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Gudstjenester
Søndag den 12. maj 2019 

3. søndag efter påske
Aastrup .....................kl. 09.00
Aller .............................. ingen
Bjerning ........................ ingen
Brødremenigheden ..kl. 10.30 
Fjelstrup ....................kl. 10.15 
Konfirmation
Frørup ........................... ingen
Hejls .............................. ingen
Hjerndrup ..................... ingen
Moltrup .....................kl. 09.00
Sommersted ..............kl. 10.30
Stepping ........................ ingen
Taps ...........................kl. 10.30
Tyrstrup .....................kl. 10.30
Konfirmation
Tyrstrup .....................kl. 16.00
Vejstrup ......................... ingen
Vonsbæk ....................kl. 10.30

Torsdag den 16. maj 2019
De 7 sogne holder fælles 
bededagsgudstjeneste i  

Hjerndrup kirke kl. 19.00

Fredag den 17. maj 2019 
Store Bededag

Aastrup .....................kl. 10.30
Aller ..........................kl. 09.00
Bjerning ........................ ingen
Brødremenigheden ...... ingen
Fjelstrup ........................ ingen
Frørup ........................... ingen

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

HVEDEDAGS- 
TRAVETUR

Torsdag den 16. maj kl. 18.30 
mødes vi på parkeringspladsen  

på Skamlingsbanken
Vi går en lille travetur  

og hører måske lidt om Skamlingsbanken.

Derefter kører vi tilbage til Aller Friskole, 
hvor der serveres varme hveder.

Turen er barnevognsvenlig.

Vi glæder os til at se dig.
Brødrem

enighedens 
D

anske M
ission

Info og program på www.bdm-dk.dk 

MISSIONSFEST 2019 
Søndag den 26. maj i Christiansfeld
Festgudstjeneste kl. 10.00 i Brødremenighedens kirke 

Bliv inspireret til følgeskab i mission v/ Generalsekretær          
Jonas Adelin Jørgensen (Dansk Missionsråd)

Glimt fra international mission - om BDMs projekter,            
udsendte medarbejdere og nye missionale initiativer

Middag og missionsfest fra kl 12.00 i Multisalen
Alle er velkommen - tilmelding ikke nødvendig!

Indkaldelse til  

ekstraordinær 
generalforsamling

Fjelstrup Forsamlingshus og  
Fjelstrup Hallen indkalder til 

ekstraordinær generalforsamling
den 3. juni 2019 kl. 19.30  

i Forsamlingshuset
Dagsorden: 

Vedtægtsændring i de to foreningers vedtægter  
vedr. salg og køb af areal mellem  

Fjelstrup Forsamlingshus og Fjelstrup Hallen.

Med venlig hilsen  
Bestyrelsen for Fjelstrup Forsamlingshus 

og Fjelstrup Hallen

 
 
 
  Åbningstider: Pubben: Køkken: Dagens middag: Kr.

Mandag 11.00 - 22.00 12.00 - 19.30 Biksemad ................................. 89,-
Tirsdag 11.00 - 22.00 12.00 - 19.30 Boller i karry ........................... 89,-
Onsdag 11.00 - 22.00 12.00 - 19.30 Skinkeschnitzel ........................ 89,-
Torsdag	 11.00	-	22.00	 12.00	-	19.30	 Stegt	flæsk	m.	persillesovs ...... 89,-
Fredag 11.00 - 02.00 12.00 - 20.00 Mørbradgryde ......................... 89,-
Lørdag 11.00 - 02.00 12.00 - 20.00 Herregårdsbøf  m. bearnaise .. 89,-
Søndag	 11.00	-	21.00	 12.00	-	20.00	 Flæskesteg	m.	rødkål .............109,-
Alle dage:	Steak,	stjerneskud,	dagens	suppe,	børneretter,	forretter	&	desserter
Mad ud af  huset: Dagens middag 89,00 - Stjerneskud 119,00 - Burger 109,00

Barley	&	Grapes	Gastropub 
Kirkegårdsallé 1 • 6070 Christiansfeld • Tlf. 6128 5847

Live musik 
Fredag den 17. maj 

kommer Ole
og spiller op til dans.

Så sving da endelig numsen 

forbi, til lidt fest og løjer!

• 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...

B L O M S T E R      C H O K O L A D E      V I N ,  Ø L  &  S P I R I T U S      G A V E R

Bestil i vores butik, interflora.dk  
eller via mobilen. Vi sender over hele landet

Fordi mor er den
dejligste i verden

HUSK
MORS DAG
SØNDAG  

D. 12. MAJ
Denne dag 

holder vi
ÅBENT 

FRA  
kl. 7-ca.15

Hjerndrupvej 10 . 7456 1511
www.blomstergaarden- 

christiansfeld.dk

Se også 
annonce 

side 3

Hejls .............................. ingen
Hjerndrup ..................... ingen
Moltrup .....................kl. 10.00
Konfirmation
Sommersted ..............kl. 10.30
Konfirmation
Stepping ........................ ingen

