

Kims foredrag om Kon-
stantinopels fald arrangeres 
af Fjelstrup Kultur Forum 
og finder sted i Fjelstrup For-
samlingshus onsdag den 8. 
maj kl. 19.30, hvor der også 
bydes på kaffe og kage. Kim 
Christensens foredragsrække 
fortsætter i efteråret.

Glemte, men skelsættende 
historiske begivenheder

Kim har bemærket, at en 
række historiske emner ikke 
får den opmærksomhed, som 
de fortjener, og har derfor 
længe drømt om at lave en 
foredragsrække om afgøren-
de, men glemte begivenheder 
i europæisk historie.  Histori-

ske begivenheder, som er sær-
deles betydningsfulde og skel-
sættende, og som har skabt 
det Europa, vi kender i dag. 
Slaget mellem Vesten og 
Islam

Det første foredrag hand-
ler om Konstantinopels fald i 
1453. 

Verdensbyen Konstan-
tinopel var hovedstaden i det 
Byzantinske Kejserrige, som 
udgjorde de sidste rester af 
det gamle Romerrige. Byen 
markerede grænsen mel-
lem Asien og Europa, mel-
lem Kristendommen og Is-
lam.  Konflikten mellem de 
to religioner havde stået på i 
århundreder. Da de osman-
niske tyrkere erobrede byen i 
1453, sendte det chokbølger 
igennem det kristne Europa. 
Begivenheden kan på mange 
måder sammenlignes med 
den virkning, som 11. sep-
tember 2001 havde på ame-
rikanerne. 

Konstantinopels fald be-
tød afslutningen på et 1000 
års langt Byzantinsk rige, og 
fik afgørende betydning for 
Europa.

Fjelstrup Kultur Forum
Fjelstrup Kultur Forum 

er et nyt lokalt initiativ, der 
fortsætter i efteråret med 
foredragsrækken, og som des-
uden også omfatter bl.a. »Det 
Musikalske Forsamlingshus« 
med sang, musik og anden 
underholdning, fortæller 
Svend Christensen. 

Støt de lokale  
butikker og håndværkere
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Inspiration til seniorlivet

TRANSPORT:
Der arrangeres gratis fællestransport fra diverse 
opsamlingssteder i kommunen. 
Busplanen forefindes på bl.a. kommunens 
plejehjem og aktivitetshuse. Der vil være gode 
P-muligheder ved Arena Syd, for gæster i egen bil.

67+ seniorer med årskort kan bruge dette til den 
almindelige offentlige transport.
Flextrafik kan du bestille efter de gældende regler.

FORPLEJNING:
Fællesspisning i hallen fra 12.30-13.30

Vælg mellem 2 dejlige retter:
Gryderet med ris og salat eller
3 stk. tarteletter med høns i asparges

Frit valg kr.  60,-
Kaffebord kl. 14.00      25,-

Med venlig hilsen
Ældrerådet og Seniorudvalget

SENIOR
TRÆF

PRAKTISKE OPLYSNINGER:

EN FESTDAG FOR ALLE
ONSDAG DEN 22. MAJ 2019 KL. 10.00-16.00 I ARENA SYD, VAMDRUP 

Formålet er at formidle viden, skabe kontakt og synliggøre seniorer, 
som en vigtig ressource i Kolding Kommune.

• Messe med tilbud målrettet mod seniorer 

• Mød kommunens brugerstyrede huse 

• Få tjekket dine hjælpemidler 

• Mød 60+ Frisk og hør om de mange tilbud 

• Spændende foredrag v/Sundhedshuset 

• Mød kommunens pårørende guide 

• Fællesspisning og kaffebord 

• Underholdning med John Mogensen Live og Solong koret 

• Linedance 

• Tombola 

• Spring i Kongeåbadet til Aqua Fitness 

• Og meget andet

Seniortræf 2019 præsenterer:

JOHN MOGENSEN LIVE

Så skal der synges med på alle de gode 
John Mogensen sange! 
John Mogensen Live er fremragende til at 
skabe den rigtige stemning.

