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Gudstjenester
Søndag den 9. juni 2019 

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

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

HUSK
Åbent i 

Pinsen fra 
kl. 9-15

Hjerndrupvej 10 . 7456 1511
www.blomstergaarden- 

christiansfeld.dk

Loppemarked
d. 8. & 9. juni kl. 10.00-15.00  

på Skovrupvej 121.

Mange forskellige ting.

Kom og gør et godt køb.

Vi ses - Ingrid

 

Kunstens Dag på Tørning Mølle 

16. juni 2019 fra kl. 11 til 15 -  Fri entré 
OPLEV BILLEDER, SKULPTURER OG ANDEN 

FORM FOR KUNST og dens kreativitet. 
Arbejdende stande  -  UDSTILLER EGNE ARBEJDER 

 

UDSTILLINGEN ÅBNES AF  
Byrådsmedlem Thomas Fredsted 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

ØNSKER DU AT UDSTILLE 
Så tag værktøjet med og udstil dine færdige arbejder for et kunstinteresseret publikum. 

Se mere på www.toerning-moelle.dk og tilmeld dig på 7450 7450. 
Udstillingen er i Møllen på Tørningvej 6, 6500 Vojens 

TØRNING MØLLES  
STØTTEKREDS 

 

Søndag den 9.  
og mandag den 10. juni

fra kl. 10.00-16.00
Retro - Antik - Loppefund 

Elektronik - Lamper - Porcelæn m.m.

HJERNDRUP LANDEVEJ 7 
6070 CHRISTIANSFELD

STORT PINSELOPPEMARKED

IMpuls-møde i Sognehuset 
Gl. Kongevej 9, Christiansfeld

Onsdag den 12. juni kl. 19.30. 
GUD I KUNSTEN

En  aften med billedkunstner Helle Noer. 
Alle er velkomne!

Gi’ et maleri i gave
Se malerier og kort i

»Karibu« eller

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

BDM GENBRUG

Prætoriustorv 1c, 6070 Christiansfeld 
Mandag - Fredag kl. 12.30-17.00

Lørdag kl. 10.00-12.30

Annoncesponsor:

KØB 

LOKALT
STØT 

GLOBALT

BRØDREMENIGHEDENS DANSKE MISSION

Gudstjenester i det fri!
Sommeren er over os,  
og vi får lyst til at samles udenfor.

Det gør vi til: 

Gudstjenesten 2. pinsedag  
på Højskovgård, den 10. juni kl. 10.30  
- sammen med Tyrstrup og Hjerndrup kirker. 
Har du lyst til at følges med andre til  
kirkehaven på Højskovgårdvej 19,   
da gå med fra Aller eller Fjelstrup kirke kl. 9.00.

Efter gudstjenesten hygger vi os  
med grillpølser og kaffe. (Gratis).

Og til: 

Bålhyttegudstjeneste  
den 16. juni kl. 11.00-11.45. 
Mød op bag SFO’en, 
tag en stol eller tæppe med, 
så afslutter vi Byfesten i Fjelstrup  
med afslappet fællessang og  
opbyggelige ord.

Fjelstrup og Aller kirkers  
aktivitetsudvalg

4.
-7. 

juli 2019 FENDERS
i Kræmmerkroen lørdag 
den 6. juli fra kl. 19.00

Fra kl. 18.30 er der spisning med Buffet 
fra Brødremenighedens Hotel.

Fra kl. 19-01 er der Fenders Party.
Billetter skal købes forud, 

via Forsamlingshuset@profibermail.dk 
eller telefon 3025 6402.

Annoncesponsor: Kenneth Hjort Transport

Der indbydes til

Pinse- 
gudstjeneste 

i Over Lerte kirke 
tirsdag den 11. juni 2019 kl. 19.30

Prædikant er Jørgen Hanssen, 
tidligere sognepræst i Roager-Spandet.

Alle er velkomne, og der er kirkekaffe bag efter.
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Tillykke med fødselsdagen!
Mogens S. Mogensen
Formand for menighedsrådet ved Tyrstrup Kirke

Pinsedag er kirkens fødsels-
dag. Da Gud sendte Hellig-
ånden til verden, som det 
beskrives i Apostlenes Ger-
ninger, blev alle, der var for-
samlet i Jerusalem, fyldt af 
Ånden og begyndte at for-
tælle om Gud på alle sprog.  

