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

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

Uge 24 94. årgangTorsdag / Fredag den 14. / 15. juni 2018

Christiansfeld Avis  
kan også læses på: christiansfeld-avis.dk

Christiansfeld Avis  
kan du også følge på

Gudstjenester
Søndag den 17. juni 2018  
3. søndag efter Trinitatis

Aastrup ...................kl. 10.30
Inge Lindhardt Mikkelsen
Aller ........................kl. 09.00
Bjerning ..................kl. 09.00
Brødremenigheden..kl. 10.30
K. Grøn
Fjelstrup ..................kl. 10.15
Kirkebil 
Frørup .....................kl. 09.00
Hejls ........................kl. 09.00
Hjerndrup ...............kl. 09.00
Anne Mie Skak Johanson 
Moltrup ...................kl. 10.30
Sommersted............kl. 10.30
Stepping ..................kl. 10.30
Taps ..............................ingen
Tyrstrup ..................kl. 10.30 
Anne Mie Skak Johanson
Vejstrup ...................kl. 10.30
Vonsbæk..................kl. 09.00
Inge Lindhardt Mikkelsen

Hvad sker der i min kirke? 
Se side 2

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

Sankt Hans 
2018 

Hos Tyrstrup 
Frivillige Brandværn

Lørdag den 23. juni fra kl. 19.00
Tyrstrup Brandstation,
Industrivej 1
Bålet tændes kl. 19.30.
Båltale ved  
Knud Erik Langhoff
Salg af øl, vand og pølser
Popcorn til børn og barnlige sjæle.

PS: Tyrstrup Frivillige Brandværn vil gerne have 
flere brandmænd m/k.

Er du interesseret - så henvend dig til:
Jens Erik Lind, tlf. 5120 0947
Allan Gram, tlf. 4215 6714

Tyrstrup Frivillige Brandværn

Annonce-sponsor:

18:30 GRATIS KONCERT m. HARLEKIN 
18:30 HELSTEGT PATTEGRIS KR. 170 

(BESTILLES PÅ FORHÅND PÅ 74 50 74 50) 

IS—ØL—VAND—VIN 
KAFFE—KAGE 
GRILPØLSER 

SNOBRØD FOR BØRNENE 
20:30 BÅLTALER  BYRÅDSMEDLEM BØRGE KOCH 

SE MERE PÅ www.toerning-moelle.dk 

SCT. HANS AFTEN PÅ  
TØRNING    MØLLE 

Sommersalg:

   SPAR 40% på armbåndsure  
mærket med grøn

(SEIKO, Pulsar, Lorus, Bonett, Obaku, Alfex)

HUSK at vi har åbent i denne uge: 

Fredag kl. 12-17 & Lørdag kl. 10-14

Favstrupvej 43 
Tlf. 2283 1091
Christiansfeld

www.favstrupfisk.dk

+ Lørdag til Jels 

Torvedag kl. 10-16

LOPPEMARKED på
PRÆSTEGAARDSVEJ

Lørdag d. 16. juni 2018 kl. 10.00-13.00
Følg Flagene, her vil være mulighed for at 

gøre en go’ handel.

Tøj · Sko · Tasker · Retro-ting · Legesager  
- ja mange gode ting - til rigtig gode priser.

www.duseedesign.dk

på 
Sillerup Mølle

Dansk mølledag

www.sillerupmoelle.dk

Søndag d. 17. juni
kl. 10:00 – 17:00 

Program:
Rundvisninger i møllen
Vinger og kværne kører
Kørsel med møllens Deutz motor
Se hvordan mølleren boede
Kræmmermarked

Med venlig hilsen
Sillerup Mølles Venner

Der kan hele dagen købes kaffe, sodavand, boller og 
friskbagt brød fra møllens egen stenovn.

For 50 kr. er det muligt for kræmmere at leje en stade-
plads. Henvendelse til 20 44 53 74 (Willy).

5. 
- 8. juli 2018 Hyggeaften

i Kræmmerkroen lørdag 
den 7. juli kl. 18.00

Ellegaards Landkøkken sørger for aftensmad 
Underholdning med Cottenfields fra Sdr. Bjert 

samt overrækkelse af Årets Maveplasker.
Pris kr. 130,00 - Børn kr. 30,00 

Drikkevarer købes i baren.
Tilmelding til Uffe, tlf. 4078 4994 eller  

Ingelise, tlf. 4088 4224

Stort udvalg i
slyngplanter

F.eks. 
KLEMATIS

3800
FRA

Hjerndrupvej 10
Christiansfeld
Tlf. 74 56 15 11

Hjerndrupvej 10 . 7456 1511
www.blomstergaarden- 

christiansfeld.dk

Ikke dyrere, 
men smukkere!
Selskabslokaler op til 

180 personer.
Rekvirer venligst 
vore menuforslag.

Vi har 27 dejlige
HHHHværelser

Venlig hilsen
og på gensyn

Annette og Torben 
Schulz

Tyrstrup kro
Tlf. 74 56 12 42



2 Torsdag den 14. juni 2018Christiansfeld Avis

 

Frørup Hejls Hjerndrup Stepping Taps Tyrstrup Vejstrup

Om markedsværdi og menneskelig værdi
Af sognepræsts Lone Kofod Jensen

Engang sad jeg som cen-
sor ved en eksamen på læ-
reruddannelsen. Nogle af de 
ting, som de skal lære om i 
det fag, som der var eksamen 
i, er de bibelske fortællinger 
og den kristne etik.

Et par af pigerne ville ger-
ne trække nogle paralleller 
til nogle af lignelserne og 
begyndte med »ja altså den 
med de to brødre og fårene.« 
Eksaminator og jeg så lidt 
undrende på hinanden, for 
det var jo grise, som den for-
tabte søn blev sat til at passe, 
men vi fik rettet det hele lidt 
til og fandt efterhånden ind 
til, hvad de mente.

Efterfølgende spekulerede 
jeg over deres fejlslutning.

Det med at blande mis-
tede får og fortabte sønner, 
og egentlig var den jo god 
nok.

Egentlig var den god nok,  

og det var den jo for lignel-
sen om det mistede får og 
den fortabte søn, er jo tæt 
forbundne. De handler beg-
ge om, at Gud leder til han 
finder os.

Begge lignelser handler 
om en Gud, der vil os. Om 
en Gud, der leder efter os 
indtil det lykkes og en Gud, 
der står klar til at tage imod 
os uanset hvor vildfarne, eller 
dumstædige, vi så end måtte 
have været.