Taps ............................... ingen
Tyrstrup .....................kl. 09.00
Vejstrup ......................... ingen
Vonsbæk ........................ ingen

Hvad sker der i min kirke? 
Se side 2

HUSK

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

2019 KL. 11

Kom til en 
hyggelig dag 

på sportspladsen i Frørup
Tilmelding senest torsdag den 16. maj til  

Bjarne Jessen tlf. 2179 9455

VEL MØDT TIL RINGRIDNING I FRØRUP

Christiansfeld - Frørup  
RINGRIDERUDVALG

Ringridning i Frørup
HUSK
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Bekendtgørelser

Christiansfeld Avis

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

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

Sats og montage: Christiansfeld Avis 
Tryk: Jysk Fynske Medier

 
KONTORTID:

Mandag, tirsdag og onsdag .........................kl. 09.00-13.00
Torsdag ............................................................kl. 09.00-16.00
Fredag .......................................................................... Lukket

ANNONCE-INDLEVERING:
Større annoncer: Hele, halve og kvarte sider samt  
annoncer med farve skal indleveres senest torsdag.  
Mindre annoncer kan nås tirsdag inden kl. 10.00.

BEMÆRK: Kontoret er lukket hver fredag.

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

Bekendtgørelser

Salon 
Chris

Åben  
mandag den 20/5

FERIE fra  
d. 23/5 til d. 7/6

Lukket  
i uge 22 & 23

Tlf. 7456 1212

Frørup · Hejls 
Hjerndrup · Stepping

Taps · Tyrstrup · Vejstrup

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.

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

Gospelgudstjeneste 
12. maj kl. 16

Velkommen til gospelgudstjeneste  
i Tyrstrup Kirke

Christiansfeld Gospelkor  
synger for på  
sprudlende  
gospelsange

Efter gudstjenesten 
er der mulighed 
for fællesspisning i 
sognehuset.

Gudstjeneste og  
pilgrimsvandring

Fredag den 17. maj kl. 9.00  
i Tyrstrup kirke
Gudstjenesten er for alle. 

Vandringen efter gudstjenesten er for dem,  
der kan og har lyst.

Vi går ca. 8 km. 

Tag madpakken med til stop undervejs!

DE 7 SOGNE
Hjerndrup Kirke inviterer
Vi indbyder borgere i Stepping,  
Frørup, Taps, Hejls, Tyrstrup og  
Hjerndrup til aftengudstjeneste

Torsdag den 16. maj kl. 19
Det er dagen før Store Bededag.

Tyrstrup Kirkes kor LAUDAMUS medvirker.

Efter gudstjenesten samles vi i vores kirkelade,  
hvor vi vil nyde varme hveder og kaffe m.v.,  

og vi vil synge et par sange.

I er alle velkomne.

Venlig hilsen  
Hjerndrup Kirkes menighedsråd

Gråsten slotshave og skov
Udflugt søndag 2. juni kl. 12.00-18.00 

fra Tyrstrup kirke
Husk godt fodtøj og madpakke!
Vi spiser, når vi når frem til haven. 
Herefter mulighed for at gå i  
haven, en længere tur i skoven  
eller kigge ind i slotskirken.
Inden hjemtur er der kaffebord  
på Den Gamle Kro.
Pris: 100,- betales ved afgang.
Bindende tilmelding senest  
25. maj kl. 12.00 til awc@km.dk /  
tlf: 4015 1321.

»Biernes verden«
Foredrag 22. maj  

kl. 19.00 i Sognehuset
Honningmanden Poul Mortensen fortæller om  
biernes liv,  
deres betydning  
for vores over- 
levelse og  
jordens fremtid.

Kaffe, vin m.v. kan  
købes i pausen.

Fri entré.

Beskæftigelser

UNGE SØGES
Er der mon et par unge mennesker under 18 år,  

der kunne tænke sig et sommerjob,  
så mangler vi stadig et par stykker,  

der kan arbejde i nogle weekender og i sommerferien.

Henvendelse 
Grønninghoved Strand Camping 

Tlf. 7557 4045

Taksigelser

Tusind tak 
for opmærksomheden ved 
min konfirmation den 5. 
maj. 

Kærlig hilsen  
Matthias Byg

Hent evt.  
Ugeavisen hos:

Christiansfeld Avis  
Christiansfeld Centret

Dagli’ Brugsen og  
Stalden i Hejls

Haderslev Skatklub
Her er resultaterne fra Ha-
derslev Skatklub den 23/4-
2019, med 21 deltagere.
1. plads: Børge Jakobsen, 
1866 point. 2. plads: Svend 
Åge Petz, 1852 point. 3. 

plads: Leif Aagaard, 1634 
point. 4. plads: Jørn Fogh, 
1549 point. 5. plads: Bent Sø-
rensen, 1503 point. Den der 
kom tættest på 888 point var 
Henning Jørgensen.

