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HUSK at vi har åbent i denne uge: 

Fredag den 12. juni kl. 12-17 &  

Lørdag den 13. juni kl. 10-14

Favstrup Fisk

Altid frisk

 Favstrupvej 43  
Tlf. 2283 1091 
Christiansfeld

www.favstrupfisk.dk

HUSK at vi har åbent i denne uge: 

Gudstjenester
Søndag den 14. juni 2020

Aastrup .....................kl. 10.30 
Aller ......... fælles m. Fjelstrup
Bjerning ....................kl. 13.30
Brødremenigheden ..kl. 10.30
Fjelstrup .................... kl. 11.00 

i Bålhytten
Frørup .......................kl. 09.00 
Hejls .............................. ingen
Hjerndrup .................kl. 10.30

Friluftsgudstjeneste
Moltrup ......................... ingen
Sommersted ..............kl. 10.30
Stepping ....................kl. 10.30 
Taps ...........................kl. 09.00 
Tyrstrup ......................... ingen 
Vejstrup .....................kl. 10.30 
Vonsbæk ....................kl. 09.00

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

Hvad sker der i min kirke? 
Se side 2

Minus 20%Minus 20%
40 liter 40 liter 

rhododendrum rhododendrum 
spagnumspagnum

kunkun

20,-20,-
pr. rohodondendrum/azalierpr. rohodondendrum/azalier

RHODO- RHODO- 
DENDRUM DENDRUM 
OG AZALEAOG AZALEA

Hjerndrupvej 10 . 7456 1511
www.blomstergaarden- 

christiansfeld.dk

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

Støt de lokale butikker og  
håndværkere

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

Marinerede  
kyllingebryster  

Pr. 1/2 kg.          1995

Kalvekoteletter, 
T-Bone eller  
kalveschnitzler

Pr. 1/2 kg.       4995

NYRØGET HAMBURGERRYG 
ELLER BACON

kun så længe 

lager haves

FRIT 
VALG

Ossobuco 
Pr. 1/2 kg.  995

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

Hvad kalder man en  

intelligent blondine?

... En golden retriever.

FRIT VALG 
PR. 1/2 KG 1695FRIT VALG 

PR. 1/2 KG

Forpagtning
Fjelstrup præstegårdsjord. Udpakning af følgen-
de arealer fra d. 1/1 2021 i en 5 års periode:

Nordskov 1:  5,82 hektar
Nordskov 2:  4,60 hektar 
Sillerup:  3,35 hktar
Sillerup:  0,88 hektar - vedvarende græs
Anslet:  1,6 hektar

Der indsendes skriftligt tilbud i kroner pr. hektar. 
Jorden udpagtes i den stand, den forefindes - og 
afleveres i samme.

Ejendomsskatterne betales af udlejer og jagtretten 
tilhører samme.

Jordbearbejdning kan påbegyndes efter høst 2020.

I tilfælde af, at der fra Provstiet forlanges bank-
garanti, kan det komme på tale. 

Menighedsrådet forbeholder sig frit at vælge eller 
forkaste tilbuddende.

Tilbuddene sendes senest d. 30/6 2020 til  
Fjelstrup Menighedsråd til Leif Simonsen,  

Avnevej 30, 6100 Haderslev.

BDM GENBRUG

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

Lørdag kl. 10.00-12.30

VELKOMMEN
BDM Genbrug er 

nu åben igen!

BRØDREMENIGHEDENS DANSKE MISSION

Annonce
sponsor:

Genbrug er genialt - du kan hjælpe andre! 
Aflever dine ting og sager til os i åbningstiden

CHRISTIANSFELDER
KAKKELOVNE

Anlaegsgaarden
- ordner din have og anlæg

Kontakt mig på mobil 9115 3216

eller mail 
gartner.kristensen@outlook.dk

4 værelses 
lejlighed i 

Christianfeld
I centrum af Christians-
feld udlejes 4-værelses 

lejlighed på 90 m2.  
Køkken med opvaske-
maskine. Badeværelse 
med plads til vaske-

maskine. Stor, lys stue og 
tre gode værelser med 
faste skabe. Adgang til 

tagterasse og fri parkering 
i gården.  