Evangeliet fortæller os om 
en Gud, der ikke opererer 
med en vis spildprocent. Det 
fortæller os derimod om en 
Gud, der gå op i hver eneste 
af os. Han siger til os: »Du er 
dyrebar for mig, du har vær-
di!«

Sidste gang jeg sad i et 
tog, kom der en hjemløs tig-
ger ind i kupeen, han rakte 
hånden frem og jeg lagde 

en blank tyver i hans hånd. 
Den lå der i hans ru og snav-
sede hånd og lignede en ob-
lat, et af de små brød vi får i 
kirken, når vi går til alters, og 
jeg tænkte på hvordan det 
understreges, når vi knæler 
sammen ved alterbordet, at 
her er alle lige, her er alle lige 
for Gud. 

Jeg så op på den hjemløse 
tigger og tvang mig selv til 
at se ham ind i øjnene. Det 
er nemlig det mærkelige ved 
nøden og magtesløsheden, 
når vi bliver konfronteret 
med den, at vi helst vil se 
væk. Vende hovedet den an-
den vej, som om vi er bange 
for, at elendigheden smitter, 
hvis man kommer for tæt på. 
Eller fordi vi ikke vil mindes 
om vores egen udsathed.

Men magtesløsheden har  
mange ansigter, den har 
mange nuancer, vi kan være 

magtesløse på mange for-
skellige fronter, selvom vi 
ikke selv er tvunget til at 
tigge i S tog.

Derfor fastholder Gud, at 
han vil os og han fastholder, 
at den værdi vi udgør i Guds 
øjne er fuldstændig uafhæn-
gig af den værdi vi udgør for 
bruttonationalproduktet, 
den er fuldstændig uafhæn-
gig af vores effektivitet eller 
produktivitet. Den er med-
født og den er umistelig.

Friluftsgudstjeneste 
Søndag den 24. juni

inviterer Brødremenigheden  
i Christiansfeld og Tyrstrup kirke  

alle til midsommersøndag  
i den historiske by.

Dagen begynder på Prætorius Torv kl. 09.00  
med gratis morgenkaffe og rundstykker. 

Herefter er der kl. 10.30  
fælles friluftsgudstjeneste.

Alle er velkommen!

‘Ene og alene’     Oplevelsesklub for enlige
Lørdag den 23/6 2018 kl. 18.00
Vi mødes ved Degneskolen
»Sct. Hans aften hos Margit«
Bål, sang, pølse og brød, drikkevarer, kaffe og kage.
Tilmelding senest torsdag den 21. juni. Pris 75,- kørsel 20,-
Alle enlige er velkomne
Kontaktperson Bodil Henriksen, tlf. 6011 8552 
Tyrstrup Kirke - Kolding Provstis Menighedspleje

Kirkekoncert  
Stepping kirke

Mandag den 25/6 kl. 19.00
Stepping kirkekor giver koncert sammen med  

»Heartkoret« fra Mols.

Korleder Judith Völker for »Heartkoret«  
spiller flere orgel stykker.

Mozart sonate for fire hænder på klaveret  
sammen med vores organist Ruben.

Stepping-Frørup menighedsråd

Jernbanegade 1 (det gl. posthus) 
6070 Christiansfeld · Tlf. 74 56 14 33  
E-mail: mail@christiansfeld-avis.dk 

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

Sats og montage: Christiansfeld Avis 
Tryk: Løhndorfs Trykcentral, Vojens

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.

BEMÆRK: Kontoret er lukket hver fredag.

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

Christiansfeld Avis

Din lokale bedemand siden 1908

ISO9001-certificeret

Vi svarer også aften og weekend

Tagkær
Begravelsesforretning
v/Jesper Andersen
Kongensgade 9D
6070 Christiansfeld

Med mange års erfaring ordner vi alt vedr. begravelse 
og bisættelse for Christiansfeld og omegn.

Tagkær - Christiansfeld 
Begravelsesforretning
Tlf. 7456 2737
www.tagkaerbegravelse.dk

Bekendtgørelser

DIT VALG - VORES HJERTESAG
Vestergade 4, 6580 Vamdrup - tlf. 7558 0800
Haderslevvej 90, 6000 Kolding - tlf. 7552 6389

Dampassagen - Storegade 11F, 6100 Haderslev - tlf. 4040 6389
www.soegaards-begravelsesforretning.dk

SØGAARDS BEGRAVELSESFORRETNING
DEN LILLE BEGRAVELSESFORRETNING

5. 
- 8. juli 2018 Forsamlingshusets 

LOPPEMARKED

Til fordel for Hejlsminde Forsamlingshus,  
er der i forbindelse med det årlige 

kræmmermarked loppemarked ved forsamlingshuset.
Vedrørende effekter til loppemarkedet til 
Hejlsminde Kræmmermarked 2018 kan  

Johannes Larsen, tlf. 7557 5097 og  
Niels Pedersen, tlf. 2125 5554 kontaktes.

Med venlig hilsen Kræmmermarkedet

LØRDAG OG SØNDAG DEN 7. OG 8. JULI 2018

Torben Bagge Hansen
* 20. december 1935    † 10. juni 2018

Karen
Jacob og Anders
Ellen og Lidde

svigerbørn og børnebørn

Bisættelsen finder sted fra Fjelstrup Kirke
lørdag den 16. juni kl. 11.00

I stedet for blomster kan man betænke 
Landsforeningen Autisme konto 5323 0319209 eller

Muskelsvindfonden konto 5061 1011177
mrk. ”Bårebidrag Torben Bagge Hansen”
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Favstrupvej 2 · Chr.feld · Tlf. 3034 9220

Åbningstider: 
Torsdag og fredag:   
kl. 10.00-18.00 
Lørdag:  kl. 9.00-13.00

+ mange andre gode tilbud i butikken

Grillpølser
Flere forsk. slags

Memphis 
Revelsben
Klar til grill

Pr. kg     7000

Wikingekøller  
eller

Spareribs

Ribeye
 Pr. kg            22000

5 stk. 3500
NYHED

Pr. kg 

7000FRIT  

VALG

Endnu engang har du vist, 
hvilket fantastisk menneske 
du er.
Tusind tak for en rigtig dej-
lig fest den 9. juni.

Kærlig hilsen familien

Kære mor - Anne Marie

Mærkedage

Stepping Frivillige 
Brandværn
afholder 

Sankt Hans aften
på Brandstationen, 

Christiansfeldvej 3-5 
den 23. juni fra kl. 18.00

NYHED: Vi tilbyder  
helstegt pattegris med tilbehør  

til favorable priser.

 Der vil også være mulighed for at købe  
en grillpølse med tilbehør,  

samt fadøl, sodavand, kaffe og lagkage.  
Der er gratis popcorn til børnene.

