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Christiansfeld Avis
Jernbanegade 1

Gudstjenester
Torsdag den 30. maj 2019 

Kr. Himmelfarts dag
Aastrup ......................... ingen 
Aller ..........................kl. 10.15 
Bjerning ........................ ingen
Brødremenigheden ..kl. 10.30
Fjelstrup ....................kl. 09.00
Frørup ........................... ingen
Hejls .............................. ingen
Hjerndrup ..................... ingen
Moltrup .....................kl. 10.30
Sommersted .................. ingen 
Stepping ........................ ingen
Taps ............................... ingen
Tyrstrup .....................kl. 10.30
Vejstrup .....................kl. 10.30
Vonsbæk .................... kl. 10.30 

Søndag den 2. juni 2019 
6. søndag efter påske

Aastrup .....................kl. 10.30 
Aller ..........................kl. 09.00 
Bjerning ....................kl. 10.30
Brødremenigheden ..kl. 10.30
Fjelstrup ....................kl. 10.15
Frørup ........................... ingen
Hejls ..........................kl. 09.00
Hjerndrup ..................... ingen
Moltrup .....................kl. 09.00
Sommersted ..............kl. 10.30 
Stepping ....................kl. 10.30
Taps ............................... ingen
Tyrstrup .....................kl. 10.30
Vejstrup ......................... ingen
Vonsbæk ....................kl. 09.00

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

F E R I E L U K K E T
Fra lørdag d. 1/6 til lørdag d. 8/6

(begge dage inkl.)

*SØNDERHAVE SKO*
Lindegade 23A . 6070 Christiansfeld . Tlf. 2142 8995 

www.butiksonderhave.dk . Find os på Facebook!

Lokalcenter »Hejls gl. Skole«

SOMMERUDFLUGT
Torsdag den 20. juni 2019

Afgang Hejls gl. skole kl. 8.30 
Turen går til »Silkeborg«

Medbring madpakke til frokost. 
Vi sørger for drikkevarer og kaffen.  
Vi slutter turen ved »Hejls gl. skole«,  

hvor vi får vores aftensmad. 

Pris inkl. bus, entrèer, kaffe, middag og drikkevarer 
kr. 350,00. 

Bindende tilmelding til: Peter Krag på tlf. 2126 3444  
senest den 16. juni 2019. 

Venlig hilsen  
Brugerrådet

 

 

 Pinsemorgen 
på Tørning Mølle 9. juni kl. 7 - 13 

Morgencomplet 
Korsang 
Jazzmusik i gården 
Ølvogn i gården 
Grillpølser 
Tombola 
Loppemarked 

Lions Club Vojens 

Skrab 
Boldkast for børn 
 

Gratis for børn: Fiskeri 
 

2 pinsepriser uddeles: 
• Kammeraten 
• Ildsjælen 

 

Hele overskuddet  
doneres til mobil PC til 

 Akutbilen i Sommersted 
 

HUSK at vi har åbent i denne uge:

FREDAG KL. 12-17 (dagen efter Kr. Himmelfart)  

& LØRDAG KL. 10-14

Favstrup Fisk

Altid frisk

 Favstrupvej 43  
Tlf. 2283 1091 
Christiansfeld

www.favstrupfisk.dk

OPLEV 

IGEN

Hør Slesvigske Musikkorps, 
Onsdag den 25. september 2019  
kl. 14.30 - 17.00 i Cuben
Billetter til koncerten kan købes ved  
Bager Jørgensen - Donslund Vine  
og på Krolf banen v/Kate (fra 01.06.2019)

Få en: FANTAST ISK  MUSIKOPLEVELSE .  
Pris: KUN kr. 50,00 
inkl. kage og kaffe

Tilmelding/køb af billet  
nødvendig senest:  
13. september
Arrangør: »SMUK UDVALGET« i samarbejde m. KLASSISK CHRISTIANSFELD

Senior Æblekagefest
med:

Om du er 100 eller 60  

- musik gør glad og tilfreds!

SMUK koncert  FOR 60+  m.dirigent og solist  fra egne rækker

 
Syng Danmarkshistorien!  

Sangfortælling om  
"Danmark - i lyst og nød" 

 
Tidligere børne- og uddannelsesdirektør i 
Kolding, Ib Hansen, fortæller ved hjælp af 

sange om Danmarks historie gennem 200 år. 
Bente Ibenfeldt akkompagnerer sangene. 

4. juni 2019 kl. 19:00  
Entré 40,- kr. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
På GENFORENINGSDAGEN den 15.6.: 

Åbent Hus med gratis adgang på   
Genforenings- og Grænsemuseet 

kl. 10 - 17 

Genforenings- og Grænsemuseet 
Protektor H.E. Ingolf, Greve af Rosenborg 

Koldingvej 52, Frederikshøj,  
6070 Christiansfeld 

KÆMPE 
UDVALG I
STAUDER:

STAUDESALVIA
Ekstra kraftige
Pr. stk. 39,00

Ta’ 3 stk.

Hjerndrupvej 10 . 7456 1511
www.blomstergaarden- 

christiansfeld.dk

15000

10000

Grundlovsmøde på valgdagen
Onsdag den 5. juni i Sognehuset, Gl. Kongevej 9

Kl. 18.30: Dansk smørrebrød (40,- kr.) 
Kl. 19.15: Gud, Dronning og Fædreland
Oplæg v/ Bodil Lanting, sang og samvær.

Mulighed for at følge DR’s valgaften efter mødet.

Alle er velkomne. Arr.: IMpuls - Christiansfeld

LØJTMANDS- 
HJERTE
i 2 farver.

Ekstra store
Pr. stk. 99,95

Ta’ 2 stk.
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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

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 kære  

Charlie 
Søren Brejnbjerg

valgte livet fra.

Du vil altid være i vore tanker.

Familien

Jubilæum
Stepping frivillige 

brandværn 
kan i år fejre deres  

90 års jubilæum
Vi holder åbent hus  
på brandstationen  

lørdag den 8. juni 2019  
fra kl. 11.00 til 16.00

Der vil være udstilling af brandbiler, 
både nye og gamle, og en hoppeborg til børn.