Månedlig leje  
6100 kr. + forbrug.  

Henvendelse til Chris 
på 26167707.
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Kultur / Mad

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.

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 annoncer og tekst. 
Bladet kan heller ikke påtage sig at dække udgifter som følge af 
forsinkelser i bladleverancen.

 

Frørup · Hejls 
Hjerndrup · Stepping

Taps · Tyrstrup · Vejstrup

I kirken har vi netop fejret 
fødselsdag, kirkens egen 
vel at mærke, eftersom 
pinsen, der er den sidste 
af vores tre store kirkelige 
fester regnes som kirkens 
fødselsdag. 

Det var glædeligt, at kun-
ne fejre den sammen på af-
stand i kirkens eget rum og 
i den anledning stødte jeg 
på et fantastisk lille haiku 
digt om pinse, der er skrevet 
af Jakob Brønnum. Digtet 
lyder:

Pinsemorgenlys 
Gå frygtløs
Ud af mørket
Intet strander der

I pinsen fejrer vi at Hel-
ligånden kommer til os, 
Helligånden skaber kirke og 
den minder os om, at hvor vi 

end strander og hvor blæn-
dende skarp solen end kan 
være, kan vi i tillid til Gud gå 
frygtløst ud i verden.

Det er alt sammen godt 
og betryggende, men det 
ændrer bare ikke ved at en 
del af os rent faktisk er stran-
det denne sommer herhjem-
me i Danmark, og en sådan 
stranding kan måske give 
anledning til eftertanke.

Den polskfødte sociolog 
og filosof Zygmunt Bauman 
beskriver det senmoderne 
menneske på forskellig vis 
blandt andet med karakte-
rer som turisten og vaga-
bonden. Hvor turisten er rig 
og kan rejse hvorhen han 
vil, er vagabonden fattig og 
fastlåst. Vi bliver turister i en 
længsel efter kontraster, vi 
er aldrig helt overbevist om, 
at vi har oplevet tingene 
helt nok. Turistens favorits-

logan er ifølge Bauman ”Jeg 
har behov for mere albue-
rum,” Dette albuerum søges 
alle andre steder end i hjem-
met. Turisten er overalt, hvor 
han rejser på stedet men 
aldrig som en del af stedet. 
I turistens verden bliver det 
fremmede gjort tamt og do-
mesticeret, overraskelserne 
kommer i en pakkeaftale 
med tryghedsgaranti. Til 
forskel fra vagabonden be-
høver turisten således ikke 
at være bange for barske 
og overraskende realiteter. 
Men i takt med at rejserne 
tager til for turisten og livet 
forvandles til et udvidet tu-
risteventyr opstår hjemveen 
som en drøm om at høre 
til og for en gangs skyld at 
være en del af stedet. Og 
ikke kun på stedet.

Med den kirkelige pinse-
fejring understreges det at 

intet strander i mørket uden 
Gud – Helligånden er Guds 
livredder, som en af mine 
konfirmander en gang så 
fint forklarede det. Helligån-
den viser os en Gud som er 
midt i blandt os. En levende 
og nærværende magt lige 
her og nu i vores skrøbelige 
liv. Så måske denne som-
mers ufrivillige stranding 
kan medvirke til, at vi ende-
lig føler os hjemme?

Lone Kofod Jensen

Om stranding

Tillykke

Kære Mathilde 
Stort tillykke med din konfirmation lørdag d. 13. Juni. 
Vi glæder os til at fejre dig ❤️

Knus fra 
Maja & Malthe 
Mor og Far

Tillykke med konfirmationen! 
Jeg håber du havde en god dag - trods alt det rod, der har 
været.

Hilsen Far.

Kære søde Elise 
Kæmpe tillykke med konfirmationen. 
Vi glæder os til at fejre dig.

