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BRØDREMENIGHEDENS DANSKE MISSION

Shop KARIBU
åbner igen 

mandag den 8. juni kl. 10.00

se flere stjerner på www.adventsstjerner.dk

Årsstjernen 2020
”Dette års stjerne er en 
smuk mint-farvet stjerne, 

som kan benyttes hele 
året”

170,-Shop KARIBU
i Søstrehuset
Nørregade 14
6070 Christiansfeld

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

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

Orienteringsmøde  
til menighedsrådsvalg
Tirsdag den 9. juni 2020 kl. 19.00  

i Enkesædet
Få indflydelse på, hvad der skal arbejdes med de næste 4 år.

Aller Menighedsråd

Gudstjenester
Søndag den 7. juni 2020

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

Pga. Corona er der restrik-
tioner der skal overholdes.

Hvad sker der i min kirke? 
Se side 2 Ville’s Slagtehus/gårdbutik

ÅBNINGSTIDER:
Torsdag ......... kl. 10.00-17.30 
Fredag ........... kl. 10.00-17.30 
Lørdag ........... kl. 10.00-13.00

Ville’s Slagtehus/gårdbutik
Kær Møllevej 95, 6094 Hejls
Tlf. 7557 4982 www.villes-slagtehus.dk

Skært oksekød til  
gullash stroganoff 
eller bankekød  

Pr. kg.   7000

1 kg benløse fugle

Ca. 10 stk.       7000

OKSEBRYST ELLER 
TVÆRREB

FRIT VALG PR. 1/2 KG

 995kun så længe 

lager haves

FRIT 
VALG

Gammeldags  
oksesteg uden ben 
Pr. 1/2 kg.  2500

Kærmølle bøf 
Ca. 1 kg.  12000

Hakket Kalv & Flæsk 
Svin eller oxe 8-12% 
FRIT VALG 
1 kg 5000

Ta’ 3 kg  13000

Medister 
1 kg 5000

Ta’ 3 kg  13000

Hakket oxe 
3-6% 
1 kg 6000

Ta’ 3 kg  15000

Hvorfor var blondinen  

glad for, at samle et  

puslespil på 6 måneder?

– fordi der stod 2-4 år...
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Christina
Friederica

Hvem var 
Christina 
Friederica
v. Holsten?

Ellen Hansen  
har fundet de 
gamle tekster 
frem om den 
godgørende 
kammerherre-
inde, der an-
lagde den for-
tryllende have 
Christinero og 
testamenterede 
sin formue til 
syge og fattige.

Ellen Hansen er 
født i Christians-
feld og vokset op
med Brødreme-
nigheden. Hun 
er læreruddannet 
og har i mange år 
fungeret som en 
meget vidende 
guide for de man-
ge turister, som 
hvert år strømmer 
til Christiansfeld 
for at opleve den 
historiske by og 
Christinero.

Ellen Hansen

von Holstein2. oplag

Ellen Hansens bog 

Christina  
Friederica  
von Holstein
Enhver, som har besøgt 
kammerherreindes anlæg 
Christinero og set pavillo-
nen, gravstedet og det lille 
kapel, får lyst til at vide 
mere om denne bemær-
kelsesværdige kvindes  
hjertegribende livshistorie.

KUN 148,-

Køb den i boghandlen  
eller Hosianna.dk 
Jernbanegade 1, 
6070 Christiansfeld

Eksklusive have- 
redskaber, evt. til  

højbede

stk. 99,-

250,-250,-
I butikken er der flere 
gode Fars dags gaver.

TA’ 3 STK.

HUSK HUSK 
FARS DAGFARS DAG

15. juni 
grundlovsdag

Hjerndrupvej 10 . 7456 1511
www.blomstergaarden- 

christiansfeld.dk

Støt de lokale butikker og  
håndværkere

Jernbanegade 1,  
Christiansfeld

Åben fra kl. 10-17 på 
alle hverdage

HUSK 
FARS DAG

Fra Det Døde Hav

195,-
Masser af fantastiske vidnesbyrd fra 
helbredte efter forbøn. En opmun-
trende bog, som viser, at miraklernes 
tid slet ikke er forbi - tværtimod!