Her er resultaterne fra Ha-
derslev Skatklub den 30/4-
2019, med 18 deltagere.
1. plads: John Mikkelsen, 
2013 point. 2. plads: Jørn 
Fogh, 1924 point. 3. plads: 

Helge Therkildsen, 1749 
point. 4. plads: Erik Bruhn 
Hansen, 1580 point. 
Den der var tættest på 888 
point var Leif Pedersen.
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HVOR SKAL VI HEN 
DANMARK?

      mere    eller mindre
       EU?       EU?

Radikale Venstre og Dansk Folkeparti tørner sammen i 
et brag af en politisk duel. Det sker på årets Europadag,

den 9. maj klokken 17-19 på Hotel Tønderhus
Jomfrustien 1, 6270 Tønder

Radikale Venstre stiller med politisk leder Morten Østergaard
og spidskandidat til Europaparlamentsvalget Morten Helveg Petersen. 

Dansk Folkeparti stiller med partiformand Kristian Thulesen Dahl 
og spidskandidat til Europaparlamentsvalget Peter Kofod.  

I denne politiske dobbeltduel bliver retningen for Danmark efter hhv. 
et Folketings- og et Europaparlamentsvalg sat til debat.  

Der er ingen tvivl om, at det gør en forskel, om en ny regering bringes til magten 
og Danmarks kurs i Europa sættes af Dansk Folkeparti eller Radikale Venstre.  

Debatarrangementet er åbent for alle. Der serveres kaffe og kage i pausen.

Tillykke

B L O M S T E R      C H O K O L A D E      V I N ,  Ø L  &  S P I R I T U S      G A V E R

Bestil i vores butik, interflora.dk  
eller via mobilen. Vi sender over hele landet

Fordi mor er den
dejligste i verden

Søndag den 12. maj
Åben fra kl. 700-1500

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

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

· Gaveafdeling med alt til hus og have
Blomster Gården

v/ John Clausen
Hjerndrupvej 10

Christiansfeld

Tlf. 74 56 15 11

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

Kære Ida
Hjertelig tillykke med kon-
firmationen søndag den 12. 
maj i Tyrstrup Kirke. 
Vi håber, du får en fantas-
tisk dag.

Kærlig hilsen  
far og mor

Kære Kamilla 
Tillykke med de 10 år den 
15. maj.

Kærlig hilsen  
farmor og farfar 

Kære Laura Marie  
og Bjarne
Hjertelig tillykke med sølv- 
bryllup den 14. maj 2019.

Hilsen fra  
Mor/Svigermor

Kære Amalie
Du ønskes et stort tillyk-
ke med din konfirmation 
søndag den 12. maj. Håber 
du får den dejligste dag. 
Vi elsker dig. 

Knus Mathilde,  
Josephine, far og mor

Kære Sebrina
Rigtig hjertelig tillykke med 
din konfirmation den 12. 
maj. 
Håber du får en dejlig dag. 
Vi glæder os til at fejre dig.

Kærlig hilsen 
Liva, Thorvald, Karen,  
Cecilie, Malene,  
Hanne, Rasmus,  
Thomas og Birgit

Kære mor og far
I ønskes hjertelig tillyk-
ke med Jeres sølvbryllup 
søndag den 12. maj. 
Vi glæder os til at fejre Jer 
søndag morgen kl. 9.00.

Kærlig hilsen 
Jacob, Joachim og Jens

Sølvbryllup
Tina og Kenn Lund kan fej-
re sølvbryllup tirsdag den 
14. maj. I den anledning 
håber vi at familie, venner 
og bekendte vil komme og 
fejre dem med morgensang 
kl. 7.00, på Bjerndrupvej 5, 
6560 Sommersted.
- Herefter vil der være mor-
genmad.

Kærlig hilsen  
børn og svingerbørn

Kære Nickolaj 
Stort tillykke med konfir-
mationen den 12. maj.

Kærlig hilsen  
Mormor og morfar  
Lene og Jens

25 år! Et stort  
Tillykke til jer,  
mor og far 
Vores forældre Susanne og 
Poul-Erik kan på tirsdag den 
14. maj fejre sølvbryllup.
I den anledning håber vi, at 
venner og familie som har tid 
og lyst, vil være med til mor-
genvækning og sang kl. 07.00 
på Fjelstrup Landevej 59.

Kærlig hilsen 
Rikke & Trine

Kære Nickolaj 
Stort tillykke med konfir-
mation den 12. maj, håber 
du får en fantastisk dag. 

Kærlig hilsen  
Signe, mor og far

Kære Amalie
Stort tillykke  

med din konfirmation  
den 12. maj. 

Vi håber du får  
en dejlig dag.

Knus  
mormor og morfar
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Få mere med

Få YouSee Tv og 
Bredbånd tilbage
Mange i Christiansfeld savner tv og bredbånd fra YouSee 
– måske gør du også? 

Heldigvis har du fuld frihed til at få at få dit lynhurtige og 
stabile internet samt din fleksible tv-pakke tilbage. Vi sætter 
det hele op for dig – og vi er først tilfredse, når du er. 
Ring for gode tilbud på 70 70 41 19.