Der bliver ”Fut I Fejemøget”!

Ældrerådet og Seniorudvalget inviterer alle 60+, 
førtidspensionister, deres pårørende og frivillige 
hjælpere i Kolding Kommune til Seniortræf

Mad og kaffe billetter købes ved indgangen.
Madbilletter fra 9.30 til 12.00.
Kaffebilletter til kl. 14.00.
Endvidere sælges kaffe, kage, øl, vin og vand 
fra de 2 barer i hallen.
Bemærk at der kun kan betales med kontanter 
eller Mobile-Pay - ikke Dankort.

”Vi vil 
arbejde for at

Kolding Kommune 
bliver det bedste 

sted at blive 
senior”

Tillykke

Kære Lisa
Stort tillykke med kon-
firmationen på søndag, vi 
håber du får en rigtig super 
dejlig dag.

Knus fra  
Bedsterne

Kære Lisa
Du ønskes rigtig hjertelig  

tillykke med  
konfirmationen  
i Aller Kirke.

Vi glæder os til at fejre  
den store dag sammen  
med dig i Hejlsminde  

- og vi håber den bliver  
præcis som du ønsker dig.

Tillykke Lisa,  
du er en fantastisk pige  

- vi elsker dig!

Knus mor & far

Kære Katrine
Du ønskes stort tillykke 
med konfirmationen i Aller 
kirke den 5. maj.

Hilsen 
Far og Mor

Kære Line
Hjertelig tillykke med kon-
firmationen den 5. maj i 
Vonsild kirke. Håber du får 
en rigtig dejlig dag.

Knus fra  
farfar og farmor

Kære Matthias
Du ønskes hjertelig tillykke 
med konfirmationen den 5. 
maj. Håber du får en fantas-
tisk dag.

Knus mor & far

Kære  
Line Refslund Dalgas
Tillykke med din konfirma-
tion lørdag den 4/5-2019 kl. 
11.00 i Haderslev Domkirke.

Festadresse:  
Ellegaards Landkøkken  
i Hejlsminde

Kære Cecilie
Rigtig hjerteligt tillykke 
med din fødselsdag.  Håber 
du får en dejlig dag. 
Vi glæder os til festen. 

Kærlig hilsen fra  
Vaks og ALLE OS

Kære Nikolai og Anders 
Hjertelig tillykke med jeres konfirmation den 5. maj.

Kærlig hilsen  
mor, far, Linus, Clara, Benjamin og Mathias

Motor
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Kontakt jeres lokale
 GF-assurandør

Nels Thorsgaard, Christiansfeld

Telefon 24 80 99 40
nels@gfforsikring.dk

www.gf-sønderjylland.dk

Liberale Erhverv m.m.

Praktiserende landinspektør 
Peder Boesen 

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

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

kl. 16.00-17.00 på  
Christiansfeld Bibliotek

Charlotte Szocska 
Mette H. Bindeballe

Bolig / Ejendomme m.m.

4-værelses i 
Christiansfeld

I midtbyen udlejes 
4-værelses lejlighed 

på 106 m2, med 
stor spisekøkken, 

badeværelse med plads 
til vaskemaskine, stort 

soveværelse med skabe 
og 2 gode værelser.

Adgang til tagterrasse og 
fri parkering i gården.
Mdl. husleje kr. 5.900,-  

+ forbrug.

Henvendelse til Chris 
på tlf. 2616 7707

170 års dagens for slaget 
ved Kolding
170 år for slaget ved Kol-
ding blev markeret med 
en koncert i Brørdreme-
nighedens kirke af SMUK 
- Slesvigske Musikkorps. 

L. Mouritsen fortalte om 
slaget ved Kolding i 1849, 
og eleverne fra Christiansfeld 
Skole lyttede interesseret til 
fortællingen. 