184 sider i farver, indbundet.
Kun 200 kr.  Køb den hos forlaget 
Udfordringen, Jernbanegade 1, 
Christiansfeld, i boghandlen eller 
i netboghandlen Hosianna.dk

 Bog om mirakler
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7 unge fra organisationen 
Food Reformers i Kol-
ding tog på søndagsud-
flugt til Christiansfeld og 
samlede skrald og affald. 

Ved hotellet fortalte en af 
de syv kvinder, Iben Østerga-
ard Fog: 

- Vi har været rundt for at 
samle skrald som del af en 
kampagne for ren natur. VI 
er medlemmer af organisa-
tionen Food Reformer, der 
handler om madspild – men 
vi samler også skrald og tænk-
te, at vi i dag ville tage turen 
fra Kolding til Christiansfeld 
og samtidig få en god tur ud 
af det! 

Gitte B. Jensen tilføjer, at 
mængden af det indsamlede 
fra gader og stier dog var til at 
overse – bortset fra de rigtig 
mange cigaretskod, der ned-
brydes meget langsomt og 
som derfor ikke bør smides i 
naturen og på byens fortove.

Organisationen Food Re-
formers blev startet sidste år 
af Iben Østergaard Fog og 

Svetlana Petrova, efter at de 
havde deltaget på `Verdens-

målsdagen` i Christiansfeld 
om blandt andet madspild. 

Iben fortæller, at man lagde 
ud med et arrangement sidste 

år i maj med tilberedning af 
overskudsmad og et foredrag 
i sammenarbejde med Torben 
fra Tuppers. Indtil Corona 
krisen har de medvirket ved 
30 arrangementer i Kolding 
i samarbejde med andre fri-
villige organisationer, der for 
eksempel beskæftiger sig med 
miljø og genbrug af tøj.

- I dag er vi omkring 60-
70 frivillige og herunder 
mange fra andre lande.  Food 
Reformers arbejder med at 
skabe opmærksomhed, debat 
og viden om madspild, grøn 
ansvarlighed og overforbrug. 
Vi kan træffes ved arrange-
menter flere lørdage på Kol-
ding Green Street Torvedage 
på Akseltorv i Kolding med 
fokus på bæredygtighed og 
genbrug, ligesom der vil være 
underholdning og gratis mad! 

Af Lars Østergaard Jensen

Frivillige fra 3 lande samlede  
skrald i Christiansfeld

Efter veloverstået dåd bagerst fra venstre: Anne Louise Poulsen, Maria Buda fra Rumænien, 
Hannah Østergaard Fog og Patricia Csobónczi fra Ungarn – og forrest fra venstre Gitte B. 
Jensen, Diana Sandu fra Rumænien og Iben Østergaard Fog, som i 2019 fik prisen som Årets 
Klimahelt i Kolding Kommune på Kulturdagen.

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

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

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

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

www.fk.dk/reklamation 

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

FK Distribution på TLF.: 7010 4000 

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

Christiansfeld Avis

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

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

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

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

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

sider samt annoncer med farve skal  
indleveres senest  

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

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

• 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...

 

Frørup · Hejls 
Hjerndrup · Stepping

Taps · Tyrstrup · Vejstrup

Menighedsmøde
Tyrstrup Menighedsråd inviterer til møde,

Tirsdag d. 9.6. kl. 19.

i Tyrstrup Sognehus, Gl. kongevej 6070 Christiansfeld.

Menighedsrådet vil orientere om arbejdet i  
og omkring kirken og det kommende  

menighedsrådsvalg.

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.

HUSK FARS DAG

Jernbanegade 1, Christiansfeld
Åben fra kl. 10-17 på alle hverdage

Lokal 
kvalitets- 
honning

 40,-
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De skal konfirmeres 
i Stepping kirke
Her er listen over konfirmander i Stepping kirke lør-
dag den 20. juni:

Adrian Langholz Nielsen
Alexander Raaberg Gade
Benedicte Dohrmann
Cecilie Henriksen
Ditte Grau
Isabella Natascha Kallehauge
Jesper Serridslev Dau Rixen
Johanne Fyhn Dahl
Johanne Kofod Jensen
Josefine Olsen
Julie Højsgaard Jacobsen
Kristine Engel
Mikkel Toft

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

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

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

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

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

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

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

SENEST TORSDAG MIDDAG.  
ANNONCERNE SKAL BETALES KONTANT.