Kirken blev født i Jerusalem, 
men pinseunderet var et tegn 
på, at evangeliet var for alle 
verdens folkeslag, og for godt 
1000 år siden blev evangeliet 
også forkyndt på dansk, og vi 
fik en dansk kirke, der siden 
har undergået mange foran-
dringer.

Den femte juni er den dan-

ske folkekirkes fødselsdag. 
Med junigrundloven fra 1849 
blev der for første gang i Dan-
markshistorien indført religi-
onsfrihed: 

”Borgerne har ret til at for-
ene sig i samfund for at dyrke 
Gud på den måde, der stem-
mer med deres overbevisning, 
dog at intet læres eller foreta-
ges, som strider mod sæde-
ligheden eller den offentlige 
orden.” Borgerne i Danmark 
var nu ikke længere tvunget til 
at tilhøre den lutherske kirke, 
men fik på det religiøse om-
råde frihed. 

Samtidig blev det imidlertid 
bestemt, at ”Den evangelisk-

lutherske kirke er den danske 
folkekirke og understøttes 
som sådan af staten”. 

Der er al mulig grund til 
at ønske folkekirken til lykke 
med de 170 år. Måtte folkekir-
ken også fremover få lykke til 
at være kirke for hele folket. 

Folkekirken er ikke en klub, 
der bare skal varetage sine 
medlemmers interesser. Som 
den tyske teolog Dietrich 
Bonhoeffer udtrykte det, så er 
det at være kirke, altid at være 
kirke for andre. Og det gælder, 
uanset om de er medlemmer 
eller ej, om de er gammeldan-
skere eller nydanskere, om 

de er kristne eller har en an-
den eller ingen religion, om de 
taler dansk eller andre sprog. 

At være folkekirke er på 
basis af evangeliet at være i 
tjeneste i ord og handling for 
hele folket, dvs. for alle bor-
gere i hvert eneste sogn. Vi 
vil gerne dele evangeliet med 
alle, der vil høre det, og vi vil 
gerne være kirke på en sådan 
måde, at flest mulige kan føle 
sig hjemme og føle sig vel-
komne i kirken. Og samtidig 
vil vi værne om alle borgeres 
religionsfrihed.

Tillykke til alle med vores 
folkekirke!

Frørup · Hejls 
Hjerndrup · Stepping

Taps · Tyrstrup · Vejstrup

Friluftsgudstjeneste
på Højskovgård 

2. Pinsedag den 10. juni kl. 10.30
Har du lyst til at følges med andre til kirke-haven på  

Højskovgårdvej 19, da gå med fra Tyrstrup kirke kl. 9.00.  
Efter gudstjenesten hygger vi os med grillpølser  

og kaffe. (Gratis).

DET SKER I HJERNDRUP 

Friluftsgudstjeneste 
i bålhytten

Søndag den 16. .juni
Kl. 9.30:  Samvær omkring morgenkaffe med 
 rugbrød og rundstykker m.v.

Kl. 10.30: Gudstjeneste ved Anne Mie Skak Johanson.

Velkommen i en anderledes kirke.

Hjerndrup menighedsråd

Vejstrup, Hejls, Taps Pastorat

Så syng da Hejls
Onsdag den 12. juni kl. 18.30 

i Hejls kirke
Igen i år vil lokale vælge en salme. 

Kor Nor deltager.
Efter gudstjenesten er der  

kaffe og kagebord i Multihallen.
Hejls Idrætsforening 

Pastoratsrådet

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.

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.

• 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...

OMDELING 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.

Tillykke

Sølvbryllup
I anledning af Susanne og 
Jens Jakobs sølvbryllup 
den 11. juni, håber vi at se 
naboer, kollegaer, venner 
og familie til morgensang 
kl.7.00 på Frejasvej 7, Chris-
tiansfeld. Der er efterføl-
gende morgenkaffe i telt.