Båltale ved Kristian Langborg-Hansen

Bålet tændes 20.00  
(forbehold for afbrændingsforbud)

Bekendtgørelser

SELVPLUK 

Jordbær
Nu har vi mange røde jordbær og starter  
selvpluk i Rumba, Honeoye og Korona.

Vi har åbent dagligt fra kl. 14-18
Peer Skygebjerg . Kobberstedvej 60 

6070 Christiansfeld . Tlf 2335 1472

Beskæftigelse

Taksigelser

Hjertelig tak
for venlig deltagelse ved

Svend Anker Finks
begravelse.

Tak for de mange smukke blomster og venlige ord.

Christa Fink

HJÆLP!
Røde Kors Nørkler
mangler strikkedamer og syersker

Har du lyst og tid - så mød op  
i »Seniorhuset« tirsdage kl. 13.30-16.00

Alle garnrester modtages gerne!

Hilsen Nørklerne
Støt os på onsdagsmarkedet 11. juli

Da

nsk Røde Kors

C
roix Rouge Danio

se

Hjertelig tak

for venlig deltagelse ved

Laila Igidie Jensens
bisættelse

Tak for de mange smukke blomster
 som pyntede kirken så flot 

Tak for blomsterhilsner, trøstende ord og varme tanker
omkring Lailas sygdom, død og bisættelse

På familiens vegne

Carsten

Det er  
i dag  

en  
dejlig  
dag

90 år
fylder Dagny Larsen, Skov-
parken 101, Christiansfeld, 
mandag den 18. juni.

5. 
- 8. juli 2018 Das kleine  

BIERFEST

Annoncesponsor:  Vida Wood Danmark 
 v/Niels Pedersen

Fredag d. 6. juli med adgang  
fra kl. 17.00 Glæd dig! NON STOP 

står for underholdningen
Restbilletter kan købes og afhentes hos Peter Hjort, 

Mobil nr. 4225 4499

Fjelstrup Skatklub
Mandag den 4. juni mødtes 
der 16 personer til skat.
Nr. 1: Erik Hansen med 
2560 point.
Nr. 2: Arne Juhl med 1874 
point. 

Nr. 3: Keld Jessen med 1814 
point. 
Nr. 4: Børge Jacobsen med 
1594 point. 
Vin fik Gudrun Christensen 
med 881 point.
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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

SENEST MANDAG MIDDAG. 
ANNONCERNE SKAL BETALES KONTANT.

Pris (inkl. moms):
1 sp. annonce (max. 20 ord) ............................ kr. 35.00
1 sp. annonce (max. 20 ord)
     m. »passende« foto ...................................... kr. 60.00
2 sp. annonce (max. 20 ord)
     m. »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.

Undertegnede ønsker at sende vedlagte hilsen:
o 1 sp. uden foto  o 1 sp. med foto
o 2 sp. med foto

Frisør / Helse m.m.

Fodbussen
Marianne Hansen

Driller fødderne?
- Så har jeg  
behandlingen til dig!
Jeg kan komme hjem til dig  
mandag, tirsdag eller onsdag.
Du kan komme på klinikken  
torsdag og fredag.

Tidsbestilling 
efter aftale på 

2459 3165

Jeg bor på Præstegårdsvej 1b, indgang fra 
Haderslevvej, lige ved siden af Hyggehjørnet

Tillykke med brylluppet
Efter 12 år skal Britt og Jacob endelig giftes lørdag d. 16. juni.
Begge familier har godkendt ægteskabet, og vi glæder os til 
festen.

Kærlig hilsen alle forældre og søskende

Kære  
Mette og Kenneth
I ønskes hjertelig tillykke 
med Jeres bryllup lørdag 
den 23. juni. 
Vi glæder os til festen.

Kærlig hilsen 
Mor & Far

Kære Dagny
Hjertelig tillykke med  

fødselsdagen den 18. juni.

Vi glæder os til at fejre dig.

Kærlig hilsen 
Annabell, Heidi 

Timmy, Sandra, Anders 
Svend Aage og Grethe

Tillykke

5. 
- 8. juli 2018 ÅRETS

Maveplasker
kåres i Kræmmerkroen  

lørdag den 7. juli
Hvem skal være Årets Maveplasker?

SMS dit forslag til: 
Nis Kjær - 6017 6217 

med en god begrundelse

VOLVO 
B18

Bysbarn skaber kunstværk 
til UNESCO-byen
Eske Kath, der er vokset 
op i Christiansfeld, har 
skabt en skulptur til Gen-
foreningspladsen i Chri-
stiansfeld. Skulpturen af-
sløres ved en indvielse den 
18. juni kl. 15.

For syv måneder siden 
satte indvielsen af den nyre-
noverede Genforeningsplads 
i Christiansfeld punktum for 
syv års anlægsarbejde i byen. 
Nu får Genforeningspladsen 
en ekstra prik over i’et med 
en skulptur skabt af bysbar-
net og billedkunstneren Eske 
Kath.

 Opgaven med at skabe et 
kunstværk til Christiansfeld 
har for Eske Kath ligget som 
en naturlig forlængelse af sit 
tilhørsforhold til byen.

 - Jeg har stadig min fa-
milie, mine forældre i byen, 
og har en stor tilknytning til 

Christiansfeld. Værket, der 
er i menneskestørrelse, gi-
ver mig en fornemmelse af, 
at jeg vil være til stede i byen, 
fortæller Eske Kath om bag-
grunden for at skabe skulp-
turen.

 - Christiansfeld er en 
stringent by med stramme 
linjer, og min opvækst her 
har haft en stor indvirkning 
på mit arbejde. Jeg synes, jeg 
skylder byen noget på den 
konto, som jeg gerne vil beta-
le tilbage ved at skabe et nyt 
kunstværk, siger Eske Kath 
videre.

 Ved indvielsen vil kunst-
neren være til stede og alle 
interesserede er velkomne.

En attraktion for  
Christiansfeld

Kulturudvalgsformand 
Jesper Elkjær, der sammen 
med borgmester Jørn Pe-

dersen, afslører Christians-
felds nye kunstværk, er be-
gejstret for udsigten til, at 
UNESCO-byen får et kunst-
værk, der på én gang supple-
rer Genforeningspladsens 
mindesmærke, der marke-
rer Genforeningen i 1920 og 
samtidig bliver en attraktion 
for byens borgere og turister.

 - Det er svært at få arme-
ne ned, når vi kan præsente-
re et kunstværk af denne ka-
liber. Eske Kath er en kunst-
ner med internationalt for-
mat og med en lang og for-
nem række af værker, udstil-
linger og udsmykningsopga-
ver bag sig, og som kultur-
udvalgsformand er jeg me-
get glad for, at han har sagt 
ja til denne opgave, siger Jes-
per Elkjær.