Vi byder på lidt at spise og drikke.

Vel mødt til nogle hyggelige timer.

Mærkedage

Tillykke

Hjertelig tillykke Eva
med de 60 år og Jeres 20 års  
bryllupsdag den 5. juni.

Bryllup
Lørdag d. 1/6 vies i Vo-
jens Kirke: Ane Højberg 
Holm, Runebakken 124, 
Vojens, datter af Ellen og 
Nis Højberg Holm, Vojens, 
til Chresten Damgaard 
Tønder, Runebakken 
124, Vojens, søn af Lone 
Damgaard Tønder og Jens 
Ejnar Tønder, Sjølund.

Bryllup
Lørdag d. 1/6 2019 kl. 15.00, 
vies på Brødremenighedens 
Hotel: Jovita Fernandes til 
Lars Nissen, søn af Ruth og 
Jens Arne Nissen.
Bryllupsadresse er Jern-
banegade 10, 6070 Chris-
tiansfeld. 

Pinsens fællesskab
Af sognepræst Lone Kofod Jensen

Pinsen nærmer sig og med 
den en oplagt mulighed for 
at synge og nyde Grundtvigs 
smukke pinesalme: »I al sin 
glans nu stråler solen«.

Pinsen handler om Hellig-
ånden, der kommer til jorden 
for at binde os sammen i et 
fællesskab. Grundtvig under-
streger i sin digtning og tænk-
ning menneskets frihed til at 
tro, tænke og ytre sig i fælles-
skabet. 

I Grundtvigs salmedigtning 
er fællesskabet implicit, som 

de mennesker, der synger 
sammen. Sjældent eller måske 
aldrig nævnes næsten speci-
fikt, som den man skal tage 
sig af og vise næstekærlighed, 
i stedet tænkes næsten ind, 
som en del af et større ”vi.”  I 
Grundtvigs salmedigtning 
finder vi heller ikke en længsel 
efter Gud beskrevet, salmerne 
er derimod skrevet ud fra en 
oplevelse af at være i Guds 
favn. 

Pinsen fortæller os, at Gud 
er med os her i verden som 

kærlighedens og sandhedens 
ånd. Evangeliet kalder os ud 
for at leve i pinsens ånd. Ved 
at vide os forbundne med 
Gud, med naboen, med che-
fen og med ægtefællen af 
den samme ånd, det samme 
nærvær. Ved at holde fast i 
bevidstheden om, at ingen 
er tilovers. Ingen har fortjent 
at blive udelukket af fælles-
skabet og holdt nede, fordi vi 
ikke lige synes de passer ind. 
Pinsen er en opfordring til os 
om at gå ud i verden. For vi har 
et kald. Vi er alle kaldet af den 
samme stemme, det samme 
sprog. Som kalder på os og 
beder os om at gå ud i verden 

og bruge vore hænder, vores 
mund og vore hjerter og hjer-
ner i tjeneste for den Herre, 
som stadig kalder på os og har 
udnævnt os som sine redska-
ber i verden.

Frørup · Hejls 
Hjerndrup · Stepping

Taps · Tyrstrup · Vejstrup

Syng med organisten
Sang aften i Tyrstrup sognehus  

torsdag den 6. juni kl.19.00
- i tilfælde af godt vejr flytter vi udenfor

Vær velkommen til at synge  
sommerens dejlige sange.

Kom og hør om komponister  
og tekstforfattere 

til såvel salmer som sange.
Fri entré - Kaffe kr. 5,-

Vandretur i Stepping 
Sommeruge

2. pinsedag 10. juni kl 10-12.30
En gå-tur igennem det gamle Stepping 

med gode historiefortællinger af August Juhler.
Godt selskab og let frokost.
Start: Stepping kirke kl 10. 
Slut: Genforenings egen.
Gratis og alle kan deltage.

Stepping-Frørup menighedsråd

Taksigelser
Tak
for opmærksomheden ved 
min fødselsdag.

Med venlig hilsen 
Martin Juhler

Hjertelig tak
til alle som har været med til 
at gøre vores guldbryllup til 
en uforglemmelig dag.

Mange hilsner fra 
Hilda og Henning

 
Hjertelig tak
1000 1000 tak for venlig 
opmærksomhed samt den 
meget flotte pyntning ved 
vores guldbryllup.

Venlig hilsen 
Inge og Jørgen Funch

 
Hjertelig tak
for den store opmærksom-
hed ved vores guldbryllup.

Med venlig hilsen 
Else og Jes Petersen, 
Stubbom

Fjelstrup 
Skatklub
Mandag den 20. maj mødtes 
16 personer til skat: 
Nr. 1: Erik Hansen med 1848 
point. 
Nr. 2: Arne Gormsen med 
1742 point. 
Nr. 3: Bent Sørensen med 
1652 point. 
Nr. 4: Hans Jørgen Bertelsen 
med 1651 point. 
Vin fik Helge Petz med 901 
point.

Støt de lokale butikker  
og håndværkere
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JUNI 2019

         Sommerfest 2019 i Hejls 10.-15. juni
i og ved Hejls Multihus - Det er en god anledning til at møde  
nogle nye mennesker og måske også din nabo.  
Er du tilflytter, enlig eller en flok, så er der altid  
plads til dig/jer til vores årlige sommerfest.

Kig godt i programmet, vi håber der er noget for dig.  
Husk at købe eller bestille billetter til spisninger.

MANDAG DEN 10. JUNI: 
HejlsNorLøbet: Kl. 10.00 (8.30) 
Tilmeld dig og se mere på hjemmesiden  
www.hejlsnorløbet.dk - I år kan man gå eller løbe 3 km,  
5 km, 10 km og 21,1 km - og trailløb på 14,5 km.

Bankospil: Kl. 19.00 
I Multihallen. Fine gevinster. 2 hovedgevinster. 
Dørene åbner kl. 18.00. Åben i caféen.

ONSDAG DEN 12. JUNI:  
Så syng da Hejls: Kl. 18.30 
Vi mødes i Hejls Kirke og synger sange/salmer, som nogle 
fra menigheden har valgt. Vores præst Henrik Vestergaard 
Jørgensen sætter programmet sammen med ord.