Vi besøger også Christiansfeld 
– og du er særligt inviteret

Brødremenighedens Hotel
Lindegade 26, 6070 Christiansfeld 
Torsdag den 16. maj kl. 14.00-18.00

FK0111_Annonce_foreningsavis.indd   1 03/05/2019   11.08

Sangerinden Jeanette Bonde  
fra Christiansfeld til Eurovison

Når sangerinden Leonora 
i næste uge skal forsvare 
de danske farver med sin 
sang »Love is forever« ved 
dette års Eurovison i Tel 
Aviv, får hun musikalsk 
opbakning af korsanger 
Jeanette Bonde, som selv 
stod på scenen som solist 
ved det danske Grand Prix 
i 2017. Få dage før afrejsen 
til Israel kiggede Jeanette 
forbi Christiansfeld Avis 
til en hyggelig snak om sin 
opvækst i byen, sin musi-
kalske uddannelse og kar-
riere, hvor hun blandt an-
det har arbejdet sammen 
med Stine Bramsen, Peter 
A.G. og Josh Groban.

Jeanette flyttede sammen 
med sine forældre, Jette og 
Jørgen Bonde Mikkelsen, fra 
Seest til Torning lige uden-
for Christiansfeld i 2001, da 
hun var 15 år gammel - og 
altså heldigvis før fyrvær-

keribranden i Seest, fortæl-
ler hun. På gården i Torning 
havde Jeanette et par heste, 
men begyndte snart efter på 
musikskolen i Christiansfeld 
til sang hos Erik Storm Lo-
rentzen. I denne forbindelse 
har hun ofte sunget i Brødre-
menighedens Kirke og senere 
som freelance sangerinde på 
Christiansfeld Hotel. Mange 
i Christiansfeld har mødt 
Jeanette i Netto, da hun som 
ung jobbede ved kassen. Og 
hver gang hun er hjemme hos 
sine forældre, skal hun altid 
sammen med sin mor ud at 
købe honningkager, som hun 
aldrig bliver træt af, fortæller 
hun leende. Og endelig hæn-
ger hun altid et par Herren-
hut stjerner oppe i vinduet 
derhjemme ved juletid.

Efter musikskolen i Chri-
stiansfeld og Kolding blev 
Jeanette uddannet som san-
ger og sangskriver på Det 
Jyske Musikkonservatorium 

i Aarhus og er både en dyg-
tig håndværker og en pas-
sioneret kunstner. I New York 
blev hun coachet af Whitney 
Houstons og Chaka Khans 
korsanger, Karen Bernod. På 
grund af sin store stemme er 
hun blandt andet blevet kaldt 
en ”dansk Adele” og en »hvid 
Aretha Franklin«.

På spørgsmålet om sine 
største musikalske oplevelser 
svarer Jeanette lynhurtigt: 
- Helt klart mit samarbejde 
som korsanger gennem fire 
år med Stine Bramsen - og 
specielt var koncerten på 
Bøgescenen i Skanderborg i 
solskin med masser af glade 
publikummer en kæmpeop-
levelse. Jeg må også nævne 
den store koncert i DRs kon-
certsal, lige før Stine Bram-
sen igen begyndte at optræde 
med Alfabeat. Det var vemo-
digt, men gav mig også tid og 
overskud til at pleje min egen 
karriere. 

Ny EP udkom i april 
Som solist udgav Jeanette 

således i april sin nye EP 
»More than she does« med 
singlen af samme navn, der i 
pressebeskrivelsen beskrives 
som et hårdtslående og edgy 
poptræk af særlig kvalitet 
og kaliber. »More than she 
does« er tilgængelig på alle 
streamingtjenester: https://
lnk.to/MoreThanSheDoes

Sangen er skrevet med 
produceren John Gordon, 
der blandt andre stod bag 
monsterhittet »Satellite«, der 
sikrede Tyskland Eurovision-
sejren i 2010. 

Derudover har Jeanette 
lagt stemme til en af de små 
priser i CBB’s musikvideo 
»Livet uden Filter«, der blev 
hørt over 2,5 millioner gange 
på YouTube.

Tekst og foto: Lars Ø. Jensen

Jeanette nyder forårssolen ved springvandet bag Brødrehuset.
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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 



Christiansfeld Avis6 Torsdag den 9. maj 2019

Vidste du,
at EU’s åbne grænser medfører fl ere indbrud 

og gadekriminalitet i Danmark?
I EU’s grænseløse Union må vi ikke have grænsekontrol. Så i 2001 blev politiet bortvist 
fra deres kontrolposter ved vores grænse. Dermed blev der fri adgang for europæiske 

bander, der risikofrit kan rejse til Danmark, fylde varevognen med tyvekoster og rejse retur. 
EU har i øjeblikket tilladt en midlertidig grænsekontrol. 
Hvis denne slutter, er der igen fri adgang til Danmark.