 Skulpturen på Genfor-
eningspladsen er ikke Eske 
Kaths første værk i Kolding 
kommune. Han er ’hus-
kunstner’ i Koldings retsbyg-
ning og har over en årræk-
ke skabt en række værker til 
både by- og landsretten. Han 
var desuden en del af udstil-
lingen ’Ikke til salg’ på Trap-
holt i 2015 og har en stor so-
loudstilling på vej på Trap-
holt i januar næste år.

Om Eske Kath
Eske Kath (f. 1975) er 

vokset op i Christiansfeld, 
uddannet fra Det Kgl. Dan-
ske Kunstakademi i 2003 og 
bor og arbejder i København. 
Kunsten har Eske Kath fået 
ind med modermælken, da 
begge forældre, Leif og Git-
te Kath, er udøvende kunst-
nere.

 Hans værker er repræsen-
teret på en lang række mu-
seer og samlinger i ind- og 
udland. Han har blandt an-
det haft soloudstillinger på 
Dillon Gallery, New York, 
(2016), Charlie James Galle-
ry, Los Angeles, (2014), Ga-
lerie Mikael Andersen, Ber-
lin (2013), Charles Banks 
Gallery, New York (2012) 
og er desuden repræsenteret 
på HEART, ARKEN, ARoS 
og Sammlung Essl i Wien. I 
2010 var han, sammen med 
andre fremtrædende billed-
kunstnere, med til at ud-
smykke Chr. VII’s Palæ på 
Amalienborg. Læs mere på 
eskekath.dk
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Ville’s Slagtehus/Gårdbutik
Kær Møllevej 95, 6094 Hejls
Tlf. 7557 4982 www.villes-slagtehus.dk

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

DET ER HELT VILDT HOS VILLE...

Ægteskab er som en åleruse;  

de der er ude, vil ind, og  

de, der er inde, vil ud.

STORE, NYRØGEDE 
KYLLINGER 
 
PR. STK.  .................... 65,-

MARINERET 
KYLLINGEBRYST 
 
PR. 1/2 KG  ...............  2495

HAKKET KALV  
& FLÆSK 
SVIN ELLER OXE 8-12% 
1 KG 50,-

TA’ 3 KG for .........130,-
HAKKET OXE 3-6% 
1 KG 60,-

TA’ 3 KG for .........150,-

RINGRIDERPØLSER
5 FORSKELLIGE SLAGS
FRIT VALG  
5 STK.  .......................30,-
TÁ 10 STK. FOR  ........50,-CULOTTESTEGE M/U 

MARINADE
VÆGT CA. 1,4 KG  
PR. STK.  ......................98,-

1 KG BACON I SKIVER
  
 ...................................59,-

FORKOGTE, 
MARINEREDE 
SPARERIBS ELLER 
VIKINGEBEN
FRIT VALG  
PR. 1/2 KG  ..................3495

KÆRMØLLEBØFFER  
AF OKSEFILET
CA. 1 KG  
5 STK.  .................160,-

5. 
- 8. juli 2018

LØRDAGS- 
FROKOST

Der serveres Biksemad 
med spejlæg, rødbeder og rugbrød  

i Kræmmerteltet 

lørdag den 7. juli fra  
kl. 11.30-13.30

Annoncesponsor:  K. Hjort Transport

En succesfuld arbejdsaften i Børnehaven Regnbuen

Torsdag den 17. maj efter 
kl. 16, kom børnehavens 
børn, søskende og deres 
forældre til Børnehaven 
Regnbuen i Christians-
feld.

Børnehavens aktivitetsud-
valg (et udvalg, hvor forældre 
yder et stykke frivilligt ar-
bejde i forbindelse med stør-
re arrangementer i børneha-
ven), havde indkaldt til lege-
pladsaften. 

Der mødte 45 børn og 40 
forældre op.

Det var en meget varm og 
skøn dag til at af holde arbej-
desaften på, så det er skønt 
når man også kan være spon-
tan og starte med en kold 
dressert til alle børn sådan 
en varm eftermiddag.

Det er pædagoger fra bør-
nehaven, der deltager til det-
te arrangement. Det summer 
af glæde fra store og små. 

Der skulle i år være et ma-

lerhold, træhold, shelters-
hold, kreativthold og ikke at 
forglemme madholdet.

Børn og forældre begav 
sig ud til arbejdsopgaverne 
med stor engagement. Der 
blev grinet, pjattet, lavet sjov 
og ikke mindst arbejdet på 
højtryk, ligegyldigt hvor man 
befandt sig på legepladsen 
eller inde i børnehaven hos 
madholdet. 

Der er mange værdi-
er i at afholde en arbejdsaf-
ten. Ikke nok med at børne-
havens legeplads bliver som-
merklar, men børn og foræl-
dre får også samarbejdet, og 
de får en god oplevelse ved at 
dele eftermiddagen sammen. 
Børnenes forældre får snak-
ket og mødt hinanden. 

Inden forældrene kom om 
eftermiddagen, havde pæda-
gogerne og alle børnene væ-
ret med til at gøre klar til ar-
bejdsaften. Der blev vasket 
bord og bænke af og fejet le-
gehus, så de var klar til at bli-
ve malet af forældrene. Vi fik 
også sorteret i alt vores sand-
legetøj, så det der var i styk-
ker blev smidt ud. Resultatet 
blev en legeplads, der er klar 
til sommer og sol. 

Der blev bygget en helt ny 
shelter af træholdet, som bli-
ver brugt til at læse i, lege bu-
tik og hygge sig i når børne-
haven laver bålmad sammen 
med børnene i hverdagen. 
Der blev malet bord og bæn-
ke, malet legehuse og inden-
for blev der malet flotte stole 
til bussen som vi malede sid-
ste år.

Kreativeholdet byggede 
køkkener i legehusene. Der 
blev bygget biler af paller, 
som børnene bruger flittigt 
når de leger de skal på ferie 
eller i zoologisk have.

Der blev lavet vejskilte, så 
der kommer læring ude på le-
gepladsen, når der er et fod-
gængerfelt, skal man stoppe 
med sin mooncar og lade de 
andre børn gå over. Der er 
vigepligt på vejene og områ-
der med fuld stop.

Madholdet grillede pøl-
ser, så kunne man komme og 
lave sin egen hotdog og der 
blev spist godt både af børn 
og voksne.

En fantastisk stor arbejds-
indsats af børn og forældre, 
som børnehaven er meget 
taknemmelige for.