Sønderjysk kagebord: Kl. 19.45 
I Multihallen. Kom og smag alle kagerne. 
Kagebord inkl. kaffe/the/saft kr. 30,00.

TORSDAG DEN 13. JUNI: 
Firmafodbold: Kl. 18.00 på sportspladsen 
Der spilles i 2 rækker - hyggerækken og firmarækken.  
Der er salg af fadøl, grillpølser  
og meget mere i vores nye hytte.  
Kom hen på stadion og  
oplev stemningen,  
enten du selv skal spille  
eller bare se dem, du kender.  
Hoppeborgen er klar.

FREDAG DEN 14. JUNI: 
Sommersang, god mad og levende musik 
kl. 18.30 - 02.00 i Multihallen 
Menu: Lækker buffet fra Ellegaards Landkøkken m/dessert. 
Indslag/underholdning af vores lokale »revy-hold«. 
Levende musik ved Jils.dk,  
der spiller populær musik fra de sidste 50 år.

LØRDAG DEN 15. JUNI: 
Morgenkaffe: Kl. 8.00-10.00 v/Dagli’Brugsen 
som er vært med kaffe, the, rundstykker m.v.

Familiedag: Kl. 12.30-24.00 
I Multihallen og på sportspladsen.  
Tivoliplads med forskellige aktiviteter:  
Ponyridning, brandbiler, tennis,  
petanque, minigolf, krolf,  
kæmpe bordfodbold,  
hoppeborg, gadekampe m.m. 

Familieaften: Kl. 18.00-24.00 
I Multihallen.  
Køb Byg-selv-burger eller medbring din egen madkurv. 
Underholdning for hele familien på scenen. 
Kåring af årets Hejls-borger.

Køb af billetter sker på www.hejls-if.dk

VEL MØDT TIL SOMMERFESTEN 2019 - DIVERSE INFO· www.hejls-if.dk

             spiller live til

Hejlsminde Kræmmermarked  
LØRDAG DEN 6. JULI

Så find danseskoene frem og deltag i en fantastisk aften med god musik,  

lækker buffet fra Brødremenighedens Hotel
og virkelig godt selskab lørdag den 6. juli.

Tilmelding er nu åben og kan ske ved at sende en mail til: 
forsamlingshuset@profibermail.dk eller ringe på tlf. 3025 6402.

Forudbestilling- og betaling er nødvendig.
Prisen for denne uforglemmelige aften er:

Fenders med buffet 325 kr. Fenders uden buffet 225 kr.
Vær ude i god tid, da der er begrænsede pladser!

Teltet åbner kl. 17.30  
og der er buffet fra kl. 18.30.
Fenders går på scenen kl. 19.00-01.00.

Fenders har flere gange  
deltaget i Melodi Grand Prix  
og vandt i 1987 med sangen  
»En lille melodi«  
sammen med Anne Herdorf.

Nu kommer de til  
Hejlsminde Kræmmermarked  
og leverer en forrygende  
aften med al den gode musik  
de har lavet gennem årene  
- både nyt og gammelt.

Annoncesponsor:

Kultur / Mad

Vi åbner døren kl. 15.30!
Kl. 16-18: Havetraktor-ringridning samt Krolf

Kl. 18.30: Helstegt pattegris med tilbehør  
 og Sdr. Jysk kaffebord til dessert.
»Æ’ Rytmebox« spiller op med 80’er, 90’er og nutidens hits!

Vi grill’er til natmaden! (1. pølse »På Huset«)

Forsamlingshuset Hjerndrup Sognegård  
inviterer til den årlige

Sommerfest
Helstegt Pattegris 
med alt &  
Sdr. Jysk kaffebord

PRIS:  
199,- kr. 
pr. pers.

Børn under 
12 år 

99,- kr.

Hvornår: 
22. juni  
2019,  

kl. 15.30-
???

Hvor: 
Hjerndrup 
Sognegård

Tilmelding senest 
den 15. juni! 

Steffen Schrøder 
 tlf. 2147 4314 

 Jan Kronborg 
tlf. 2513 6851
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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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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

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

 
 
 
  Åbningstider: Pubben: Køkken: Dagens middag: Kr.

Mandag 11.00 - 22.00 12.00 - 21.00 Biksemad ................................. 89,-
Tirsdag 11.00 - 22.00 12.00 - 21.00 Boller i karry ........................... 89,-
Onsdag 11.00 - 22.00 12.00 - 21.00 Skinkeschnitzel ........................ 89,-
Torsdag	 11.00	-	22.00	 12.00	-	21.00	 Stegt	flæsk	m.	persillesovs ...... 89,-
Fredag 11.00 - 02.00 12.00 - 21.00 Barleygryde ............................. 99,-
Lørdag	 11.00	-	02.00	 12.00	-	21.00	 Kalvecuvette ............................ 99,-
Søndag	 11.00	-	22.00	 12.00	-	21.00	 Flæskesteg	m.	rødkål .............. 99,-
Alle dage: Steak, stjerneskud, børneretter, forretter & desserter
Mad ud af  huset:	Gælder	dagens	middag	og	menukort,	dog	ikke	steak.

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

2: Trekløverhallen

3: Fodboldbanen

4: Forsamlingshuset

5: Trekløverhallens parkeringsplads

6: Brandstationen

7: Stepping Kirke

8: Krolfbanen

9: Spejderhytten

8. juni - 16. juni 2019

 LØRDAG DEN 8. JUNI 
11.00 - 16.00  BRANDVÆRNET 90 ÅR
Stepping Frivillige Brandværn holder åbent hus i  
anledningen af deres 90 års jubilæum. 
Se mere på stepping.dk og Facebook.
STED: Brandstationen

 MANDAG DEN 10. JUNI 
10.00  SOGNEVANDRING
Vi starter med en kort andagt i kirken, efterfulgt af en 
spændende historisk vandretur rundt i byen med August 
Juhler som guide. Vi slutter af med en let servering.
STED: Stepping Kirke