Herefter blev der spillet en 

lille koncert inden man sam-
ledes uden for kirken, og gik 
med musik og flag til Guds-
ageren for at minde de faldne. 

Der var kransenedlæggelse 
på Gudsageren fra Regimentet 
ved L. Mouritsen, og Kolding 
kommune havde sendt Jesper 
Elkjær for at lægge deres krans 
- sidste krans var fra Koldings 
hjemmeværngruppe.

Tekst og foto:Eva Kristensen

Nyt fjernvarmeanlæg
Fredag den 26. april havde 
Christiansfeld Fjernvar-
meselskab inviteret til ind-
vielse af et nyt fremtids-
sikret varmepumpeanlæg, 
der optager energi fra 
udeluften som supplement 
til selskabets nuværende 
solvarmeanlæg og øvrige 
produktionsanlæg

Mange interesserede mød-
te op på Ravnhavevej for at 
tage det nye varmepumpean-
læg i øjesyn, der er et såkaldt 
hybridanlæg med en elvarme-
pumpe og en absorptionsvar-
mepumpe. 

Udeluften på mellem mi-
nus 10° til plus 30° celsius an-
vendes som varmekilde til el-
varmepumpen, idet energien 
trækkes ud af udeluften ved 
hjælp af tre energioptagere. 
Herefter produceret elvarme-
pumpen vand ved cirka 20°, 
der gemmes i en af værkets to 
akkumuleringstanke og deref-
ter varmes op til fjernvarme-
vandets fremløbstemperatur.

Sikrer lave varmepriser
Christiansfeld Fjernvar-

meselskab er et naturgasfy-
ret varmeanlæg suppleret 
med solvarme og elkedel. 
Fjernvarmeselskabet har år-
ligt modtaget ca. 3 millioner 
kroner i tilskud, det såkaldte 
grundbeløb. Ved udgangen af 
2018 bortfaldt grundbeløbet 

dog, så fjernvarmeselskabets 
største udfordring er at opret-
holde en konkurrencedygtig 
varmepris. Derfor iværksatte 
man allerede i 2016 en stra-
tegiplan, hvor alle mulige 
varmeproduktions-scenarier 
blev analyseret. Valget faldt 

på at opføre et varmepum-
peanlæg, hvor man kombi-
nerer en elvarmepumpe med 
en absorptionsvarmepumpe 
drevet af en tidligere instal-
leret hedtvandskedel. Det 20 
grader varme vand suppleres 
endvidere med varm vand fra 

solvarmeanlægget, når dette 
ikke er varmt nok til at sendes 
direkte ud i fjernvarmenettet 
samt fra en røggaskøler på 
hedtvandskedlen. 

Anlægget er opført af Tjæ-
reborg Industri. Det kan ikke 
tjene det tabte tilskud hjem, 
men det er dog et skridt på 
vejen, da det er fleksibelt og 
fremtidssikret, fortalte Jens 
Jørgen Madsen, formand 
for Christiansfeld Fjernvar-
meselskab. Han takkede de 
involverede håndværkere og 
leverandører samt andelsha-
vere, forbrugere og Dansk 
Fjernvarmeforenings næst-
formand, Kim Bænke.

Af Lars Østergaard Jensen

Jens Jørgen Madsen ved den nye elvarmepumpe.

Dette diagram formidler en oversigt hvorledes de forskellige energikilder fremover supplerer hinan-
den i det nye varmepumpeanlæg.

Læs også ugeavisen på:

- eller få avisen tilsendt 
pr. mail  

hver torsdag morgen.

Tilmeld dig på: 
www.christians-

feld-avis.dk
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www.kolding.dk

Dyr på græs
Det kribler og krabler 
Tag familien med til en hyggelig dag med natur, husdyr og gamle dage 
på Landbomuseet. Se køerne blive sat på græs, fang krible krabledyr i 
vandhullet og bliv klog på landbolivet i gamle dage.