Om du er 100 eller 60…
Musik gør glad og tilfreds

Onsdag d. 26.09.2018 bli-
ver det igen muligt at 
komme til en stor musiko-
plevelse i Cuben. 

- Takket være de, som 
stemte for vores forslag, har 
vi igen fået midler fra puljen 
»Senior Bestemmer« og kan i 
år gentage succesen med en 
lige så forrygende SMUK 
koncert, fortæller SMUK 
koncertudvalget, som består 
af Jens Christian Ravn, Bodil 
Johansen, Inger Christensen, 
Karen M. Simonsen.

Arrangementet henvender 
sig til ALLE seniorer/60+ i 
Christiansfeld.

- Vi vil igen også stærk 
opfordre de, der måske ikke 
jævnlig deltager i nogle af by-
ens mange andre aktivite-
ter, til at købe billet til denne 
dag. Ægtepar hvor den ene er 
ramt af demens eller anden 

sygdom kan igen 
få nogle fornøje-
lige timer til stor 
glæde for begge 
parter.

K ø r e s t o l s -
brugere er også 
hjertelig vel-
kommen. Har 
du en nabo, ven 
eller familie-
medlem, som 
kunne trænge til 
denne glade op-
levelse, så tag dem med, op-
fordrer udvalget.

Slesvigske Musikkorps er 
nok efterhånden kendt af de 
fleste. SMUK er et af for-
svarets 3 musikkorps, som 
repræsenterer forsvaret ved 
en lang række arrangemen-
ter og koncerter herhjem-
me og i udlandet. Årligt bli-
ver det til mere end 120 mi-
litære og civile arrangemen-

ter. SMUK kommer med 
egen dirigent og solist. Efter-
som de er kendt for deres sto-
re kunstneriske bredde, mu-
sikalske dybde og samarbej-
de med en perlerække af diri-
genter og solister, er man sik-
re på, at deres repertoire pas-
ser til publikum denne dag.

Billetprisen dækker kaffe 
og kage, så man får musikop-
levelsen oveni.
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www.pscars.dk

PS CARS
Dit VÆRKSTED 
for fremtiden

Åstorpvej 89 . Åstorp . 6070 Christiansfeld

Tlf. 20 70 39 11

• Vi reparerer alle bilmærker,
   nye som gamle.
• Gratis synstjek.
• 3 års garanti på alle nye reservedele

Service
Partner

OPHUG - SPAR PENGE
Brugte bildele fra nyere skadede

vogne sælges. - Alle mærker!

GARANTI PÅ ALT!
SCHMIDT’S
AUTOLAGER APS
Skamlingvejen 85 - Skartved
6000 Kolding - Telefon 75 52 88 55

ÅBEN: Daglig kl. 9.00-17.30 lørdag og søndag lukket.

Miljøgodkendt til modtagelse af skrotbiler.

SPA
R

PEN
GE

Motor m.m.

Værkstedet tilbyder også:

• Service og reparation 
af AirCondition
(KMO Certificeret)

• Fejlfinding 
• Klargøring til syn
• Forsikringsskader

Kontrolleres af:

Service Partner

Aller Møllevej 2 . Aller

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 hver mandag 

kl. 16.00-17.00 på  
Christiansfeld Bibliotek

Charlotte Szocska

Mette H. Bindeballe

Kontakt jeres lokale
 GF-assurandør

Nels Thorsgaard, Christiansfeld

Telefon 24 80 99 40
nels@gfforsikring.dk

www.gf-sønderjylland.dk

Spændende foredrag om 
restaureringen af Salshuset

På trods af det flotte som-
mervejr, mødte mange in-
teresserede op i den lil-
le kirkesal i Brødreme-
nighedens Kirke den 31. 
maj, for at høre historien 
om Salshuset og dets re-
staureringer i 1970’erne 
og 2016.

Foredraget var arrange-
ret af Christiansfeld Centret, 
der havde indbudt bygnings-
konstruktør Peter Buchholt 
Petersen, som startede med 
at fortælle om den perfekt 
tilrettelagte byplan, der lå 
til grund for Christiansfeld 
tilbage i 1770’erne og ikke 
mindst bygningen af Salshu-
set og dets to sidebygninger, 

der tilsammen danner Brød-
remenighedens smukke og 
unikke kirkebygning.

Peter Buchholt Petersen 
fortalte indgående om blandt 
andet det tidligere kirketårn 
og om kirkerummets restau-
rering foretaget i 1970’erne, 
hvor de daværende røde tag-
sten blev udskiftet med de 
nuværende sorte. Man fik 
også en grundig redegørelse 
for Salhusets forskellige lyse-
kroner gennem tiderne.

Allerede i 2002 påbe-
gyndtes det store restaure-
ringsarbejde af byens hi-
storiske bygninger og ga-
der. Og efter at Christians-
feld var blevet optaget på 

UNESCO’s verdensarvsli-
ste i 2015 kom turen i 2016 
til Salshuset. Håndværkerne 
skulle først fjerne plastikma-
lingen påført i 1970’erne og 
siden kalke væggene på ny, 
hvilket viste sig at være et 
større arbejde end først an-
taget. Loftsrummet skulle 
efterisoleres under brædde-
gulvet, der var monteret med 
gamle håndsmedede søm. 
Loft og gesimsen skulle af-
renses af specialuddannede 
stukkatører, og endelig blev 
alle originale beslag registre-
ret og eventuel erstattes i vin-
duer og døre.

Restaureringen af org-
let, der var bygget i 1865, 

blev sendt til restaurering i 
Aabenraa og var således be-
skyttet af støv og puds, der 
var en naturlig del af restau-
reringsarbejdet i kirken.

Besøg ved orglet og på 
loftsrummet

Efter foredraget fik man 
mulighed for at komme op til 
orgelet og beskue det smuk-
ke kirkerum fra oven. Deref-
ter bliv gæsterne inviteret op 
på det imponerende loftsrum 
over Salshuset, som de færre-
ste sikkert havde besøgt tidli-
gere. Her gjorde de mægtige 
bærende bjælker et stort ind-
tryk på de fleste.

Af Lars Østergaard Jensen

Bygningskonstruktør Peter 
Buchholt Petersen, som holdt 
det grundige og inspirerende 
foredrag om Salshuset

Besøget oppe under taget på Brødremenighedens Kirke  afsluttede arrangementet

World Wide Knit in Public Day 
i Christiansfeld

Lørdag den 9. juni er  
World Wide Knit in Public 
Day, og i Christiansfeld 
kunne man deltage i dette 
i Det gamle Apoteks have. 