 TIRSDAG DEN 11. JUNI 
19.00  KREA-AFTEN
Grib hvad du har på nålen, pinden, blokken eller  
lærredet - kom og vær med til en hyggelig aften.
STED: Stepping Spejderhytte

19.00 - 21.00  SOMMERBANKO 
Der er også salg af ”Døde duer” og ”Amerikansk 
lotteri”. Arrangør: Friskolens Støtteforening. 
STED: Forsamlingshuset 

 ONSDAG DEN 12. JUNI 
17.00 - 18.30  TAEKWONDO-TRÆNING
 Kom og brug din krop på en anden måde  
- åben træning, alle kan være med!
STED: Trekløverhallen

17.00  KROLF-AFTEN
 Kom og prøv dine evner på en krolfbane.
STED: Krolfbanen

18.30  KNALLERT- OG MOTORCYKEL-PARADE
En tur ud i landskabet med start ved Trekløverhallen 
og slut ved Krolfbanen.

19.30  KAFFE OG KAGEBORD
Alle er velkomne
PRIS: Voksne: 35 kr. - Børn: 20 kr.
STED: Krolfbanen

 TORSDAG DEN 13. JUNI 
18.00  CYKELLØB (TILMELDING FRA KL 17.30)
Anderup rundt ca. 10 km.
PRIS: 20 kr.
STED: Trekløverhallen

18.00  MOTIONSLØB (TILMELDING FRA KL 17.30)
 Hvor mange runder kan du løbe?  
Ruten er 2,5 km lang.
PRIS: 20 kr.
STED: Trekløverhallen

19.00  PRÆMIEOVERRÆKKELSE

18.00  FÆLLESSPISNING
Oksefilet m/bagt kartoffel, salater og brød.
PRIS: Voksne: 60 kr. - Børn: 30 kr.
STED: Festpladsen

19.30  VENSKABSKAMP
 Stepping Brandværn mod Lærerne fra Friskolen. 
STED: Fodboldbanen

FREDAG DEN 14. JUNI 
16.00  BØRNE-OL (OL STARTER KL. 16.30)
En masse sjove konkurrencer for børn i alle aldre. (Gratis)
PRIS:   Børn: 50 kr. (inkl. mad, sodavand og slikpose). 

Voksne: 50 kr. for mad.
STED: Festpladsen

18.30 - 22.30  DISKOTEK 
Mix Monique spiller musik for børn og unge.  
PRIS: Gratis adgang
STED: Forsamlingshuset

 LØRDAG DEN 15. JUNI 
8.30  RUNDSTYKKER OG KAFFE 
PRIS: 20 kr.
STED: Forsamlingshuset

10.00 - 14.00  BAGAGERUMSMARKED
Tilmelding til Mona på 30268447 - 50 kr. pr. plads 
(max. 2 pr. pers.) Adgang fra kl. 8.30 og tidligst  
nedpakning kl 14.00).
STED: Trekløverhallens parkeringsplads

10.00 - 14.00  BØRNEKRÆMMERMARKED
Skal ungerne have ryddet op i legetøjet inden  
ferien? Gratis, så mød bare op!
STED: Trekløverhallens parkeringsplads 

10.00 - 14.00  BRANDVÆRN ER PÅ PLADSEN 
STED: Festpladsen

10.00 - 14.45  FODBOLDKAMPE 
Kom og hep på Steppings U8 og U13 piger samt U8 
drenge, når de spiller kamp på hjemmebane.
STED: Fodboldbanerne

10.00 - 16.00  SPEJDERNES KAFFEKROG
Spejderne serverer bl.a. de berømte spejderlapper.
STED: Festpladsen

NYT: 12.00 - 14.30  STEPPING BY-DYST
Hvem er bedst Nord-Syd-Øst eller Vest.  
Se mere på stepping.dk.
STED: Festpladsen

14.00 - 16.00  BØRNEBRANDØVELSE
Børnebrandøvelse er først med kørsel i brandbiler og  
efterfølgende leg i skum. 
STED: Festpladsen

18.30  TOM DONOVAN
Uge 24 sluttes af med et brag af en fest.
Der serveres oksefilet med tilbehør.
Tom Donovan er kendt for sine irske sange og er en 
stor entertainer.
Tilmelding sker ved mobilpay til 22001 
PRIS: 220 kr incl. mad (Først til mølle)
STED: Festteltet

Med forbehold for ændringer. 

Stepping Sommeruge

Se mere på  

www.stepping.dk
&

Annonce venligst sponseret af:

Syng Danmarkshistorien!

Sangfortælling om »Dan-
mark - i lyst og nød« på 
Genforenings- og Grænse-
museet, Frederikshøj, 6070 
Christiansfeld - 4. juni 
2019 kl. 19.00 - Entré.

Tidligere børne- og ud-
dannelsesdirektør i Kolding, 
Ib Hansen, fortæller ved hjælp 
af sange dejlige danske sange 
om Danmark gennem 200 år. 
Fra tabet af Norge i 1814 til 
Genforeningen i 1920. Om 
forsmået kærlighed, krig og 
sorg. Om mod og overmod. 
Om romantik og realitet. 
Om hjemvé og hjemvenden. 
Om glæde og fred. Om fri-
hed, folkestyre og fællesskab. 

Om landets decimering og 
om vores selvforståelse. Den 
musikalske ledsagelse er lagt i 
hænderne på komponisten og 
pianisten Bente Ibenfeldt.

På Valdemarsdag, som jo 
også er den egentlige Gen-
foreningsdag, den 15.6.2019, 
holder Genforenings- og 
Grænsemuseet Åbent Hus 
med gratis adgang fra kl. 10 
- 17.

To 
ugers 
ferie 
på

Chr.feld 
Avis

Husk at få dine annoncer i 
de rigtige numre.

 
Christiansfeld Avis ud-

kommer i sommerferien ikke 
i uge 28 og 29.

Det vil sige, at den sidste 
avis inden sommerferien bli-
ver uge 27, som udkommer 
torsdag den 4. juli. Denne 
avis kaldes uge 27-29.

Herefter kommer avisen 
igen hver uge fra uge 30 tors-
dag den 25. juli.