Hjertelig tillykke fra  
Camilla, Chalotte  
og Pernille

Guldbryllup
Dette yndige par, Judith og 
Niels Christian.

Kan d. 7/6 2019 fejre Guld-
bryllup. Stort tilykke ønskes 
I fra,

Børn, Svigerbørn og 
Børnebørn
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  ÅBENT HUS  -

Vi byder på lidt at spise og drikke - og en rundgang på den 
af vore fabrikker, hvor det hele begyndte. 

I mere end 30 år har Hitsa A/S i samarbejde med kommuner, 
anlægsgartnere, boligforeninger og entreprenører indrettet gader 
og parker, så de både er indbydende, funktionelle og behagelige 

at færdes i. I et tæt samarbejde med danske designere og 
arkitekter tilbyder Hitsa A/S et bredt produktsortiment med 

alt fra cykelstativer over bord- & bænkesæt til overdækninger.

Søren Schultz, Hitsa A/S, vil fortælle om virksomheden,
der i 2018 ekspanderede yderligere gennem købet 

af en stor konkurrent.

FOR YDERLIGERE INFORMATION 
KONTAKT SØREN SCHULTZ PÅ 
TLF.  20 60 79 03

ONSDAG DEN 19. JUNI 2019, KL. 19-20.30

Christiansfeld Erhvervsråd vil i fremtiden vise flere 
af vores lokale virksomheder frem.

& CHRISTIANSFELD ERHVERVSRÅD
INVITERER TIL

HITSA A/S 
SØREN JESSENSVEJ 1 · 6094 HEJLS

ALLE ER 
VELKOMNE !

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

Best Western Hotel Prisma HHH
Oplevelserne ligger i en perlerække 
omkring Neumünster, der ligger 
95 kilometer syd for den danske 
grænse. Her bor I helt ideelt midt i 
Schleswig-Holstein med Vadehavet 
og østersøkys-ten, hansestæderne og 
middelalderidyllerne, golfbanerne og 
storbyeventyrene. Uanset, hvad der 
tiltrækker, er Neumünster et oplagt 
udgangspunkt. Men Neumünster 
er desuden meget mere end et 
byskilt, man passerer på motorve-
jen. Historien som klosterby på 
Hærvejsruten går tilbage til 1130. På 
klosterøen, langs floden Schwale og 
på byens torv med de smukke borger-
huse, der også huser cafeer, ølstuer og 
butikker i stribevis, er meget af den 
gamle charme genskabt efter krigen.

•	 4 overnatninger
•	 4 x morgenbuffet
•	 2 x 3-retters middag/

buffet
•	 Velkomstdrink
•	 10 % rabat i Designer 

Outlet Neumünster
•	 Rabat på greenfee på tre 

forskellige golfbaner

Schleswig-Holsteins hjerte
5 dage på 3-stjernet hotel i Neumünster

Ankomst 
Valgfri 30.6-22.8.2019

Børnerabat 
1 barn 0-5 år gratis.
2 børn 6-14 år ½ pris.

Pr. person i dobbeltværelse fra

1.449,-
Pris uden rejsekode fra 1.749,-

2 nætter fra 849,-3 nætter fra 1.099,-

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

Tillykke

Taksigelse

Taksigelse

Hjertelig tak
for venlig deltagelse ved Aages død og begravelse.

Tak for alle de fine blomster.

Tak til hjemmeplejen for god og kærlig pleje.

På familiens vegne.
Mary Kristensen

Kære Charlotte
Tillykke med de 50 år. 
Vi glæder os til at fejre 
dig. Tak for din hjælp.

Knus 
Far og Mor

Bryllup
Lørdag d. 15.06.2019 kl. 
13.30 vies i Tyrstrup Kirke
Christina Louise Hansen, 
datter af Bente og Leif Han-
sen, Christiansfeld, til
Torben Enggård Holm, søn 
af Lis og Helge Holm, Toft-
lund.
Bryllupsadressen er: 
Marianne Sørensen Mad, 
Byggebjerg 2, Snephuset, 
Agerskov.

HURRA
Vores mor og far, Christina og Torben, skal giftes i 
Tyrstrup Kirke, lørdag d. 15.06.2019 kl. 13.30.
Stort tillykke fra os.