Program for lørdag den 4. maj 
kl. 10.00-15.00:

• Klog på krible krable dyr i vandhullet
• Mød bondegårdens dyr
   Køer på græs (kl. 11.00)
   Klap og rid på en pony (20 kr.)
   Mød får og høns
• Har du rotter på loftet eller under gulvet?
•  Bålhygge - Kværn korn til pandekager  

og bag selv 
•  Landboliv i gamle dage – smedjen er 

åben og traktoren sat frem
•  Café i den gamle stald - salg af frisk-

brygget kaffe, øl/vand og pølser  
(MobilePay)

 
Arrangementet er gratis.
Find programmet på 
www.oplevkolding.dk

Adressen: 
Landbomuseet Kolding
Brødsgårdsvej 52, Harte, 6000 Kolding

Forum Christiansfelds 
Forårskur
Ved Forårskuren på Tyr-
strup Kro havde omkring 
65 interesserede tilhørere 
tilmeldt for at høre ind-
læg om årets der gik og to 
foredrag om renovering 
af en af byens markante 
bygninger samt om udstil-
lingshuset Szocska Livings 
første 18 måneder.

Den nu tidligere formand 
for Forum Christiansfeld, 
H.C. Jensen, bød på slaget 
17.30 velkommen til de man-
ge fremmødte og gav efter 
fællessangen ordet til Byråds-
medlem Molle Lykke Niel-
sen, som orienterede om de 
mange tiltag og begivenheder 
i Forum Christiansfeld.

Masser af aktivitet og 
fremtidsplaner

Molle Lykke Nielsen for-
talte, at Erhvervsrådet melder 
om god aktivitet men også 
om bekymring vedrørende 
mangel på arbejdskraft. Er-
hvervsrådet har afholdt to 
velbesøgte arrangementer, 
nemlig et foredrag med den 
tidligere fodboldlandshold-
træner Sepp Piontek samt et 
åbent hus-arrangement på 
Skarre Food. Også Christi-
ansfeld Idrætsforening kan 
se tilbage på et godt år, hvor 
blandt andet fodboldafdeling 
fik et nyt klubhus og gymna-
stiskafdelingen vandt pub-
likumsprisen 2018 ved den 
store fritidsfest i Kolding. 
Handelsstandsforening kun-
ne også notere sig for et godt 
år med blandt andet Julemar-
kedet. I 2019 vil julemarke-
det udvides til at strække sig 
over flere dage, lovede Molle, 
som også roste den flotte ju-
lebelysning i byen. Derudover 
orienterede han om fældnin-
gen af træerne på Gudsage-
ren pga. sygdom samt om de 
mere end 41.000 besøgende 
på Christiansfeld Centret og 
dets mange arrangementer 
i 2019. Endelig fortalte han 
om det kongelige besøg næste 

år i anledningen af 100 årets 
for Genforeningen.

Introduktion om Enke- 
huset af Jørgen Bøytler

Derefter gav pastor Jørgen 
Bøytler en kort orientering 
om renoveringen af Enkehu-
set, der indtil videre kun er 
i planlægningsfasen. Mens 
fløjen ud mod Nørregade, 
der huser lejligheder, er i god 
stang, kræver vest-fløjen en 
istandsættelse, før det igen 
kan indrettes som museum. 
Denne bygning er meget 
autentisk og kræver derfor en 
nænsom behandling under 
renoveringen. Bøytler for-
talte, at museet efter sigende i 
mange år var landet mindste - 
og at der faktisk er tale om tre 
museer; et egnsmuseum, en 
etnografisk samling samt en 
kunstudstilling med værker 
af Jeppe Madsen Ohlsen. Det 
eneste man nu mangler for at 
kunne realisere planerne, er at 
skaffe midlerne, sluttede Jør-
gen Bøytler, før han gav ordet 
til Mia Rahbek Andersen og 
Carsten Kronborg Hald Ole-
sen fra arkitektfirmaet Linjen 
A/S i Horsens.