Redaktionen er derfor luk-
ket fra torsdag den 4. juli til 
torsdag den 18. juli.

Fjelstrup 
Skatklub
Mandag den 27. maj mødtes 
15 personer til skat: 
Nr. 1: Hans Jørgen Bertelsen 
med 2336 point. 
Nr. 2: Jens P Hansen med 
1876 point. 
Nr. 3: Keld Jessen med 1807 
point. 
Nr. 4: Børge Jacobsen med 
1692 point. 
Vin fik Helge Petz med 884 
point.
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SOCIALDEMOKRATIET

EN STÆRK STEMME  
FOR SYD- OG 
SØNDERJYLLAND

JESPER PETERSEN
STEM PERSONLIGT PÅ FOLKETINGSMEDLEM

           Marked i
»STALDEN« i Hejls

Er du frisk og i 
markedshumør?

Så kom og sælg dine lopper, eller kreationer  
på et spændende marked med alt hvad  
hjertet kan begære til hele familien.

Pinselørdag den 8. juni 2019 
kl. 11.00 - 16.00

Du kan stadigvæk nå at booke en stand.

PINSE-

Nostalgi - Livsstil - Mode
350 m2 med stort udvalg i nyt og gammelt til både ude og inde.

Gå på opdagelse, kom og lad dig inspirere, 
opleve og sanse!

Antik & Kunst - Second Hand & Loppefund,
Tøj og ting til haven - og meget, meget mere...

Et besøg værd for hele familien!

Åbningstider:
Mandag  kl. 13-17
Torsdag  kl. 13-17
Søndag kl. 11-16

Lad turen gå til midt i Hejls

Hejls Landevej 43 . 6094 Hejls
Tlf. 7557 2508

www.midt-i-hejls.dk
Nostalgi - livsstil - Mode

Hejls Landevej 43 . 6094 Hejls

Åbningstider:
Mandag kl. 13-17
Torsdag kl. 13-17
Søndag kl. 11-16

Tlf. 2349 4139

Ring for yderligere 
oplysninger.

Bronzebånd og -skulptur
Så er bronzebåndet og 
-skulpturen, som skal 
markere, hvor grænsen 
gik fra 1864 til 1920, på 
vej. Bånd og skulptur skal 
være klar til 2020. 

I sidste uge gik skulptør og 
billedhugger Flemming Jarle 
i gang med at lave en afstøb-
ning af en af museets græn-

sesten, som skal være en del 
af skulpturen. Et par dage før 
besigtigede viceborgmester 
Søren Rasmussen, Kolding 
Kommune, Kulturchef Lisbet 
H. Lambert, Kolding Kom-
mune og museets formand 
Kaj G. Nielsen stedet, hvor 
bronzebånd og -skulptur skal 
placeres for at markere den 
slettede grænse.

Lisbet H. Lampert, Søren Rasmussen og 
Kaj G. Nielsen ved bronzestribestedet. Flemming Jarle.

CIF Bueskydning
Christiansfeld IF havde 
6 bueskytter til Tømme-
rupjagten 2019 i Kalund-
borg. 

Der deltog 105 skytter fra 
hele landet. Stævnet foregik 
i den lille landsby Tømme-
rup uden for Kalundborg og 
vejret var meget blandet, da-
gen startede ud med blæst og 
støvregn. Omkring middag 
kom solen, og så sluttede det 
med regnvejr under præmie-
overrækkelsen.

Bueskytterne fra CIF op-
nåede endnu en gang fine 
placeringer, det blev til en 
1. plads til Zibrandt Chri-
stensen i herre instinktiv, en 
2. plads til Christian Jørgen-
sen i herre langbue, 2. plads 
til Davoud Helany i herre 
master instinktiv, 2. plads til 
Tage Kristensen i herre ma-
ster compound.  Bo Lynne-
rup blev nr. 5 i herre langbue 
og Henrik Gotfredsen nr. 6 i 
herre instinktiv. 

Eva Kristensen
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www.kolding.dkwww.kolding.dk

Fra den 11.-16. juni 2019 sætter 60+FRISK fokus på 

aktiviteter for mænd 
og vi slutter ugen af med en lækker herrefrokost søndag den 16. juni kl. 12.00-15.00, i Pulzion, Peter Tofts Vej, Kolding. 
Deltagerpris 50 kr. pr. person. Du får frokostbord, en øl/vand, en lille skarp og en kop kaffe - samt underholdning 
og en hyggelig eftermiddag i godt selskab. 

Så tag din nabo eller din kollega med, og tilmeld dig Koldings bedste herrefrokost hos projektleder for 60+FRISK, 
Lene Lebech på tlf. 2963 7333, mail: lele@kolding.dk senest den 7. juni. Der er plads til 200 personer, så det er først til mølle!

I oversigten herunder kan du se et godt udsnit af de mange aktiviteter, der findes for mænd over hele Kolding Kommune. 

Er du mand, bosat i Kolding Kommune – og mangler du et 
meningsfuldt fællesskab, hvor der ikke nødvendigvis er så 
mange kvinder? 
60+FRISK sætter fokus på aktiviteter for mænd, der både
kan få pulsen og det gode humør i vejret.

IDRÆTSAKTIVITETER
CYKELKLUBBER
Ingen behøver at kunne cykle som en professionel for at blive 
medlem i en cykelklub for cykelmotionister, men der er en 
lidt større entusiasme for cykelsporten, end hvad man kan 
forvente hos almindelige cyklister.

Christiansfeld cykelmotion, vi lægger vægt på at være en 
motionsklub, hvor der er plads til alle cykelglade mennesker.

Kolding Bicycle Club er en cykelklub, hvor du møder 
ligesindede. Vi kører racercykel om sommeren og Mountain-
bike om vinteren. På veteranholdet er vi kun mænd over 60 år. 
 
Sydbyens Cykelklub, Cafeholdet er en klub, hvor vi 
kører samlet i et roligere tempo. Vi kører racercykel om 
sommeren og Mountainbike om vinteren.

På Grønholtsporet kører vi Mountainbike, og klubben 
er for både mænd og kvinder, men der er rig mulighed for
at finde et godt fællesskab. 