Knus fra Villads 
og Noah    

Tillykke

Bekendtgørelser

Hjertelig tak 
for al opmærksomhed i 

forbindelse med min søn 
Niels Rasmussens 

bisættelse.

Hilsen Kaj,
Anslet Strandcamping

Skat i Haderslev
Her er resultaterne fra Ha-

derslev Skatklub den 28/5:
Der var 20 deltagere.

1. plads: Leif Pedersen                      
1902 point, 2. plads:  Jørn 
Bork Nielsen 1836 point, 3. 
plads:  Erik Bruhn Hansen              
1633 point, 4. plads: Arne 
Gormsen 1569 point.

Den der kom tættest på 
888 point var Arne Juhl.
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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 som ny 
kunde hele 6 måneders internet, fri opret-
telse og en WIFI router til 0 kr. Men du skal 
skynde dig. Tilbuddet udløber i denne uge. 

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

HVEM KAN 
SIGE NEJ TIL
EN WI-FI ROUTER 
TIL 0 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.

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.

Landbrugsjord 
bortforpagtes

Landbrugsjorderne tilhørende Vejstrup-Hejls-
Taps Kirker bortforpagtes fra 1/9 2019.

Der er tale om følgende arealer:
Matr. nr. 3-p og 19-h, Hejls By, Hejls, 

matrikulært areal i alt 9,5998 ha
Matr. nr. 5-h, Hejls By, Hejls, matrikulært 

areal i alt 1,3899 ha
Matr. nr. 82-a, Hejls By, Hejls, matrikulært 

areal i alt 0,8282 ha
Matr. nr. 33 Torning, Tyrstrup, matrikulært 

areal i alt 2,7952 ha

Materiale og yderligere oplysninger kan 
fås ved henvendelse til 

Mogens Westen, Fjællebrovej 39, 
6093 Sjølund. 

mbw@mogenswesten.dk, 24272412.

Tilbud skal være modtaget hos ovennævnte 
senest 30. juni kl. 16.00

Pastoratrådet og Provstiudvalget forbeholder 
sig ret til frit at vælge mellem de indkomne 

tilbud, alternativt forkaste dem alle. 

Mange venner og forret-
ningsforbindelser kiggede ind 
i de lyse og moderne lokaler 
hos Christiansfeld VVS & 
Energiteknik ApS, da Verner 
Mogensen markerede firma-
ets 25-år jubilæum.

Indehaveren Verner Mo-
gensens hustru, Laila, og hans 
tre børn var selvfølgelig med 

og bød på hjemmelavet kage 
samt øl med specielt til dagen 
designede etiketter, som Anja, 
Trine og Jonas havde bestilt 
fra Carlsberg. Ude foran hal-
len var der stor interesse for 
og afsætning på Lampes pøl-
ser.

Lars Østergaard Jensen

Velbesøgt reception 
hos Christiansfeld 
VVS og Energiteknik

Nederst: Specialøl bestilt til receptionen 
af Verner Mogensens tre børn.

Øverst: Verner Mogensen til venstre med Stefan 
Nielsen, der blev ansat som lærling i 1996.

Støt de lokale  
butikker og  

håndværkere
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BYFEST I FJELSTRUP
TORSDAG DEN 13. JUNI

FREDAG DEN 14. JUNI

LØRDAG DEN 15. JUNI

SØNDAG DEN 16. JUNI

Fællesspisning i forsamlingshuset 
Menu: Kyllinge�let med salat, råstegte karto�er og �utes
Pris: 50 kr. pr. person 
Tilmeld dig senest den 11. juni på tlf: 61 27 50 29

17.30

Festpladsen åbner kl. 16.00 
Drenge fra 1. klasse og op: Lan party - Kom og spille det du kan lide 
Piger fra 2. klasse og op. Tema: Wellness, sundhed og velvære
Familier: Rundbold på stadion
Voksne: Floorball i hallen