Liberale Erhverv m.m.

Bekendtgørelser

Praktiserende landinspektør 
Peder Boesen 

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

Advokat  
Frode Christensen
Møderet for Højesteret

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

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

ALLE SKAL HAVE RÅD TIL AT FÅ HJÆLP

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

kl. 16.00-17.00 på  
Christiansfeld Bibliotek

Charlotte Szocska 
Mette H. Bindeballe

Retshjælpen er foreløbig lukket

Hjertelig tak
for venlig deltagelse ved

Alf Fønsskov Mathiesen`s
bisættelse

En særlig tak til Kolding kommunes hjemmesygepleje 
og palliativt team.

Også en kæmpe stor tak for blomster og trøstende ord.

Kærlig hilsen
Diana, Casper, Maria og Annetha

Bolig / Ejendom

Nyistandsat  
3 værelses  

lejlighed til leje  
i Fjelstrup

Henvendelse på  
tlf. 4042 8878

Tak

Vi er dybt taknemmelige for den kærlige omsorg,
varme hilsner, besøg og alle de smukke blomster i

forbindelse med vor elskede mand og far

Poul Frederik Jørgensens
død og begravelse

Kærlig hilsen

Birgit
Lene, Anne, Lars

Hjertelig tak 
for opmærksomheden ved 

Margit Dores Pedersens bisættelse. 

Tak for alle blomster og tak til jer, som stod 
udenfor kirken. Det blev en smuk afsked.

Familien.

Dansk klokke- 
museum åbner igen

Hvis du ikke 
har modtaget 

avisen...

Kan den 
hentes hos:

Christiansfeld Avis  
Christiansfeld Centret 

Meny

Dagli’ Brugsen og  
Stalden i Hejls

Hent evt. Ugeavisen hos:
Christiansfeld Avis  

Christiansfeld Centret 
Meny

Dagli’ Brugsen og  
Stalden i Hejls

HUSK FARS DAG

Dansk klokkemuseum  
åbnede onsdag den 27. 
maj. Ligesom  andre  
museer har de nu fået lov 
til at åbne museet for be-
søgende.

- Ved hjælp af en flok gode 
frivillige er museet blevet 

gjort rent, så vi er klar til at 
få besøgende - selvfølgelig i 
overensstemmelse med reg-
lerne. Vi håber at rigtig man-
ge vil benytte lejligheden til at 
besøg museet, hvor man må 
røre ved det hele, siger Mar-
grethe Brink Wind.

Roman om en 
virkelig historie 
før genforeningen

Kun 24 år gammel måtte Jes forlade sin 
unge kone Trine og to små piger for selv at 
deltage i 1. verdenskrig. 

Som dansk sønderjyde i det tyskbesatte 
Nord-Slesvig var han tvunget til at deltage 
på tysk side – i Rusland og på Vestfronten i 
Belgien og Frankrig. 

Han blev livsfarligt såret af et skud gennem 
halsen, og hans bror blev levende begravet 
fl ere gange – men begge overlevede miraku-
løst og endte i engelsk krigsfangensskab, før 
de fi k lov at komme hjem i 1919. 

En biografi sk, autentisk roman bygget 90 pct. 
på Jes Nissens egne dagbøger, breve og per-
sonlige beretninger, levendegjort af hans søn-
nesøn, journalist Henri Nissen, Christiansfeld.

Henri Nissen: Jes i Krig. 170 sider. 198,- kr. 
Køb den i boghandlen eller på Hosianna.dk
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Jes i Krig 
 

Udfordringens Forlag 
- mere mellem himmel og jord9 788792 459848

Kun 24 år gammel måtte Jes 
forlade sin unge kone Trine og 

deres to små piger på Als for selv 
at deltage i 1. verdenskrig.

Som dansk sønderjyde i det tysk-
besatte Nord-Slesvig var han 

tvunget til at deltage på tysk side 
– først i Rusland og bagefter på 

Vestfronten i Belgien og Frankrig.

Han blev livsfarligt såret af et 
skud gennem halsen, og hans 

bror blev levende begravet flere 
gange – men begge overlevede 

mirakuløst og endte i engelsk 
krigsfangensskab, før de endelig 

fik lov at komme hjem i 1919.