Se mere på www.df.dk/EU

df@df.dk . 33375199 . df.dk

Som læser af Tyrstrup Herreds Tidende/Christiansfeld Avis får du dette 
specielle læsertilbud. Oplys rejsekoden ”THT” ved bestilling 

– så får du automatisk rabatprisen.

KØR SELV-FERIE MED

BESTILLING: Telefon 70 20 34 48 
eller www.happydays.nu

Husk rejsekode: 
THT

Telefonen er åben hverdage kl. 9-17. Weekend & helligdage kl. 10-14.

Forbehold for tryk- og prisfejl samt udsolgt. Børnerabat ved 2 voksne.
Ekspeditionsgebyr kr. 99,-. Afbestillingsforsikring kan tilkøbes.

Teknisk arrangør:

Christiansfeld Avis
Jernbanegade 1  •  6070 Christiansfeld  •  Tlf. 7456 1433  •  Grundlagt 1924

info@tht-ugeavis.dk  •  www.christiansfeld-avis.dk

Schloss Zamek Kliczkow
God mad fra et køkkenteam med store 
konkurrencepræstationer bag sig og 
muligheden for at komme på maleriske 
udflugter til hest – det er bare nogle af 
de ting, I kan glæde jer til på renæs-
sanceslottet i Nedre Schlesien. Jeres 
storslåede feriebase ligger i det skov-
klædte bjerglandskab i Sydvestpolen, 
nær både Tyskland og Tjekkiet. Her 
skal I tilbringe en romantisk slotsferie 
i den grønne dal, hvor fortidens ade-
lige og aristokrater holdt hof – og hvor 
nutidens gæster flokkes for at nyde det 
moderniserede slots skønne faciliteter: 
Nyd den fri adgang til slottets lækre 
wellnessafdeling med pool og sauna, 
og se frem mod smagsoplevelserne, 
der venter i slottets restaurant.

• 3 overnatninger
• 3 x morgenbuffet
• 3 x 3-retters middag/buffet
• En flaske vin på værelset 

ved ankomst

Eventyrligt slot i Polen
4 dages på historisk slot i Osiecznica

Ankomst 
Valgfri t.o.m. 19.12.2019.

Børnerabat 
1 barn 0-2 år gratis.
1 barn 3-12 år ½ pris.
Opredning fra 13 år kr. 1.049,-

Pr. person i dobbeltværelse

1.649,-
Pris uden rejsekode 1.799,-

Pr. person i dobbeltværelse

4 nætter 1.999,-5 nætter 2.349,-

Kultur / Mad

Hold din fest i Fjelstrup

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

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

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

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

Lege-
pladsdag 
i Børne-
huset 
Trold-
blomst
Den sidste lørdag i april 
var ikke en stille og rolig 
dag i Børnehuset Trold-
blomst, som lørdage ellers 
plejer at være. 

Institutionen summede af 
liv, da både børn og voksne 
var mødt op for at hjælpe 
med praktiske opgaver. Det 
var fantastisk at mærke den 
store opbakning og engage-
ment fra forældrene og se 
børnene nyde en fællesdag 
og deltage i praktisk arbejde i 
Troldblomst. 

Fredag var der blevet leve-
ret 13 m3 sand, som skulle kø-
res ind og fyldes i vores sand-
kasser, klar til mange gode 
timers leg for alle vores børn. 
Vi var så heldige, at det lokale 
el firma AG Electric A/S, med 
Jesper i spidsen, sponsorere-
de maskiner, en gravko og 2 
motordrevne trillebører, som 
lettede det tunge arbejde ge-
valdigt. Det var en kæmpestor 
hjælp. Ud over den enorme 
mængde sand, der blev fyldt 
i sandkasserne, blev der bl.a. 
også luget ukrudt, vasket 
vægge rene for mudder, pud-
set vinduer, fejet fliser, olieret 
borde, bænke og legehuse og 
plantet en masse træer og bu-
ske. Vi var så heldige, at nogle 
forældre leverede overskyden-
de træer og buske, men også 
Blomstergården, hvor vi køb-
te 3 store træer, var så søde at 
sponsorere nogle sommerfug-
lebuske. Så nu er der etable-
ret endnu mere natur på vores 
legeplads, som både vil give 
skygge og tiltrække insekter 
og sommerfugle, til stor glæde 
for børn og voksne.

»Uden mad og drikke duer 
helten ikke, så derfor havde 
køkkenet og madholdet sør-
get for forplejning i løbet af 
dagen, så alle depoter blev 
fyldt op. Det var en skøn dag, 
hvor fællesskab, praktisk ar-
bejde og energi var i top.

Mandag mødte vi alle sam-
men ind til en institution som 
strålede. Dejligt at så mange 
hjalp til og bidrog på den ene 
eller anden måde. Det er guld 
værd for os.