17.30-23.00
18.00-21.00
17:00-19:00
19.00-22.00

FREDAG OG LØRDAG ER DER MULIGHED FOR AT KØBE SLIK, MAD OG DRIKKE PÅ FESTPLADSENFestpladsen åbner kl. 9.00 
Mountainbike tur for alle ca. 20 km 
Gåtur med Sti-gruppen ad den nye sti til Fjelstruprød, hvor alle kan deltage (5 km)
Børne aktiviteter (30 kr. pr. barn) med Tarzan bane, nerfwar, tombola, hoppeborg, 
ansigtsmaling, easyroller bane, �ødebollemaskine og meget mere!    
Klemmeløb
Gadedyster for alle med aktiviteter, kagedyst og udklædning
Tilmeld dig til holdkaptajnerne - se hvem de er på Facebook-siden Fjelstrup_dk
Fest for +18 år 
Menu: Helstegt pattegris med tilbehør 
Pris: 150 kr. senest den 31. maj, og herefter stiger prisen til 175kr. pr. person
Tilmeld dig senest den 8. juni ved at MobilePaye til 47 026
Årets Fjelstrupper kåres i løbet af aftenen

10.00
10.00
10.00-12.00
12.00-12.30

13-00-16.00

18.00-01.00

Familiegudstjeneste i bålhytten med gratis ka�e og kage11.00

HOPPEBORG 
ALLE DAGE FØLG OS PÅ 

FACEBOOK PÅ SIDEN 
“FJELSTRUP_DK” OG 
FIND BEGIVENHEDEN 

FOR AT FÅ ALLE 
INFORMATIONERNE! 

Annoncen er 
sponsoreret af:

Fjelstrup 
Auto

Fjelstrup Landevej 38
6100 Haderslev
Tlf. 2430 1219
fjelstrupauto.dk

- bare bedre bilværksted

Har du styr på
bilens indeklima?
Få service på Aircondition- 
og klimaanlæg i din bil.

HALVPRIS!
395,-
inkl. 200g kølemiddel
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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?

Ville’s Slagtehus/gårdbutik

ÅBNINGSTIDER:
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

Når skidt-folk 

kommer til ære, ved 

de ikke hvordan de 

skal være

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, hamburgerryg 
eller Rullepølse FRIT  

VALG

10 
skiver

KUN LØRDAG695

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

Hjemmelavede 
ringridderpølser
5 forskellige slags

5 stk: 30 kr. 
10 stk: 50 kr. 
30 stk: 100 kr. 

Forkogte marinerede  
spareribs eller vikingeben

Pr. 1/2 kg  2995

Skært oksekød til gullash, 
stroganof eller bankekød

FRIT VALG
Pr. kg  7500

Mandag den 20. maj fik 
to 9. klasser på Christi-
ansfeld Skole besøg af de-
res franske pennevenner, 
som sammen med deres 
lærer havde en 12 timer 
lang busrejse fra Calais 
bag sig. 

Glæden og spændingen 
var stor, da de unge menne-
sker efter to års skriftlig kom-
munikation pludselig mødte 
hinanden ansigt til ansigt.

Efter en kort rundvisning 
på skolen samledes alle 100 
elever og lærere i skolen for at 
få taget et gruppebillede, før 
turen gik videre til Legoland. 
Vi bad klasselærer Susanne 
Jacobsen fortælle, hvordan 
besøget var kommet i stand: 

- Projektet ”Penpals” star-
tede for 2 år siden, da jeg an-
søgte om en venskabsklasse 
med engelsk som udgangs-
punkt på en penpal webside. 
Valerie Boron skrev tilbage 
hvorefter vi fik afklaret, hvad 
vi hver især kunne tænke os. 
Valerie og hendes mand var 
sidste år på gennemrejse i 
Danmark og besøgte mig. 
De fik en guidet tur på sko-

len og byen. Valerie fortalte, 
at hendes klasse i 2019 skulle 
til København – og så opstod 
ideen til at de kunne stoppe i 
Christiansfeld, så hendes ele-
ver kunne hilse på deres pen-
nevenner!

- Vi kørte i to busser sam-
men til Legoland. Vi var så hel-
dige, at Prinsesse Benedikte og 
hendes børnebørn også besøg-

te Legoland, så de franske ele-
ver og deres 4 lærere fik taget 
gode billeder. De var meget 
benovede over, at man kunne 
komme så tæt på de kongelige!