Det gamle Apotek var 
vært ved gratis kaffe og der 
var mulighed for at gå på op-
dagelse i det store udvalg af 
garner og andre ting som bu-
tikken sælger. Det er også 

muligt at nyde lidt godt til 
ganen og et glas vin eller en 
kop kaffe i den dejlige have 
bag Det gamle Apotek. 

4 damer fra »Kantmasker-
ne« i Haderslev havde taget 
turen til Christiansfeld den-
ne dag, hvor de sammen med 
andre strikke og hækle gla-
de mennesker deltog i Wor-

ld Wide knit in Public Day 
(WWKIPDAY).

Kantmaskerne har en af-
deling i Haderslev med ca. 
30 medlemmer som mødes 
en gang i ugen for at strik-
ke bl.a. sokker til hjemløse 
og udsatte fortæller Eva Kri-
stensen.
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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

Hotel Fuglsøcentret
Hotellet ligger midt i Mols Bjerge, 
kun 1 kilometer fra Fuglsø Strand og 
med den flotteste udsigt over områd-
et, der i 2009 blev udnævnt som 
nationalpark. Landskabet omkring 
de danske bjerge, hvor bosætninger 
fra den tidligste stenalder sætter sit 
særpræg, fortæller nemlig historien 
om, hvordan Danmarks natur er 
blevet skabt helt tilbage i istiden. 
Her kommer I helt tæt på noget af 
den flotteste natur, Danmark har at 
byde på, ved at færdes til fods ad de 
afmærkede vandrestier og skovveje 
gennem det skønne terræn.

• 2 overnatninger
• 2 x morgenbuffet
• 2 x 2-retters middag
• Fri adgang til 9-hullers 
 naturgolfbane samt 
 sportshaller med 
 badmintonbaner m.m.  

Miniferie i Mols Bjerge

Pr. person i dobbeltværelse

799,-
Pris uden rejsekode 949,-

3 dage på hotel på Djursland

Ankomst
Valgfri frem til 17.8. samt tirsdag
til fredag 21.8.-13.12.2018.

 3 nætter 1.149

Gode børnerabatter

Opholdet inkluderer kun slutrengøring.

HOS HYGGEHJØRNET

TILBUD I DENNE UGE: 
FREDAG, LØRDAG & SØNDAG

Forudbestilling på tlf. 7456 1070

1/2 
Ovnstegt 6500

Lindegade 25
Prætoriustorvet - Christiansfeld
Tlf. 7456 1710 - www.bmhotel.dk

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

Dansk bøf  kr. 100,- 
med bløde løg, kartofler, sovs, bønner og gulerødder

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

Mørbradschnitzel   kr. 125,- 
med stegte kartofler, ærter, smør sauce og citron

Bestilles på  
telefon 7456 1710
Mandag - søndag fra  

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

til Take Away)

www.kolding.dk

Kom til indvielse af ny skulptur af Eske Kath
Renoveringen af Genforeningspladsen er det sidste projekt i 

Kolding Kommunes store gaderenovering i Christiansfeld 

fra 2010-18. 

En skulptur tilegnet pladsen – lavet af kunstner Eske Kath – sætter 

det sidste punktum for renoveringen. 

Borgmester Jørn Pedersen og Kulturudvalgsformand Jesper Elkjær 

afslører kunstværket på 

GENFORENINGSPLADSEN MANDAG DEN 18. JUNI KL. 15.00.

Alle er velkomne.

FO
TO
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Sct. Hansbål  
på søen ved  

Tørning Mølle
- Traditionen tro venter vi 

igen, at mange dukker op til 
en hyggelig Sct. Hans aften 
på Tørning Mølle siger Bjar-
ne Beck 
daglig leder 
på Tørning 
Mølle. 

- Vi star-
ter med 
en lækker 
gang hel-
stegt pat-
tegris, som 
forudbestil-
les. Heref-
ter går or-
k e s t e r e t 
H a r l e k i n 
på scenen 
i Kultur- 
og Aktivi-
t e t s l a d e n 
med en gra-
tis koncert 
indtil med-
lem af by-
rådet Børge 

Koch holder båltalen, bålet 
tændes og heksen sendes til 
Bloksbjerg. Hele aftenen kan 
der købes is, drikkelse, kaf-

fe og grill-
pølser mm. 
På bålplad-
sen bager 
Susanne og 
Keld sno-
brød med 
b ø r n e n e . 
Det hele 
starter kl. 
18.30 Sct. 
Hans aften.

Som no-
get nyt tæn-
des bålet 
allerede kl. 
20.30 af 
hensyn til 
børnene.

Man kan 
se mere på 
www.toer-
ning-moel-
le.dk.
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Preben Johansen A/S
Industrivej 12 · 6070 Christiansfeld

7456 2933 ·  preben@pj-aps.dk

www.prebenjohansen.dk
CVR: 85501119

Murer ·
Tømrer ·

Snedker ·
Entreprenør · 

Anlægsgartner · 
Kloak-inspektion ·
Aut. Kloakmester ·
Ejendomsservice · 

7456 8318
• Smedearbejde. Klip og buk af plader op til 3 m
• Reparation og service på landbrugs, entreprenør og 
 havemaskiner
• Sliddele til jordbearbejdning
• Remme, lejer, olie samt dæk og slanger
• Autoriseret Vvs-installatør. Vand, varme, gas
• Salg og service af pille, flis, halm samt olie og gasfyr
• Varmepumper, vandrensning
• Butikssalg af pumper og VVS-fittings
• Døgnvagt

Frørup Smede og Maskinforretning
Frørupvej 16 · 6070 Chr.feld

www.frorupsmed.dk

- også aften og weekend 

 Gardiner og solafskærmning                                              

Tågerupvej 41 • 6560 Sommersted
Tlf. 7450 4050 • 2486 3909

www.punkt1haderslev.dk

Butik: Punkt1 Haderslev
• Aut. varmepumpeforhandler
• Danmarkspumpen
• Panasonic
• Mitsubishi
• LG
• Få tilskud fra 500-6.000 kr.

Salg • RepaRation

Over  25 års  erfaring

Hvis du vil KØBE eller SÆLGE
SOMMERHUS

i Sandersvig-, Hejlsminde- eller
Grønninghoved-området
Så henvend dig trygt til:

Toldbodgade 13 . 6520 Toftlund
Telefon 7483 1280

www.mikkelsentoftlund.dk

40 års erfaring med køb & salg af sommerhuse

Fra: TIL SALG

Til:  SOLGT

Landbrug / Hus / Have / 
Fritid m.m.

Dødsboer & 
restdødsboer
Opkøbes/ryddes
Flytter De til mindre, 

kommer vi 
og henter resten.