Kort før krigen oplevede Jes en 
åndelig krise, og troen fik stor 

betydning for ham i krigen.

En biografisk autentisk roman  
bygget på Jes Nissens egne dag-

bøger, breve og personlige be-
retninger, levendegjort af hans 

sønnesøn, journalist 
Henri Peter Nissen.

Med tro, håb og kærlighed  
gennem 1. verdenskrig

Jes i krig-Cover.indd   1 09-02-2020   19:29:53

Nyhed
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Fra Christiansfeld kan 
man køre mod Stepping 
og efter 5 kilometer dreje 
til højre, køre gennem 
Frørup til Ødis. Fra Ødis 
køres mod Kolding. Ef-
ter 2 kilometer drejes til 
venstre mod Fovsletgård. 
Ved gården drejes atter 
til venstre og man fort-
sætter et par hundrede 
meter ind i Fovslet Skov 
og stiller bilen/cyklen på 
parkeringspladsen. 

Kig efter skiltet, der viser 
vej til voldanlægget. Efter 
cirka 400 meter når man en 
granbevoksning og en stor 
lysning, hvor voldstedet præ-
senterer sig i al sin pragt.

Alternativt fra Christians-
feld mod til Taps og videre til 
den nye rundkørsel før Von-
sild, hvorefter man følger ve-
jen mod Ødis/Stepping under 
motorvejen. Der drejes dog 
ikke ned af den første vej mod 
Fovslet Skov, men ad den næ-
ste vej omkring en kilometer 
længere fremme, som er kor-
tere og asfalteret.

Vidner om urolige 
tider i Middelalderen 

Af hensyn til nye læsere af 
artikelserien fortæller arkæo-

log ved Museum Sønderjyl-
land, Lennart S. Madsen,  at 
de fleste voldanlæg især kan 
føres tilbage til de urolige år i 
middelalderen fra slutningen 
af 1200- tallet efter mordet 
på Erik Glipping i Finderup 
Lade og tiden efter under 
Erik Menved, som pantsatte 
mere og mere krongods for 
at finansiere sine krige i Sve-
rige og ved den tyske Øster-
søkyst, ligesom han pålagde 

øgede skatte på befolknin-
gen, som derfor rejste sig i 
et oprør – der blev slået ned 
ved hjælp af lejetropper. Det 
hele endte med, at Danmark 
blev sat i pant til holstenske 
grever og endelig til konge-
magtens sammenbrud. Da 
der ingen centralmagt var til 
at opretholde love, gik lan-
det usikre tider i møde – og 
mange voldsteder stammer 
netop fra denne periode i 

midten af 1300-talet. Ef-
ter at have efterfulgt sin far 
Valdemar Atterdag kunne 
dronning Margrete den 1. 
sidst i 1300-tallet igen befæ-
ste kongemagten, hvorefter 
mange af de private borge 
blev overtaget af kongemag-
ten og nedrevet. 

Ovenstående er blot en 
kort opsummering af be-
givenhederne, der bliver 
beskrevet meget udførligt 

i Lennart Madsens bog 
”Voldsteder i Danmark – 
bind 2 – en vejviser”, der kan 
bestilles hjem fra biblioteket 
eller erhverves antikvarisk.

Beskrivelse af  
voldstedet

Anlægget ligger i den syd-
vestlige del af skoven og er 
meget velbevaret. Øjet fanges 
straks af de to små, nærmest 
kegleformede tårnbanker, der 
ved foden har en diameter på 
14-17 meter og en topflade på 
6 meter i diameter. Tårnban-
ker rejser sig 3-4 meter over 
en tidligere vandfyldt og sta-
dig fugtig voldgrav. Vest for de 
to banker – og adskilt fra dem 
ved en 4-8 meter bred grav – 
findes en 80 X 35 meter stor, 
rektangulær gårdbanke om-
givet af naturlige sænkninger 
og til dels kunstigt anlagte, 
vandfyldte grave. Banken er 
på østsiden hen imod de to 
tårnbanker forsynet med en 
op til 1 meter høj kronvold.