Klokken 17 vendte ele-
verne og lærerne tilbage til 
skolen. Nogle af de danske 
elever lavede en rundvisning 
for deres nye venner i byen, 
før alle blev hentet af forældre 

til privat indkvartering. Nogle 
forældre havde planlagt en 
strandtur til Hejlsminde, an-
dre viste deres husdyr frem 
på gården og andre var bare 
så trætte, så man nøjedes 
med aftensmad, et bad og lidt 
filmhygge.

- Næste morgen mødtes vi 
alle igen, fortæller Susanne. 
Mine elever fra 9a og 9b delte 
honninghjerter ud, som vi 
havde fået sponsoreret af Tove 
Jørgensen. Det vil vi gerne 
sige stor tak for. De franske 
elever gav deres danske pen-

nevenner små krus med slik 
og en flot brochure over Ca-
lais, samt en bog om skolerne 
i Calaisområdet gennem ti-
derne. Desværre kan vores 
elever ikke fransk – endnu, 
men der var mange billeder i. 
Så var der tid til afsked, hvor-
efter turen fortsatte mod Kø-
benhavn!

- Der skal lyde en stor tak 
til forældre og elever for hjælp-
somhed og imødekommenhed 
i forhold til projektet, og for 
deres villighed til at tage en el-
ler endda flere franske gæster 
ind i deres hjem. Vores franske 
venner/ lærere udtrykte også, 
at de meget gerne så, at vi kom 
til Frankrig, så de kan få lov til 
at gøre gengæld.

Susanne fortæller: 
- Jeg har været primusmo-

tor for projektet, da jeg har 

stor interesse i faget engelsk, 
og når unge udveksler breve/
skype, får de brugt deres en-
gelsk på en super god måde 
i stedet for, at det altid er læ-
rerstyrede undervisningsop-
gaver, der skal forbedre deres 
sprogkundskaber. Nogle af de 
franske elever er måske ikke 
helt så gode til engelsk, men 
omvendt fik nogle af vores 
elever så et boost i form af, 
at de måske fik en øjenåbner 
overfor, at deres engelsk fak-
tisk ikke var så ringe. Valerie 
og jeg har aftalt, at vi fortsæt-
ter vores samarbejde med nye 
klasser efter sommerferien 
– jeg har nemlig også fået en 
penneven for livet, slutter Su-
sanne Jakobsen.

Lars Østergaard Jensen

Unge franske og danske pennevenner 
mødtes på Christiansfeld Skole

Efter at have skrevet sammen i 2 år kunne eleverne give hinanden hånden.

Efter udflugten til Legoland viste de danske elever Christians-
feld frem. Her står gruppen foran Gudsageren.
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Nyt fra 

Klumme 

Kære Læser

Så har sommeren meldt sin ankomst, og højsæsonen 
er nu i fuld gang.
Byen summer af glade gæster, der bevæger sig rundt 
i gaderne, åbne og interesserede, mens de oplever 
Verdensarven og fornemmer byens helt særlige stem-
ning. Mange gæster vil sikkert i den forbindelse spørge 
lokale borgere om vej og gode tips til det ene og det 
andet. 

Vi er rigtig glade og taknemmelige for de mange ”am-
bassadører”, der tager sig tid til at snakke lidt med 
gæsterne, hjælpe dem på vej og på den måde bidrage 
til at give gæsterne en god oplevelse. Mange tak for det.

Den 11. juni kl. 17.45 inviteres alle interesserede til det 
årlige ”Ambassadør-træf”. Her byder vi på lidt til gan-
en, briefer om aktuelle tiltag, og det er også muligt at 
komme på en gratis byvandring. 

Kampagnen ”Danmark For Målene”, der skal hjælpe 
med at få FN’s verdensmål ind under huden på os 
alle, lægger vejen forbi Prætorius Torvet lørdag den 15. 
juni. Under temaet ”Fødevarer i balance” kan man få 
inspiration til, hvordan vi hver især kan være med til at 
gøre en forskel – både for vores egen sundhed og for en 
bæredygtig fremtid. Og TV-kokken Anne Hjernøe vil 
give gode råd om, hvordan vi kan støtte verdensmålene 
gennem det, vi spiser.