Arkitektfirmaets  
foreløbige tanker

Mia Rahbek Andersen, 
er partner i Linjen A/S. Hun 
fortalte kort om arkitekthu-
sets historie og nogle af dets 
mange kirkeprojekter og ar-
bejdet med Lichtenbergs Hus 
i Horsens, før hun gav ordet 
videre til Carsten Kronborg 
Hald Olesen, der har stået for 
de indledende undersøgelser 
og forarbejde med planerne 
til renoveringen af Enkehuset. 
Projektet er indtil videre kun 
i første fase, hvor man nu skal 
ansøge om økonomiske mid-
ler. Den unge arkitekt fortalte 
derfor mest om sin gennem-
gang af bygningen tilstand.

Enkehusets vestfløj opført 
sidst i 1700-tallet har stået 
funktionstom siden 2014 
kræver en kærlig hånd indtil 

alt for længe. Carsten Kron-
borg Hald Olesen orienterede 
om begrænsninger i forbin-
delse med husets fredning, 
før han grundigt gennemgik 
bygningens historiske plads 
og funktion i byen og Brød-
remenigheden. Han kunne 
dog lufte nogle foreløbige 
tanker om, hvorledes man 
kan istandsætte bygningen og 
indrette museet på ny med 
behørigt hensyn til bygnin-
gens særpræg og enkelthed. I 
løbet af foredraget fik vi også 
ved hjælp af fotos et indblik i 
bygningens nuværende stand 
og dets mange fine bygnings-
tekniske detaljer. 

Om bolighuset Szcocska 
Living første 18 måneder

Herefter holdt Freja 
Munch, Attila Szocska og Pe-
ter Szoscka et interessant og 
levende foredrag om deres er-
hvervelse og renovering af det 
tidligere Brødremenigheds 
Museum og Brandstation. 
Familien har nu i 18 måneder 
drevet deres elegante udstil-
lingshus med vægt på gulv-
løsninger, boligtekstiler og 
masser af smukke artikler til 
boligen.

På skift og ved hjælp af 
mange fortællende billeder 
fortalte trekløveret om hvor-
ledes man havde grebet op-
gaven an og om fornøjelsen, 
men også det nu og da slid-
somme arbejde med at sætte 
bygningen i stand. Det største 
problem var nok at skaffe sig 
af med de mange fjedrede be-
boere på de to øverste etager, 
duerne og allikerne. Men da 
denne hurdle var overvundet, 
gik det snart fint med at sta-
ble det enestående koncept 
på benene. Blandt andet tak-
ket være den megen fokus i 
medierne om Christiansfeld 
optagelse på UNESCO ver-
densarvsliste - har firmaet nu 
opbygget en stor og trofast 
kundekreds fra både fjern og 
nær.

Af Lars Østergaard Jensen

Fra venstre Attila Szocska, Freja Munch, Peter Szocska samt arkitekterne Mia Rahbek Ander-
sen og Carsten Kronborg Hald Olesen.



Christiansfeld Avis10 Torsdag den 2. maj 2019

Landbrug / Have / Fritid

• Aut. varmepumpeforhandler
• Danmarkspumpen
• Panasonic
• Mitsubishi
• LG
• Få tilskud fra 500-6.000 kr.

Salg • RepaRation

Butik: Punkt1 Haderslev-Kolding

Tågerupvej 41 • 6560 Sommersted  
Tlf. 7450 4050 • 2486 3909  
www.punkt1haderslev.dk

Hennings Hvidevareservice

Over 
25 års 

erfaring

Afhentningsplads til trailerfolket

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

########

!!!!!!!!

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

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

Forårsfest på 
Landbomuseet
Lørdag den 4. maj slipper 
man køerne fri og tager 
på jagt efter krible krable 
dyr i det summende forår. 
Man kan opleve stemnin-
gen af landboliv og natu-
ren, der er i fuld sving. En 
skøn dag for hele familien 
med plads til leg, fordybel-
se og afslapning.