FODBOLD FOR MÆND
Har du et par fodboldstøvler af ældre dato stående i skabet? 
Så er det måske tid til at støve dem af og komme på græs 
igen. Der er mange muligheder for at spille ”old-boys” 
fodbold., f.eks. i: 
Alminde-Viuf GIF, Fodbold - Bjert Idrætsforening 
- Kolding Boldklub.

VIL DU GERNE STYRKE KROPPEN 
ved hjælp af gymnastik og styrketræning, så er der 
flere muligheder for at være med på rene mandehold, 
hvor du ikke behøver have særlige gymnastiske 
færdigheder for at være med.

Øster Starup / Vester Nebel IF, vi laver god grund-
gymnastik, hvor du får sved på panden

Idræt for alle - Mandehørm
Der arbejdes med vægte, så "bøfferne" holdes ved lige. 

Vamdrup Gymnastikforening tilbyder herregymnastik 
og træning til ”Rigtige Mænd”

BOLDSPIL OG “GAMMELDAWS” GYMNASTIK
Kolding Idrætsforening, KIF Old Boys spiller fodbold 
og laver atletik i sommerhalvåret – om vinteren laver vi 
gymnastik og svømmer. 

Alminde-Viuf GIF tilbyder gymnastik, hvor alle kan være 
med. Bagefter spiller vi hockey eller andet boldspil. 

Gymnastikforeningen GO-ON, hos os er der også 
mulighed for at spille volleyball og tage idrætsmærke. 

YOGA FOR MÆND
Sundhedsstyrelsen anbefaler, at personer over 65 år 
laver udstrækningsøvelser samt styrke- og balance 
øvelser mindst 2 gange ugentlig. I yoga indgår alle 
3 elementer.

Idræt for alle tilbyder yoga, kun for mænd. Her arbej-
des kroppen godt igennem med fokus på smidighed og 
bedre balance, og så ”kommer der ro i hovedet”.

Kolding Herre Roklub
Her kommer mænd i alle aldre, der elsker at komme på 
vandet. Seniorerne mødes typisk først på dagen, og her 
er det sociale i højsædet.

Kolding Sejlklub I Kolding Sejlklub er både mænd og 
kvinder velkomne i et godt fællesskab omkring sejlads 
på Kolding Fjord og omegn. 

ØVRIGE AKTIVITETER
MANDEKLUBBEN MÆND – MAD - MENINGER
Som navnet siger, er det en klub KUN for mænd, men til 
gengæld mænd i alle aldre. Vi mødes en gang om måne-
den, sådan lige omkring frokosttid og får en gang mande-
snak, udveksler meninger, får ny viden under "dagens 
programpunkt" og så ellers en frokost i godt selskab.  
Sted: Jens Holms Hus, Nicolaiplads, Kolding.

ØLBRYGNING, KVARTERHUSET 
I Kvarterhuset samles 20 (primært) mænd, én gang 
om ugen i et fællesskab omkring ølbrygning.  
Sted: Kvarterhuset.

JERNBANEKLUBBEN AF 2002
Vi er en forening, der har socialt samvær om jernbaner 
i ind- og udland samt modeltog. Vi arrangerer af og til 
udflugter til modelbaner og rigtige jernbaner.  
Sted: Kongeåmuseet, Vamdrup.

KOLDING MINI RACE CLUB 
Vi er en flok voksne mennesker, som hygger os med at 
køre minirace. Vi kan tilbyde: Godt kammeratskab 
- træning og klubrace - hjælp til opstart for begyndere 
- evt. deltagelse i regionale og nationale løbsserier  
samt DM - fælles indkøb af udstyr og tilbehør.
Sted: Brostræde, Kolding.

KOLDING MINIBY
Pensionister og efterlønnere har siden 1996, bygget over 
400 af husene, der er udstillet på Chr. 4´s vej ved Geografisk 
Have i Kolding. Her er både mænd og kvinder velkomne, 
men vi har flest mænd. 
Sted: Kolding Miniby, Kolding

LANDBOMUSEET KOLDING 
Landbomuseet er stedet hvor gamle ting kommer 
på værdig pension. Museet har ca. 70 frivillige, både mænd 
og kvinder. Der er flere forskellige værksteder, hvor der 
primært er mænd tilknyttet, f.eks. smedjen samt ved 
etablering af et nyt madpakkehus, byhaver osv. 
Sted: Landbomuseet Kolding, Harte

ARBEJDENDE VÆRKSTEDER
Der findes flere forskellige arbejdende værksteder 
rundt omkring i Kolding Kommune. Her kan du arbejde 
med træ, metal, glas, sten osv. Så har du hænderne 
skruet rigtigt på, er det måske lige noget for dig.
Sted: Kvarterhuset, Munkensdam, Toften, Svinget samt 
Kolding husflid. 

”KOM VIDERE MAND” – KOLDING SELVHJÆLP
Hos Kolding Selvhjælp hjælper vi mænd, som har været 
igennem nylig skilsmisse, mistet job, er ramt af sygdom 
eller på anden måde er et sted i livet, hvor det at komme 
videre er svært! 
Sted: Kolding Selvhjælp, Kolding.

MADLAVNING FOR ENLIGE MÆND 60+ 
VIA ÆLDRESAGEN
Mød andre mænd, der ligesom du gerne vil lære mad-
lavningens kunst, samt mærke glæden og hyggen ved 
at spise sammen 
Sted: Brændkjærskolens skolekøkken, Kolding.

SCT. GEORGS GILDERNE
Sct. Georgs Gilderne er en organisation af tidligere spejdere 
eller spejdervenner. Vi har forskellige gilder, men også nogle 
der kun er for mænd.Vort motto ”Engang spejder, altid  
spejder” er afløst af ”Spejderideen for voksne”.
Sted: Gildehuset på Fynsvej 73. 