Vi rengør efter aftale.

Tlf. 2624 8533

Containerservice
Levering af:

• Sand • Grus • Sten
• Skærver • Træflis • Muldjord

BAKKEGÅRDEN
Tlf. 7456 1480

Bolig / Ejendomme / Hus / Have / Fritid m.m.

1-værelses  
lejlighed med  

køkken og bad  
udlejes

Tlf. 4071 1542

3 værelses 
lejlighed
106 m2 på 1. sal.

Klar til udlejning.
Stort spisekøkken og 
Dinesen plankegulve.

Månedlig leje:
Kr. 6703 + forbrug
Depositum: 3 mdr.

Tlf.: 40317080
Knud Schmidt

Brødremenigheden

4-vær. lejlighed 
centralt i  

Christiansfeld
90 m2 på 1. sal med  

altan. Nyere køkken med 
opvaskemaskine og  
induktionskomfur,  

nyt brusebadeværelse og 
adgang til vaskemaskine.

Husleje 4950 kr + forbrug 
udlejes pr. 1. juli 2018.

Henv. på mail  
kennissen1@hotmail.com

Dansk Mølledag
Søndag den 17. juni arran-
gerer Sillerup Mølles Ven-
ner i lighed med tidligere 
år Dansk Mølledag på Sil-
lerup Mølle fra kl. 10 til kl. 
17. 

Dermed deltager Sillerup 
Mølle i det landsdækken-
de arrangement, hvor der på 
landets møller den dag finder 
arrangementer af forskellig 
art sted.

På Møllen i Sillerup vil 
der dagen lang blive bagt 
brød i den gamle stenovn i 
det tilknyttede bagehus, lige-
som den gamle Deutz diesel-

motor fra 1914 (billedet) vil 
blive sat i gang. Hvis vejret 
er til det, kommer vingerne 
også til at dreje rundt. 

Hele dagen kan der kø-
bes brød og kringle m.m. fra 
stenovnen i møllens hygge-
lige cafe, og i dagens anled-
ning er der bl.a. hestevogns-
kørsel, kræmmermarked og 
loppemarked, og møllen er 
åben, så man kan komme ind 
og se det fine gamle mølle-
håndværk.  Der er gode par-
kerings forhold ved møllen, 
og der er gratis adgang til 
Dansk Mølledag.

Deutz dieselmotor fra 1914 på Sillerup Mølle.

Husk du kan også læse avisen på:

www.christiansfeld-avis.dk

Puf  
- hvor  

kan man 
finde  

drager  
som dig...
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Gas-/Oliefyrsservice
4 Kedeludskiftning
4 Gas, olie, eller biobrændsel
4 Fjernvarme
4 Badeværelser

v/Peter Hansen . Anderup Skovvej 66
Bjerndrup . 6070 Christiansfeld

Tlf. 2367 8548

ApS

Håndværkere m.m.

ALT TØMRER- OG SNEDKER-
ARBEJDE UDFØRES

Fjelstruprødvej 19  ·  Fjelstrup  ·  6100 Haderslev
Tlf. 74 56 60 70  ·  Fax 74 56 60 20  ·  Biltlf. 20 14 96 70

GARANTI  PÅ  KVALITET

Kloak - Tilslutning - Reparation
Din lokale kloakmester

Rådgiver
Uforbindende tilbud

BAKKEGÅRDEN
Tlf. 7456 1480

AAGE JØRGENSEN VVS A/S
Grundlagt i 1946 - Kvalitet i 3 generationer

AAGE JØRGENSEN VVS A/S
Grundlagt i 1946 - Kvalitet i 3 generationer

7452 6640 · AAJ.DK

Vi laver alt indenfor VVS til  
PRIVATE  ·  ERHVERV  ·  LANDBRUG

AAGE JØRGENSEN VVS A/S
Grundlagt i 1946 - Kvalitet i 3 generationer

AC BYG - DIN LOKALE TØMRER
Fordi godt håndværk bygger på tillid!
Vi løser alle opgaver inden for 
tømrer- og snedkerfaget.
TLF. 51841664
Torning Møllevej 9 
6070 Christiansfeld 
www.acbyg.com

Favervraa Bygade 29-31
6070 Christiansfeld
Bil:  40 71 15 42
Fax 74 56 14 42
www.skovsbyggeforretning.dk
skovsbyggeforretning@os.dk

Alt i 
tømrer- og 
snedkerarbejde 
- godt håndværk
gennem generationer

74 56 15 42

Lokal rytter har fået plads  
på landsholdet i ponydressur
Den 13 årige rytter Johan-
ne Kofod Jensen arbejder i 
disse dage hårdt på at for-
berede sig til Nordisk Me-
sterskab i dressur, som i 
år finder sted i Drammen 
i Norge fra den 28. til den 
30. juni.

Johanne fortæller: »Det er 
helt fantastisk - en stor drøm, 

der er gået i opfyldelse. Det 
er hvad jeg har arbejdet hen 
imod, fra jeg var ni år gammel 
og kvalificerede min første 
pony til DM. Jeg glæder mig 
så meget til at skulle til udlan-
det og ride for Danmark.«

Efter sommerferien er næ-
ste mål DM og ved siden af 
arbejder Johanne på at tæm-

me en større pony, som hun 
håber at komme lige så langt 
på. »Den har meget tempe-
rament, og har nogle trælse 
ting med sig i bagagen, men 
jeg håber, vi finder ud af det 
sammen. Lige nu er jeg bare 
så glad og stolt over, at det er 
lykkedes at komme hertil«, 
slutter Johanne.

CIF sikrer sig 
oprykning til serie 4
Med to spillerunder tilba-
ge af forårets kampe, ryk-
kede CIF op efter endnu 
en magtdemonstration. 

Efter en måneds ufrivillig 
kamppause, grundet aflys-
ninger og udsatte kampe, var 
CIF’s bedste seniorhold at-
ter i ilden, i midtugens kamp 
mod Øsby. På et flot græs-
tæppe, der indbød til pas-
ningsspil, startede kampen - 
vanen tro - fristes man til at 
sige, lidt hakkende. Det før-
ste kvarters tid, blev brugt 
på at få banket rust af ben-
tøjet, og der skulle en stan-
dardsituation til for at kick-
starte holdet, som kom for-
an ved Morten Søes, på en 
giftig serv fra anfører Mads 
Kirsch. Derefter stod der 
CIF på resten af halvegen, 

der udmøntede sig i yderli-
gere tre scoringer. Bevares 
Øsby havde også deres små 
lyspunkter, oftest efter om-
stillinger, men disse blev al-
drig rigtig farlige. Mest fordi 
vores bagkæde fornemt afvi-
ste, Øsby’s sporadiske chan-
cer og glippede dette, tog vo-
res sidste skanse - målmand 
Toni Maas brodden af hjem-
meholdets skud. 