Tekst og foto  
Tina Schack Jensen,  

Leder i  
Børnehuset Troldblomst
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Kjellerupvej 1 • 6091 Sønder Bjert
Tlf. 30 49 15 07

www.strandsblomster.dk

ÅBNINGSTIDER:
Mandag-fredag kl. 9.00-17.30
Lørdag-søndag kl. 9.00-17.00

Bl  msterSTRANDS
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Ampler
Flere slags. Pr. stk. 99.-

Ta’ 2 stk. KUN

169.-

Sammen-
plantninger

Pr. stk. FRA

79.-

Firkantede
krukker

(Ekskl. planter)

÷50%

Store
Hortensia
Pr. stk. 129.-

Ta’ 2 stk. KUN

225.-

Opstammede
planter

Frit valg pr. stk. FRA

129.-

Vi har åbent alle ugens dage

Husk
Mors Dag

søndag den
12. maj!

Buketter
Pr. stk. KUN

125.-
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Overvejer du at sælge – eller vil du bare vide, hvad din bolig er værd?

Bestil et gratis Salgstjek inden den 30. juni 2019, så er du med i lodtrækningen 

om professionel håndværkerhjælp, der kan gøre din bolig endnu mere attraktiv.

Læs mere på edc.dk/bestil

Bliv

100% 
salgsklar

Bestil et gratis Salgstjek 
og vind håndværkerhjælp 
for 15.000 kr.
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Bolig / Have / Fritid m.m. 

Liberale Erhverv m.m.

Motor

Praktiserende landinspektør 
Peder Boesen 

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

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

kl. 16.00-17.00 på  
Christiansfeld Bibliotek

Charlotte Szocska 
Mette H. Bindeballe

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

Konfirmation 2019

Fjelstrup kirke  
søndag  
den 12. maj 
kl. 10.15

Henriette Beukel
Cecilie Lærke Brummer
Rikke Bagge Hansen
Oliver Lucas Hjelm
Line Højland
Emma Jensen Jacewicz 
Emil Holmgaard Jensen
Kristoffer Nowak Kliver
Lauge Kock Larsen

Nina Bruus Mumm
Brianna Juhl Schmidt
Sebrina Madsen Paaske
Jacob Keoni Schmidt  
Morthorst Rasmussen
Oscar Hvid Solmer
Jacob Kongsted Solmer
Louis Sejer Strodthoff

Konfirmation 2019

Tyrstrup kirke  
søndag  
den 12. maj 
kl. 10.30

My Jasmin Rosendahl 
Kongstedt
Sarah Sophie Johansen
Lisa Nørgaard Dinsen
Mia Ørum Ravn
Amalie Lund Kloth
Ida Leed Lautrup

Simon Schjerning
Rasmus Boisen
Mikkel Brøchner Volstrup
Nickolaj Lindved Tagesen
Tobias Meldgaard Andersen
Katrine Schmidt
Andreas William McCulloch

Konfirmation 2019

Moltrup kirke Bededag 
fredag  
den 17. maj 
kl. 10.00

Lizzi HartwigMoltrup
Emma Reinhardt Chris-
tensen
Silja Steinholm
Signemarie Holler Kanstrup
Sofie Amalie Jensen

Alexander Hans Erik Öberg
Andreas Joachim Slagor
Andreas Mølgaard 
Mathilde Læborg Maltarp

Forårskoncert i Tyrstrup Kirke

Alle bænkerækker var be-
satte, da Tyrstrup Kirke 
onsdag aften den 2. maj 
inviterede til koncert med 
fire sangkor.

Koncerten indledtes med 
fælles salmesang i det smukke 
kirkerum, før Aller-Fjelstrup 

sognekor under ledelse af 
Krista Revsbech indtog gul-
vet og sang: Først brød den 
vej, Når egene knoppes, Maj-
sang og Jeg samler på de små 
børns smil.

Dernæst sang Sommer-
sted-Oksenvad Damekor ved 
Ester Schmidt fem stykker: 

Spirer af Guds kærlighed, 
Herren er mit lys og min frel-
se, Det var i tidligt morgen-
gry, Jerusalem og Nu er jord 
og himmel stille. 

Kor-Nor fra Hejls under 
ledelse af Kirsten Iversen 
præsenterede publikum for: 
Lyset springer pluds’lig ud, 
Jeg ved en lærkerede, I min 
solskinskurv, Ude i haven 
samt Du er gæst her på jord.

Nu kom turen til Tyrstrup 
Kirkes voksenkor, Laudamus, 
ved Karin Mølbak Jensen. 
Hun er organist i kirken og 
havde taget initiativ til arran-
gementet. 

Koret fremførte: Velkom-
men i den grønne lund, Ro-
selil og hendes moder, Herre, 
lær mig i min færden. Hil dig 

Nogle af sangerne i Tyrstrup Voksenkor under ledelse af Karin 
Mølbak Jensen.

frelser og forsoner samt En 
stjernesol i fjerne lande.