Jeg kan også kun opfordre til at sætte kryds i kalender-
en den 21. juni, hvor vi åbner særudstillingen ”Jørgens 
Rejser” om præst Jørgen Bøytlers internationale arbej- 
de i Brødremenigheden. Alle er meget velkommen

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!

SOMMERAKTIVTETER FOR BØRN

JØRGENS REJSER 
SÆRUDSTILLING 

UDSTILLINGSÅBNING 21. JUNI 2019 KL. 14.30 
ALLE ER VELKOMMEN 

SIMI JAN  
Lørdag den 24. august kl. 12.30 2019
Oplev Simi Jan i foredraget “På job i verdens brænd-
punkter” fortælle om hendes spændende arbejde og 
liv som journalist og tv-korrespondent. 
NB! Dette foredrag erstatter foredraget med Anja Lovén.

Sted: Christiansfeld Centret 
Billetpris: 100,- 
Billetsalg: Fra 3. juni kl. 10.00. 

Husk også at få billet til foredraget med Bertel Haard-
er og til Bubbers Børneshow. 
Billetsalget starter 3. juni kl. 10.00 

HELE SOMMERFERIEN
Fra den 22. juni - 11. august 2019
I skolernes sommerferie vil der være sjove sommer-
aktiviteter for børn i alle aldre. 

Tip en 13’er i UNESCO-byen, leg med gamle spil 
og udendørs legetøj eller hyg i vores “Børne-Jørne” i 
særudstillingen Jørgen Rejser.

Alle dage kl. 10.00 - 17.00

Find mere information på:
www.christiansfeldcentret.dk 

FOREDRAG 

DANMARK FOR MÅLENE 
LØRDAG DEN 15. JUNI KL. 11-15
PÅ PRÆTORIUS TORVET

MØD ANNE HJERNØE
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Overvejer du at sælge – eller vil du bare vide, hvad din 

bolig er værd? Bestil et Salgstjek inden den 30. juni 2019, 

og vind håndværkerhjælp for 15.000 kr.

Læs mere på edc.dk/bestil

Bliv

100% 
salgsklar

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

STOR PINSEBRUNCH 
SØNDAG DEN 9. JUNI 

KL. 8 - 11  
Se pinsesolen danse over Lillebælt til 

dugfriske nydelser i hyggelige omgivelser

 
LANDKØKKEN

ELLEGAARDS

To ugers ferie på
Christiansfeld Avis

 
Husk at få dine annon-
cer i de rigtige numre. 

Christiansfeld Avis ud-
kommer i sommerferien 
ikke i uge 28 og 29.

Det vil sige, at den sid-
ste avis inden sommer-
ferien bliver uge 27, som 
udkommer torsdag den 4. 
juli. Denne avis kaldes uge 
27-29.

Herefter kommer avi-
sen igen hver uge fra uge 
30 torsdag den 25. juli.

Redaktionen er derfor 
lukket fra torsdag den 4. 
juli til torsdag den 18. juli.

Kirsten har både været 
en aktiv del af gymna-
stik-afdelingerne i rigtigt 
mange år, men også for 
hele foreningen. Og det 
har både været som in-
struktør, bestyrelsesmed-
lem, afdelingsformand et 
enkelt år, og ellers som 
næstformand i alle de an-
dre år – og ikke mindst 
en trofast hjælper et utal 
af gange til forskellige 
events.

Efter et dyk i gamle skriv 
var det kommet frem, at Kir-
stens karriere som instruk-
tør går helt tilbage til 1973. 
Hun har holdt en lille pause 
omkring sine børns fødsler, 
ellers har hun været instruk-
tør på voksen- og børnehold 
i 31 år. Ved siden af det har 
hun været en væsentlig del af 
bestyrelsesarbejdet i gymna-
stikafdelingen i de sidste 25 
år uafbrudt. 