På en dag, hvor vores nor-
male så kompetente midtba-
ne, ikke ramte deres niveau, 
blev det en oplevelse af følge 
Mads Sylvest Jensen husere 
på midtbanen. Med to flot-
te mål, begge resolut spar-
ket ind fra distancen og en 
iøvrigt formidabel præstati-
on, banker den unge midtba-
ne-dynamo i den grad på til 
en stamplads. Sammen med 

altid farlige og udfordren-
de Anders Kirsch, der fik la-
vet endnu et hattrick i dagens 
kamp, blev sejren på 8-0 et 
ganske udmærket billede af 
kampen som helhed. 

Vores back-four med Toni 
Mass, fik leveret en præstati-
on med pil op. Mads Kirsch 
spillede en fin kamp og er 
også kun blevet bedre, som 
sæsonen er skredet frem. 
Mads Sylvest Jensen fik spar-
ket døren ind til træner Lars 
Jørgensen’s startopstilling, 
med en præstation, der lover 
godt for fremtiden. Anders 
Kirsch, der er blevet et syno-
nym med mål, svigtede heller 
ikke sit niveau. 

Sidste hjemmebanekamp 
er på lørdag den 16/6 kl. 
15.30 mod Løjt, fortæller 
Lasse Kirsch.
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Ny forhandler hos OK Køkkenrenovering 
i Kolding og Fredericia

Køkkenkæden OK Køk-
kenrenovering har fået ny 
forhandler i Kolding, Fre-
dericia, Vamdrup, Chri-
stiansfeld, Sommersted, 
Hejls og Sjølund efter den 

erfarne OK Køkkenreno-
verings forhandler i Vej-
le-området, Steven Guld-
bjerg, overtog de to ledige 
områder den 1. maj.

- Jeg har nu haft fem suc-
cesfulde år som forhandler i 
Vejle-området, så jeg har nu 
mod og plads til at overtage 
et større område. Så da OK 
Køkkenrenoverings distrik-
ter i Kolding og Fredericia 
kom til at stå uden forhand-
ler, så slog jeg til og tilbød at 
overtage forhandlingen der, 
siger Steven Guldbjerg.

Som forhandler hos OK 
Køkkenrenovering i distrikt 
Vejle gennem fem år har han 
oparbejdet stor erfaring med 
salg og servicering af OK 
Køkkenrenoverings produk-
ter, og han glæder sig til at 
yde en god service for kun-
derne i Kolding og Frederi-
cia.

Udvidelsen har betydet, 
at Steven Guldbjerg den 1. 
april ansatte en ny sælger, 
Ole Eskildsen, som skal køre 
rundt i hele det store områ-
de Horsens, Vejle, Kolding 
og Fredericia. Ole Eskildsen 
er 63 år, uddannet Tømrer 
og har i en lang årrække ar-
bejdet med køkkener i tidli-
gere ansættelser. Derudover 
har han erfaring som selv-
stændig.

- Jeg er rigtig glad for at 

have fået en erfaren sælger, 
som Ole Eskildsen, med på 
vores team. Han lever virke-
ligt op til betegnelsen det grå 
guld. Han er pålidelig, har 
stor erfaring og mange kom-
petencer, og så er han en rig-
tig behagelig fyr, der udvi-
ser den bedste service over-
for vores kunder, siger Ste-
ven Guldbjerg.

Den landsdækkende køk-
kenkæde OK Køkkenreno-
vering har salgsafdelinger i 
15 distrikter fordelt over hele 

landet. Ingen af afdelingerne 
har en fysisk butik eller sho-
wroom, men alle OK-konsu-
lenter har en salgsvogn, som 
de kører ud til kunderne i.

- Vi har ikke nogen udgif-
ter til en fast butik eller sho-
wroom, og netop derfor kan 
vi holde vores priser nede. 
Fordelen ved, at vi kommer 
ud til kunderne i vores salgs-
vogne, er, at kunderne kan 
se prøver på de nye køkken-
elementer i deres eget hjem, 
og således undgå at stå med 

et fejlkøb, som kan ske, når 
man vælger farve, materialer 
og andet ude i et showroom 
eller på en messe, forklarer 
Steven Guldbjerg. 

I løbet af blot én dag kan 
OK Køkkenrenovering mon-
tere nye låger i enten køkken 
eller bad. Det tager derimod 
op til tre dage, hvis der skal 
monteres et helt nyt køkken. 
OK Køkkenrenovering for-
handler også skydedøre til 
garderobeskabe.

Den 1. april blev Ole Eskildsen ansat som OK Køkkenrenoverings sælger i distrikterne Vejle, Kolding 
og Fredericia.

Steven Guldbjerg, har per 1. maj overtaget distrikterne i Kolding 
og Fredericia som forhandler for OK Køkkenrenovering. 

EUC Lillebælt - 15 nye godschauffører

Fra venstre (lærested i parentes):
Lars Frederiksen, faglærer, EUC Lillebælt, Fredericia - Jack Patrick Madsen, Esbjerg (Esbjerg Fragtcentral, Esbjerg) - Henrik Kobberup Pedersen, Vejle (Marius Pedersen A/S, Kolding) - Gert Toft 
Hansen, Bogense (Carlsberg Supply Company Danmark A/S, Fredericia) - Martin Junge Hansen, Vojens (GVU, EUC Lillebælt) - Michael Gjerndrup Nielsen, Svendborg (Forsvarets Forsyning, Vojens)
Daniel Lillelund Larsen, Kolding (ØSG A/S, Fredericia) - Lars Werner Petersen, Christiansfeld (Carlsberg Supply Company Danmark A/S, Fredericia) - ichael Boulund Gøtting, Gesten (K. Hansen 
Transport A/S, Vejen) - Kristian Alexander Mikkelsen, Esbjerg (Esbjerg Fragtcentral, Esbjerg) - Christina Brock Nielsen, Haderslev (Arla Foods Amba, Christiansfeld) - Martin Graversgaard Hansen, 
Årre (E. Christensen og Søn ApS, Grindsted) - Michael Kaagaard Thorhauge, Fredericia (ØSG A/S, Fredericia) - Martin Plougmann Madsen, Fredericia (ØSG A/S, Fredericia) - Maria Thorup 
Langhoff, Middelfart (Poul Schou A/S, Odense) - Steen Gylling Stokholm, Fredericia (Catering Engros A/S, Middelfart)