BRUGERSTYREDE AKTIVITETSHUSE
Der findes 20 brugerstyrede aktivitetshuse i Kolding Kom-
mune, hvor der udbydes rigtig mange forskellige aktiviteter 
for både mænd og kvinder. Nogle af aktiviteterne er lige til 
højrebenet for mandefællesskaber, og flere steder findes 
der mindre grupper mænd, der f.eks. spiller kort, billard, 
krolf og petanque, arbejder på forskellige værksteder, 
eller går til madlavning for mænd

ØVRIGE SENIORKLUBBER
Der findes rigtig mange seniorfællesskaber over hele Kolding 
Kommune. I midtbyen finder du OK Klubben og FLORA 
klubben med en bred vifte af aktiviteter for både mænd og 
kvinder. F.eks. har OK Klubben gymnastik for mænd, og der 
er også en kortspils gruppe, der primært er for mænd, hvor 
der spilles almindelig Whist og ”piratwhist”

I mange boligområder er der endvidere lokale aktivitetshuse, 
hvor der udbydes mange forskellige aktiviteter, og herudover 
har mange fagforeninger en seniorklub for deres medlemmer.  
Ved yderligere interesse kan de enkelte aktivitetshuse og 
seniorklubber kontaktes, se mere på hjemmesiden. 

Der kan være mange andre aktiviteter, der også primært er 
for mænd, f.eks. tennis, jagt, dart og måske brevduer… men 
fælles for alle aktiviteter i 60+FRISK er, at det sociale er i hø-
jsædet, samtidig med at du evt. får pulsen i vejret. 

Mange aktiviteter kører enten i vinterhalvåret fra ca. 1. sep-
tember til 30. marts – eller i sommer halvåret fra 1. april til og 
med 31. august. 

Du kan finde mere information på hjemmesiden 

www.senioraktiviteter.kolding.dk
 
og har du brug for hjælp til at finde det helt rigtige, er 
du meget velkommen til at kontakte projektleder for 
60+FRISK, Lene Lebech på tlf. 2963 7333, 
mail: lele@kolding.dk 
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KARINA ADSBØL 
ET DANMARK I BALANCE 

ASYLSTOP OG FART PÅ HJEMSENDELSER 
SOLIDARITET MED UDSATTE MENNESKER 

VÆRDIGHEDEN SKAL TILBAGE 
 

 
 
 

STEM PÅ EN AF 
DANSK FOLKEPARTIS 

LOKALE 
KANDIDATER 

 
- DE VIL ARBEJDE FOR 

DIG ! 
 
 
 

 

KARSTEN BRØNNUM 
FLEKSIBLE DAGPENGE 

HÅNDFASTE KRAV OG KLARE FORVENTNINGER TIL 
LOVLIGE INDVANDRERE 

BEDRE FORHOLD FOR ÆLDRE, PLEJEHJEM ER ET 
HJEM, IKKE EN INSTITUTION 

15-17 årige får 65 kr. i timen

Bliv omdeler og tjen dine egne penge

Læs mere og søg jobbet på

Omdel 1-2 gange om ugen

Stadig tid til skole og venner

Bestem selv, hvornår på dagen 
du vil arbejde, indenfor deadline

De pakkede reklamer og aviser 
leveres hos dig – klar til omdeling

Optjen bonuspoint til gaveshoppen 
hvis du er fast omdeler under 18 år

5 gode grunde

Vi søger faste omdelere  
og sommerferieafløsere

Lige nu søger vi unge i alderen 13-17 år  
til omdeling af reklamer og aviser én til  
to gange om ugen.

Mangler din 
teenager et 
sommerjob?

Overskud Pinse Morgen 
doneres til Sommersteds akutbil
Lions Club Vojens donerer 
årets overskud i forbindel-
se med Pinse Morgen til 
akutbilen i Sommersted.

Lions Club Vojens har 
valgt i år at lade overskuddet 
fra deres traditionsrige Pinse 
Morgen på Tørning Mølle gå 
til Akutbilens Venner i Som-
mersted, oplyser formanden 
for Pinse Morgen udvalget 
Bjarne Beck. Vi håber rigtig 
mange vil lægge vejen forbi 
Tørning Mølle Pinse morgen 

og formiddag siger Bjarne 
Beck, så overskuddet kan bli-
ve så stort som muligt. Der-
med bliver ønsket om anskaf-
felsen af en særlig tablet til 
nødbehandlerbilen, som kan 
kommunikere med AMK vagt 
centralen i Odense og samti-
dig give vejvisning, opfyldes. 

Sommersteds akutbil, som 
ofte bliver kaldt først og er 
den første på stedet, kan så få 
og give de samme oplysninger 
som de øvrige udrykningskø-
retøjer og dermed forbedre 
den hurtige indsats til fordel 
for de tilskadekomne.

Pinse morgen starter med 
morgenbuffet fra kl. 7 og kl. 
8 dukker Aabenraa Gospel 
Oaks Kor op og synger for 
os. Fra kl. 10 kan du nyde en 
fadøl og en grillpølse mens 
orkesteret The Bogalusa NO 

Style Combo spiller jazz på 
gårdspladsen. Herudover er 
der loppemarked og tombola 
mens børnene kan muntre sig 
med boldkast eller fange en 
fisk i søen. 

Se mere på www.toerning-
moelle.dk.

Igen i år overrækkes kl. 

11 pinsepriserne Ildsjælen 
og Bedste kammerat på hver 
5.000 kr. Har du i din for-
ening i gammel Vojens Kom-
mune en person, der udmær-
ker sig ved at være en god 
kammerat eller en ildsjæl, kan 
du stadig nå at indstille ved-
kommende til priserne. Du 
skal blot sende din indstilling 
til Lions Club Vojens, Tør-
ningvej 6, 6500 Vojens.

Som noget helt specielt 
i år, gør velgørenhedsløbet 
BROEN Danmark Rundt 

2019 holdt på Tørning Mølle 
denne Pinse formiddag. Kl. 
ca. 9:45 har du mulighed for 
at møde deltagerne, som ind-
samler midler ind til den hu-
manitære organisation Broen, 
der hjælper udsatte børn til at 
kunne deltage i fritidsaktivi-
teter.

Ville’s Slagtehus/gårdbutik

ÅBNINGSTIDER:
Kr. Himmelfart . kl. 10.00-14.00 
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

Man finder først  

ud af hvor ringe det 

gamle var, når man 

prøver noget nyt.