Hun har været næstfor-
mand i alle årene, undtagen 
et enkelt år, hvor hun påtog 
sig formandsposten. Altid til 

rådighed, altid med det for 
øje at finde nye instruktører, 
altid klar med gode og meget 
velmenende tanker og råd, 
hvis nogen har brug for det, 
lyder det fra CIF.

Derfor vælges Kirsten:
• Instruktør for mange 

gymnastikhold, Instruktør i 
førstehjælp for andre instruk-
tører i foreningen.

• Kommer kl. 2 om natten 
for at rydde op efter julefro-
kost i regi af foreningens støt-
teafdeling.

• Omdeler flyers for at 
samle penge til ungdoms-
arbejdet, vikar for andre in-
struktører.

• Holder sammen på trå-

dene og er til stadighed en 
inspirator og sparringspart-
ner for andre instruktører og 
frivillige.

• Brænder for arbejdet 
med at finde nye instruktører.

• Påtager sig gerne koor-
dineringsopgaver i andet end 
gymnastiksalen. Således er 
hun et fast element ved årets 
vinfestival ved opstilling og 
pasning af mad-bod samt ko-
ordinering af hjælpere.

• Aktiv i løbeklubben både 
som aktiv løber, men også fri-
villig ved forskellige arrange-
menter.

• Kirsten er ikke en person, 
der søger rampelyset, men 
hun er til stede og støtter op 
om de personer, der er om-
kring hende, og man er fuld-
stændig sikker på, hvor man 
har hende.

- Det er en virkelig fortjent 
hæder, at Kirsten blev ud-
nævnt til æresmedlem i Chri-
stiansfeld Idrætsforening. 
Med hæderen følger blom-
ster, vingave, diplom og livs-
langt gratis kontingent i Chri-
stiansfeld Idrætsforening, 
siger Birgitte Hansen fra CIF.

Nyt Æresmedlem i CIF
Ved årets hovedgeneralforsamling i Christiansfeld Idrætsforening blev  
Kirsten Poulsen udnævnt til æresmedlem.

Overrækkelse, af blomster, diplom og vingave, af Birgitte Kjems 
Vester Formand og kasser Charlotte Szocska.

Sjølund byfest 2019  
- TAK til de mange  

sponsorer! 
En særlig tak skal gå til de lokale virksomheder,  

for de mange sponsorater og den store opbakning, ved 
årets Sjølund byfest 2019: 

Lyksgaard, Vejstrupgaard, Sjølund A/S,  
Sjølund VVS, Morten Kenne El-Teknik, Danish 

Agro, Jakob Andresen Aps, Holst Stål, Dan-Team, 
Smeko, H.U. Hansen, Bøgeskov biler,  

Skovs Montage, Relatech og Jess Jürgensen

Også en stor tak til de mange gavesponsorer til Banko, 
samt en ekstra tak til Tyrstrup Brandvæsen.

Yderligere skal lyde en tak for hjælpen med arbejde før 
og under byfesten til de mange frivillige.

Sjølund byfest 2018 
- TAK til de mange 

sponsorere! 
En særlig tak skal gå til de lokale virksomheder,  
for de mange sponsorater og store opbakning,  

ved årets Sjølund byfest 2018 fra d. 31/5-2/6, herunder: 

Lyksgaard, Vejstrupgaard, Salon Broholt,  
Sjølund A/S, Morten Kenne El-Teknik, Holst Stål,  

Dan-Team, Smeko, H.U. Hansen, Danish Agro  
og Lægehuset Hejls.  

En stor tak til de mange gavesponsere til Banko,  
samt en ekstra tak til Whisky.dk  

for åbent hus arrangement d. 31. maj. 

Yderligere skal lyde en tak for hjælpen med arbejde  
før og under byfesten til de mange frivillige.
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CHRISTIANSFELD SNEDKER OG 
TØMRERFORRETNING

 v/Finn Kragelund • Lindegade 59  
Tlf. 7456 1779 • Bil 2142 2779 

finnkragelund@mail-online.dk  
www.finn-kragelund.dk

Alt Tømrer-  
og Snedker-arbejde 

udføres

Håndværkere m.m.

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

• LOFTISOLERING • HULMURSISOLERING
• FJERNELSE AF GAMMEL ISOLERING

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