Det smukke og vellykkede 
koncertarrangement blev af-
rundet med, at alle korsan-
gerne under musikalsk ledelse 
af Karin Mølbak Jensen sang 
Nils W. Gades, Morgensang 
fra Elverskud. Efter koncer-

ten fik Krista Revsbech, Ester 
Schmidt og Kirsten Iversen 
hver overrakt en blomsterbu-
ket af Karin Mølbak Jensen - 
som til sin egen overraskelse 
selv fik smukke blomster og 
ord med på vejen af Finn 
Hougaard.

Af Lars Østergaard Jensen

Alle fire kor sang Niels W. Gades Morgensang fra Elverskud som finale på Forårskoncerten.
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Start her:

Vi søger unge i alderen 13-17 
år til omdeling af reklamer og 
aviser. Et godt job for dig, der 
har lyst til at tjene dine egne 
penge og måske spare op til en 
iPhone, et trommesæt, tøj eller 
noget helt fjerde.

Læs mere og søg jobbet på  
blivomdeler.nu/au – eller ring 
til os på 70 10 40 00.

Psst! Kender  
du en, der er  
klar til at tage 
ansvar og tjene 
sine egne penge?

Omdeling 1-2 gange om ugen 

Du bestemmer selv, hvornår på 
dagen, du vil arbejde – indenfor 
vores deadline

Stadig tid til skole og venner

Vi leverer reklamer og aviser hos dig

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

A
U

www.blivomdeler.nu/au

Weekend-kampe spillet af 
herre-holdene i Christiansfeld
Søndag spillede både CIF’s 
serie 3 og 5 på hjemmeba-
ne mod henholdsvis Skær-
bæk B (Serie 3) og Vojens 
BI (Serie 5). 

For en lille måneds tid si-
den så det rigtig pænt ud for 
CIF’s serie 3 hold. De havde 
startet sæsonen med 4 point 
på to kampe, og humøret var 
ganske højt i truppen. Det var 
lige indtil den 12. april, hvor 
holdet fik en syngende lus-
sing på udebane mod Højer. 
Resultatet blev 4-1, på trods 
af at Feld havde bragt sig 
foran efter kort tid. Det der 
stod tilbage, var et CIF hold 
med gevaldige fodboldtøm-
mermænd. Det har holdet 
prøvet at rette op på siden, 
hvor de først har spillet 1-1 
mod Føvling og efterfølgende 
1-1 mod topholdet fra Tøn-
der. Det var dog stadig et CIF 
hold, der lå tættere på bunden 
end toppen. Med tanken fyldt 
op med selvtillid, var de dog 
søndag eftermiddag klar til at 
tage imod holdet på 2. plad-
sen fra Skærbæk. 

Tilskuerne var blevet lo-
vet et flot græstæppe; det fik 
de ikke! I stedet fik de en tør 
og humplet bane, som resul-
terede i mange skæve og høje 
bolde. CIF var dog bedre til 
at udnytte banens beskaffen-

hed end Skærbæk var, og fik 
flere gange i 1. halvleg pres-
set Skærbæks målmand til 
farlige udspark, som skabte 
store chancer til Feld. Efter 
33 min fik Lars Johnsen tilfø-
jet endnu et gult kort til et i 
forvejen pakket ostemads-CV. 
På trods af det formåede CIF 
dog alligevel at dominere, og 
endda score. Det skete di-
rekte på hjørnespark, og mål-
scorer var selvfølgelig Robin 
Kragelund. 

2. halvleg startede bedre 
ud for Skærbæk, men bedst 
som de var begyndt at kom-
me tilbage i kampen, kunne 
Jakob Friis med en flot til-
bage aflevering fra baglinjen, 
finde Nikolai Skøtt i det lille 
felt, som fik udbygget førin-
gen til 2-0. Herefter stod der 
Skærbæk på det meste af spil-
let, og udeholdet formåede 
også at reducere til 2-1, da 
en høj bold ind i CIF’s felt 
efter lidt tumult endte hos en 
Skærbæk-spiller, som nemt 
kunne trille den ind bag Toni 
Maass, som var uden chance. 
Skærbæk trykkede herefter 
godt på igen, og det begyndte 
ligeså stille at se presset ud 
for hjemmeholdet. Heldigvis 
var Jakob Friis i hopla, og fik 
scoret til 3-1 efter et langt so-
loløb på en aflevering fra egen 
banehalvdel.

På trods af en 2-måls 
føring, så kunne CIF ikke 
spille med ro, og holdet var 
under stort pres de sidste 15 
min. Her kom Skærbæk til 
flere chancer, og fik endda et 
straffespark, som målmand 
Toni heldigvis snuppede og 
boksede bolden sikkert væk. 
Flot kamp fra Toni! Kampen 
endte 3-1 til CIF. 

Udover Toni i målet og en 
flot indsats fra Jakob Friis, var 
det igen en fornøjelse at se 
en bagkæde som fungerede 
rigtig godt, samt en midtbane 
og offensiv som præsterede at 
skabe chancer. Dette endda 
uden CIF’s store front angri-
ber, Anders Kirsch, som kun 
spillede de sidste 10 min af 
kampen på grund af sygdom. 