Nationalmuseet afslørede 
ved en udgravning i 1951, 
at der på den sydligste af de 
to tårnbanker havde stået en 
træbygning. På gårdbanken 
fandt man rester af en større 
bygning i bindingsværk med 

lerstampet gulv. Anlægget sy-
nes at stamme fra 1300-tallet, 
skønt der ikke fandtes mange 
daterbare genstande, skriver 
Lennart Madsen og tilføjer, 
at ingen skriftlige kilder om-
taler voldstedet, men at man 
kan gætte på, at voldstedet er 
forgængeren for det senmid-
delalderlige Fovslet omtrent 1 
km øst for voldstedet.

Hvordan kan vold-
stedet have set ud?

For anskuelighedens skyld 
har jeg vovet at lave en teg-
ning af voldstedet, som det 
muligvis har set ud, da det 
var i brug i 1300-tallet. For at 
give et bedre overblik er nuti-
dens mange træer fjernet – og 
jeg har tegnet forsvarstårne 
på begge banker, sådan som 
sikkert ved de fleste andre af 
datidens voldsteder. Forsvars- 
tårnet til venstre kunne have 
lignet nogle af de specielle 
klokketårne, man finder på 
Als eller Sundeved - mens det 
højre tårn har en nordtysk re-
konstruktion som forbillede. 
Tegningen viser voldstedet 
fra samme position som på 
det første foto.

Af Lars Østergaard Jensen

Skovtur til Fovslet Voldsted
Denne gang besøger vi det flotte og velholdte Fovslet Voldanlæg mellem Ødis og Vonsild. Udflugten kan snildt 
kombineres med vandreture i den store Fovslet Skov eller besøg i Svanemosen blot en kilometer derfra.

De to tårnbanker set fra store gårdbanker nordøst, når man træder ud af granbeplantningen.

Oppe på volden set fra sydvest. De to tårnbanker. Tegning: Lars Østergaard Jensen
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CHRISTIANSFELD SNEDKER OG 
TØMRERFORRETNING

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

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

Alt Tømrer-  
og Snedker-arbejde 

udføres

Håndværkere m.m.

Autoriserede VVS Installatør
René Jørgensen  

Tlf: 29 79 66 55 mail: rene@relatech.dk

Lars Jørgensen  
Tlf: 21 63 66 55 mail: lars@relatech.dk 

Arbejde som udføres er bl.a.: 
• Varmepumper • Jordvarme • Gaskedler 

• Fjernvarme • Vand • Varme • Sanitet

Toftegårdsvej 2, 6070 Christiansfeld

Kolding Provsti og Kol-
ding Kommune har star-
tet et 2 årigt projekt med 
en hjemmehjælpspræst 
i Taps hjemmehjælps-
gruppe.

 
I Kolding Kommune, som 

i resten af Danmark, er ind-
læggelserne på sygehus blevet 
kortere, og behandling fore-
går ofte i eget hjem. Det bety-
der, at patienter, der tidligere 
har benyttet en sygehuspræst, 
ikke længere har den mu-
lighed. Nu kan de og deres 
pårørende i stedet dele deres 
tanker med hjemmehjælps-
præsten, når livet gør ondt.

Provst i Kolding provsti, 
Grete Wigh-Poulsen udtaler: 

- Præster står til rådighed 
for samtaler både på sygehu-
set og i sognene, men i dag er 
indlæggelserne korte, og må-
ske kender man ikke sogne-
præsten. Jeg håber, at hjem-
mehjælpspræsten vil gøre det 
lettere at vide, at det altid er 
muligt at tale med en præst 
om det, der trænger sig på, 
tynger og bekymrer.

Hjemmehjælpspræsten 
hedder Maria Frederiksen, 
og hun er også sognepræst i 
Sdr. Stenderup. Med efterud-
dannelser i sjælesorg samt er-
faring fra arbejdet som syge-
huspræst og i sorggrupper er 
hun velkvalificeret til arbejdet 
som hjemmehjælpspræst.

Og formanden for Senior-
udvalget i Kolding Kommune 
ser frem til, at hjemmehjæl-

perne kan henvise syge æl-
dre og deres pårørende til en 
samtale med hjemmehjælps-
præsten: 

- Vi ved, at ensomhed, 
angst og sorg i perioder kan 
fylde en del hos nogle hjem-
mehjælpsmodtagere. 