Kærmølle Bøffer 
af oksefilet 
5 stk.
Ca. 1 kg  10000

Culottestege 

Pr. 1/2 kg  3995
Hjemmelavet 
Hamburger- 
ryg

Pr. 1/2 kg  1995
Hjemmelavet 
Bacon

Pr. 1/2 kg  1495

Hjemmelavet Rullepølse
Røget og alm.
FRIT VALG

Pr. 1/2 kg  5995

Hakket Kalv & Flæsk 
Svin eller oxe 8-12% 
FRIT VALG 
1 kg 50,00

Ta’ 3 kg  13000

Medister 
1 kg 50,00

Ta’ 3 kg  13000

Hakket oxe 
3-6% 
1 kg 60,00

Ta’ 3 kg  15000

EKSTRA TILBUD
Roastbeef eller  
Rullepølse FRIT  

VALG
10 

skiver

KUN LØRDAG695
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Håndværkere m.m.

En tidsmaskine var tors-
dag og fredag i sidste uge 
stillet op hos 3. klasserne 
på Christiansfeld Skole, 
så ungerne kunne prøve, 
hvordan det havde været 
at gå i skole i 1910 - og un-
gerne elskede det.

Tidsmaskinen blev betjent 
af de to lærere Maiken Vad 
Tobiasen og Lisbeth Hat-
tesen, som eleverne strengt 
havde fået pålagt at tiltale 
som Frøken Tobiasen og Fru 
Hattesen. De to lærere var 
skiftet til datidens drescode 
ligesom mange af børnene 
også mødte op til timerne i 
tøj fra starten af forrige år-
hundrede. Frøken Tobiasen 
og fru Hattesen havde dertil 
skiftet nutidens pædagogiske 
værktøj ud med mere håndfa-
ste undervisningsmetoder fra 
før 1. Verdenskrig.

Før timerne samledes ele-
verne ude i skolegården, før 
det i gåsegang med lærer-

kræfterne i spidsen gik ind til 
klasserne, hvor timen indled-
tes med Fadervor og afsyng-
ning af I Østen stiger Solen 
op. Kunne man ikke ordene 
i morgenbønnen udenad, 
faldt straffen prompte i skik-
kelse af ti armbøjninger. Sad 
nogen ikke stille i timen, slap 
ungerne ikke udenom at få en 
dosmerhat på hovedet - og 
ved mere alvorlige forseelser, 
som for eksempel at svare 
de skrappe lærerinder imod, 

stod straffen på smæk med 
spanskrøret (dog kun sym-
bolsk eksekveret i bordet).

Timeplanen omfattede 
under mit besøg også skøn-
skrift med blæk og konge-
pen, men eleverne prøvede 
også at grifle med kridt på 
sorte tavler. Mens klassens 
dydsmønstre baksede med de 
uvante medier, slappede Frø-
ken Tobiasen af bag katederet 
med strikketøj eller læste højt 
af Jydske Tidende om solens 

opgang- og nedgangstider el-
ler citerede fra Emma Gad. 
Sidstnævntes guldkorn var 
dog spildte på klassens frække 
drenge, der var anbragt aller-
bagerst i klassen - når de el-
lers ikke blev parkeret i skam-
mekrogen. 

Ligesom eleverne morede 
herværende avis’ udsendte sig 
kosteligt over undervisningen 
og ikke mindst de to læreres 
fantastiske skuespillevner og 
påhitsomhed.

Af Lars Østergaard Jensen           

3. klasse prøvede skolegang i år 1910
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Landbrug / Have / Fritid / Bolig / Ejendomme m.m.

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

Salg • RepaRation

Butik: Punkt1 Haderslev-Kolding

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

Hennings Hvidevareservice

Over 
25 års 

erfaring

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

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

Motor

Lejlighed 
udlejes

Ca. 90 m2 på 1. sal 
med altan, 4 værels-
er. Nyere bad, nyere  

køkken med 
opvaskemaskine. 
Adgang til vaske-
maskine. Husleje 

4700 mdl. + forbrug. 
Udlejes straks.  

Depositum finder  
vi ud af. 

Tlf. 2244 5006

Heldigvis igen Æblekage-
fest i Cuben med SMUK 
koncert.

Vi gruppen (Jens Chr. 
Ravn, Inger Christensen, Bo-
dil Johannsen og Karen M. 

Simonsen) er meget glade for 
det alligevel igen i år bliver 
muligt at holde en koncert. 
Efter med succes at have af-
holdt koncerter med SMUK 
i Cuben, de to foregående år, 
troede vi det var slut, da ikke 

det var muligt mere at søge 
økonomisk støtte fra samme 
pulje. Men takket være sam-
arbejde med KLASSISK 
CHRISTIANSFELD og 
stort ønske fra SMUK om at 
gentage succesen, er det lyk-

kedes os igen at få en fest for 
alle 60+ stillet på benene. 

Slesvigske Musikkorps, i 
daglig tale SMUK, er sikkert 
efterhånden kendt af de fle-
ste for deres store musikalske 
bredde. Vi er derfor helt tryg 

ved, for at muliggøre koncer-
ten rent økonomisk, at over-
lade scenen alene til SMUK’s 
16 professionelle musikere. Vi 
ved de har fantastiske evner til 
selv både at levere dirigent og 
solister, såvel til sang, som på 
instrument.

Billetsalget til koncerten 
onsdag d. 25.09.2019 i Cu-
ben starter 01.06.2019 (se 
annonce). På grund af lidt 
justeringer i bordplan, bliver 
der måske knap så mange 

billetter til salg. Derfor vil vi 
opfordre ALLE 60+, køb bil-
letten med det samme. Man 
er velkommen uanset om man 
er rask og rørig, gangbesværet, 
dement eller på anden måde 
udfordret af lidt sygdom og 
svagelighed. Vi er sammen om 
glæden ved musikken og dej-
lig æblekage. Kørestole er som 
sædvanlig ingen hindring, blot 
er det nødvendig, man er selv-
hjulpen evt. i følgeskab med 
en pårørende. 

Der kommer Æblekagefest i Cuben