Tidligere på dagen spillede 
serie 5 topkamp mod Vojens 
BI. Her blev det til en tæt 
kamp mod det klart stærkeste 
hold CIF endnu har mødt, 
og Felderne kunne da heller 
ikke holde Vojens fra fadet. 
1-2 endte det til udeholdet. 
Målscorer fra CIF var Janek 
Maass, som køligt scorede 
under pres efter en fremra-
gende lang aflevering fra Stig 
Johansen. CIF serie 5 er på 
trods af nederlaget klar til at 
spille oprykningsspil i den nye 
serie 5 struktur. Velfortjent!

Af Lasse Kirsch

Hele holdet foran Tyrstrup Kro.

Tyrstrup Kro forvandlet 
til pitstop for Touren
Onsdag den 1. maj tog 
knap 70 cyklister udfor-
dringen op og prøvekørte 
hele eller dele af etape 3 
for den planlagte Tour de 
France rute fra Vejle til 
Sønderborg på ca. 150 km. 

De startede med at få mor-
genmad på lystbådehavnen i 
Vejle, hvorefter de blev sendt 
ud på etapen. Da feltet nåede 

Koldings Akseltorv var det 
igen tid til at få fyldt sukker-
depoterne op, og her tilslutte-
de borgmester Jørn Pedersen 
sig cykelløbet for at prøvekøre 
den del af ruten, der går fra 
Kolding til Christiansfeld. 
Ved frokosttid var rytterne 
kommet til Tyrstrup Kro, og 
denne dannede rammerne 
for pitstop med frokost, så 
de kunne klare de resterende 

cirka 80 km fra Tyrstrup kro 
til Sønderborg.

Det var minister Eva Kjer 
Hansen (V) og EU-kandidat 
landmand Asger Christensen 
(V), som havde inviteret til 
dette uformelle vælgermøde 
på 1. maj. Ifølge de to Ven-
strepolitikere har man nemlig 
nogle af de bedste samtaler på 
sadlen af en cykel.

Tekst og foto Simon Schelde

Plastik ikke altid Fantastisk
For fem år siden skrev vi 
om et lille klasseprojekt på 
Christiansfeld Skole, hvor 
nogle elever havde sat små 
skilte op ved de hunde-
hømmere, som lå på forto-
vene til gene for borgerne. 
Det positive initiativ fik 
mange hundeejere til at 
tænke sig om og opsamle 
efterladenskaberne efter 
Fido, Trofast og Bingo i 
små plastikposer.

I dag er der heldigvis også 
blevet langt mellem pøllerne i 
gaderne, men tilsyneladende 
har nogle hundeejere misfor-
stået ideen med plastikposer-
ne - som efterlades med deres 
uhumske indhold både her og 

der, ja endda smidt ind i folks 
haver. Helt skørt bliver det, 
når visse hundeejere smider 
menneskets bedste vens efter-
ladenskaber i plastikposerne 
ude i naturen og skoven - hvor 
det tager flere år at nedbryde 
poserne. En fremgangsmåde, 
der også er ulovlig. 

En læser fortæller, at han i 
de senere år har fundet flere 
og flere af de sorte poser i 
skovene og stierne ud mod 
Christinero. Selv fandt jeg 
ikke færre end 18(!) sorte 
plastposer fyldt med hun-
del… smidt mellem træerne 
lige efter den blå viadukt over 
omfartsvejen. Efter fotografe-
ring endte de, hvor de hører 
hjemme - i en skraldespand.

Plastposer i byen  
- nul plast i naturen

Skal hunden træde af på 
naturens veje ude i skoven el-
ler ude langs landevejene, er 
der ingen grund til at opsamle 
hømmeren i plastik. Lad hun-
dens efterladenskaber indgå i 
naturens kredsløb og nedbry-
des på naturlig vis. Så sparer 
man også pengene til posen.

Derimod bør det inde i 
byen være en pligt at opsamle 
vovsens efterladenskaber i 
poser - der så lægges i en af 
byens mange affaldsspande! 

Af Lars Østergaard Jensen
Poserne med deres uhumske indhold var smidt efter den blå 
viadukt - ude af øje og ude af sind.

I parken ved Haderslev Dam 
har kommunen opstilles bokse 
med gratis hundeposer.  Må-
ske en ide til overvejelse også 
inde i Christiansfeld.
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Håndværkere m.m.

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

• LOFTISOLERING • HULMURSISOLERING
• FJERNELSE AF GAMMEL ISOLERING

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

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 • SanitetOMDELING AF AVIS
Vær venligst opmærksom på at aviser distribueres  
på torsdag- fredage og omdelingen først skal være  
afsluttet på fredage inden kl. 21.00.

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

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

Vi kan oplyse at Christiansfeld Avis ikke mere bliver omdelt 
samtidigt med f.eks. Vamdrup Ugeblad, der bliver omdelt 
på tirsdag - onsdage.

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

www.fk.dk/reklamation 

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

FK Distribution på TLF.: 7010 4000 

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