- F.eks hvis en ægtefælle 
dør, eller man selv bliver al-
vorlig syg. Jeg er derfor utro-
lig glad for, at Kolding Provsti 
har taget initiativ til en hjem-
mehjælpspræst, og at hjem-
mehjælperne kan formidle 
kontakten. Vi er i Seniorud-
valget spændt på at følge pro-
jektet i Taps og håber, vi kan 
bruge erfaringerne herfra i 
vores andre hjemmehjælps-
grupper.

Personalet ved hjemme-
hjælpen i Taps formidler kon-
takten til hjemmehjælpspræ-
sten. Hjemmehjælpspræsten 
står til rådighed for samtaler 
med alle uanset tro og religi-
øst tilhørsforhold.

Hjemmehjælps-
præst i Taps 
hjemmehjælps- 
gruppe

Maria Frederiksen



Christiansfeld Avis 7Tirsdag den 2. juni 2020

Bekendtgørelser 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

Landbrug / Have / Fritid Bolig / Ejendomme m.m.

Kender du en teenager, der 
er klar til et sommerjob eller 
fast fritidsjob som omdeler? 

www.blivomdeler.nu
– eller ring 70 10 40 00

✔ Du tjener dine egne penge – samtidig med at du får motion og frisk luft.
✔ Du omdeler 1-2 gange om ugen.
✔ Du bestemmer selv, hvornår på dagen du vil arbejde, indenfor deadline.
✔ De pakkede reklamer og aviser leveres hos dig – klar til omdeling.
✔ Som fastansat under 18 år optjener du point til vores gaveshop.

Lige nu søger vi unge i alderen 13-17 år til omdeling af reklamer og aviser 
i jeres område. Man kan enten blive fastansat eller sommerferieafløser.

Som teenager får du masser af fordele ved jobbet:

Læs mere 
og søg 
jobbet her

Kopi-priser:
A4 sort/hvid kr. 1,-
A4 farve kr. 3,-
A3 sort/hvid kr. 2,-
A3 farve kr. 6,-

Christiansfeld Avis
Tyrstrup Herreds 

Tidende
Jernbanegade 1 

6070 Christiansfeld

Hvis du ikke 
har modtaget 

avisen...

Kan den 
hentes hos:

Christiansfeld Avis  
Christiansfeld Centret 

Meny

Dagli’ Brugsen og  
Stalden i Hejls

Støt de lokale  
butikker og  

håndværkere

 Poul H
enning K

rog: D
u er den bedste til at væ

re dig      U
dfordringen

Du er den 
bedste

– til at være dig.

Poul Henning Krog 
har tidligere skrevet 
bogen ”Kære Hr. 
Tyv”, som er udkom-
met i et stort oplag.

Hans nye bog med 
36 historier fokuserer 
i samme uhøjtidelige 
stil på det, der gør 
livet værd at leve.

  
 

Udfordringens Forlag 
- mere mellem himmel og jord

9 788792 459732

Præsten og lægen
Poul Henning Krog
fortæller muntert om sine vovelige
projekter, livsappetit, diagnostiske
overvejelser og mødet med andre 
mennesker – i hverdagen og på sine 
rejser i Tyrkiet og Grønland. 
   Med højt beredskab jagtes 
institutioner og børnebørn i den 
frederiksbergske trafik.
   Han har øje for det humoristiske 
i øjeblikket. Hans længsel efter at
lytte til både Gud og mennesker 
mærkes.
   Livsstilen er ikke ak men tak. 
   Hans hjerte banker for hans 
eneste ene – Susanne – og sammen 
giver de bud på dette at holde 
”kærlighedens svæv” i luften. 
   Tro, håb og kærlighed gennem-
syrer mødet med den enkelte. ”For 
du skal vide, at du er den bedste til 
at være dig!”

OMSLAG-Du er den bedste i verden.indd   1 26-10-2018   13:19:58

 148,-

Præsten og lægen Poul 
Henning Krog, Svendborg 
fortæller muntert om mødet 
med andre mennesker. 

”Du er den bedste - til at 
være dig”. 164 sider, mange 
farvebilleder, kun 148 kr. 

Køb bogen hos boghand-
len eller på Hosianna.dk
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