Efter vinteren er både na-
turens vilde dyr og husdyrene 
klar til at komme på græs. 
På Landbomuseet i Kolding 
inviteres store og små til at 
komme ud i foråret og fange 
krible krabledyr i vandhul-
let, møde får, høns og po-
nyer, eller dyrke landbolivet 
i smedjen, ved melkværnen 
eller tage en tur på stylterne. 
»Det plejer at være en skøn 
dag, som ingen vil hjem fra«, 
fortæller naturvejleder Nanna 
Winbladh, der er i fuld sving 
med at gøre klar til den store 
dag. »Vi er ved at planlægge 
et odderløb, så både børn og 
voksne kan lære det sjove dyr 
bedre at kende og så har jeg 
selvfølgelig »booket« køerne, 
der bliver sat på græs kl. 11.

Når gæsterne bliver sultne, 
og det bliver de, så er caféen i 
den gamle stald åben. Er du 
mere til gør-det-selv, kan du 
lave dine egne pandekager på 
bål. Efter du vel og mærke 
selv har kværnet kornet til 
mel«.

Arrangementet hedder 
Dyr på græs - lad det krible 
og krable og sker i et samar-
bejde mellem Landbomuseet 
og Kolding Kommune, der 
hvert år inviterer til forårsfest 
i naturen, så børn og deres fa-
milier sammen kan udforske 
og blive klogere på natur og 
kultur omkring Landbomu-
seet og landbolivet. 

Praktisk
Arrangementet er gratis, 

men vil man besøge museet 
med de mange spændende 
redskaber fra gamle dage, kan 
man købe billet på dagen. 
Entre: 40 kr. for voksne og 20 
kr. for børn. Dyr på græs sker 
d. 4. maj kl. 10-15 på Land-
bomuseet Kolding, Brøds-
gårdsvej 52, Harte, Kolding.

Forårskoncert i 
Aastrup Kirke
Korene ved Aastrup og 
Vonsbæk Kirker afholder 
traditionen tro forårskon-
cert.

Seniorkoret og Ad Hoc 
Koret vil, i samspil med Hele-
ne Appel ved klaveret og Elise 
Barsøe Jessen på tværfløjte, 

levere sang, musik og fælles-
sang til en dejlig forårsaften i 
Aastrup Kirke. 

Korene ledes af organist 

og korleder Elsebeth Birk-
blad, og entré er gratis. For-
årskoncerten er onsdag den 8. 
maj kl. 19.30.

Hvis du ikke har 
modtaget avisen...

Kan den 
hentes hos:
Christiansfeld Avis  

Christiansfeld Centret

Dagli’ Brugsen og  
Stalden  
i Hejls
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Håndværkere m.m.

Læs også ugeavisen på:

- eller få avisen tilsendt 
pr. mail  

hver torsdag morgen.

Tilmeld dig på: 
www.christians-

feld-avis.dk

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

Indbrudstyve på 
spil i Tyrstrup 
Sognehus
Indbrudstyvene holdt ikke 
Påskens helligdage i hu 
og trængte natten mel-
lem Langfredag og lørdag 
ind på regnskabskontoret i 
Tyrstrup Kirkes sognehus. 

De ubudne nattelige gæ-
ster havde skaffet sig adgang 
gennem et vindue på sogne-
huset østside, før de forsvandt 
med kontorets stationære 
computer og to bærbare com-
putere, fortæller kirkeværge 
Henning K. Madsen til avi-

sen. Heldigvis havde man 
alle data gemt eksternt og de 
stjålne computere rummede 
ingen personfølsomme oplys-
ninger.

I efteråret, nogen tid før 
det nye sognehus blev ind-
viet, havde tyve brudt ind 
i nabohuset, der fungerede 
som midlertidigt sognehus. 
Ved den lejlighed var der blev 
stjålet et nøgleskab og et pen-
geskab.

Af Lars Østergaard Jensen

Kirkeværge Henning K. Madsen viser, hvor tyvene var trængt 
ind i sognehuset.