Knus fra Peter, Johanne, Far og Mor

 

Hjertelig tak
for deltagelse og de mange

smukke blomster ved

Sigurd Peter
Selchs

begravelse på Gudsageren
den 3. juni

På familiens vegne

Marianne

Til leje 1. sep. 2020
2 totalrenoverede lejligheder a 113 m2, landligt  

beliggende mellem Chr.Feld og Kolding.

1 lejlighed består af køkken/alrum, Bad, 3 store 
værelser, vaskesølje, div. skabe - alt fra HTH.  

Opvarm-ning med varmepumpe, derfor meget lavt 
forbrug. Der tilhører stor garage/opbevaring med 

egen port på 66 m2.

Der tilhører stor parklignende have til lejlighederne. 

Pris pr. mdr.: 8500 kr. + forbrug

Henv. på 2025 8052 

Hvis du ikke 
har modtaget 

avisen...

Kan den 
hentes hos:
Christiansfeld Avis  

Christiansfeld Centret 
Meny

Dagli’ Brugsen og  
Stalden i Hejls



Christiansfeld Avis 3Tirsdag den 9. juni 2020

Taksigelser

Nyt fra 

Det sker!

Christiansfeld Centret 
Nørregade 14, 6070 Christiansfeld

Tlf.: 7979 1773 
Mail: centret@christiansfeld.dk

www.christiansfeldcentret.dk 

GENFORENINGEN I CHRISTIANSFELD
SÆRUDSTILLING 

VIDSTE DU... | RUNDT OM VERDENSARVEN

...at Kolding tilbage i 2017 blev udpeget som en ”Kreativ By”. Kolding er 
den første - og hidtil eneste - danske by, der er medlem af netværket som 
designby. Netværket har til formål at styrke samarbejdet mellem byer, der 
har kreativitet (for eksempel design) som strategisk faktor for bæredygtig 
udvikling. 
Byerne i netværket deler viden, erfaringer og understøtter udvikling af 
partnerskaber, der kan fremme kreativitet og kulturindustrier. 

BOOK EN BYRUNDVISNING | GUIDET TUR 

Året rundt har Christiansfeld Centret historiske byrundvisninger i verdens-
arvsbyen Christiansfeld med en af vores dygtige og dedikerede guider.

Ud over historiske byrundvisninger arrangerer vi også guidede ture til 
Christinero og Skamlingsbanken.

Læs mere om turene og om bestilling på vores hjemmeside.

Foto: Tegnestuen Mejeriet

VIGTIGT! | GENÅBNING 

Christiansfeld Centret er igen åben for besøgende!

Byrundvisnigner udbydes fra weekenden lørdag d. 13. / 14. juni kl. 13.00
Genforeningsrundvisning lanceres d. 25. juni. 

Vi følger fortsat Corona-situationen nøje og vi har foretaget de nødven-
dige tiltag, så det er sikkert for dig at besøge centret. 

Yes Elise!
Nu bliver du konfirmeret i Aller kirke lørdag den 13. juni. 
Vi ønsker dig en rigtig dejlig dag.

 
Kærlig hilsen og knus fra Farmor og Farfar

Kære Mor og Far
Stort tillykke med guldbrylluppet d. 13. juni til de bedste 
forældre vi kunne ønske os.

 
Knus fra Jonna, Allan og Dorte (og resten af vores 
familier)

Kære Frederikke
Et kæmpe tillykke med din store dag. 
Må dagen blive præcis som du har ønsket dig. 

Kærligst 
Rasmus & Christoffer 
Ole & Mor

Tillykke

Hjertelig tak
til alle for den store deltagelse ved  

Bernhard Kudsk’s begravelse.

Tak for alle blomster. En særlig tak til  
hjemme-sygeplejen for en super indsats. 

Peter og Anton

Mange tak 
for opmærksomheden 

til min 80 års fødselsdag fra venner  
og familie. 

Venlig hilsen Tove Tagesen

Hjertelig tak 
for den store opmærksomhed ved vores  

diamantbryllup.

Venlig hilsen Else og Jørgen Grau

Vinderne af ’Vi synger 
sammen’ krusene:
Anne Marie Jacobsen, Langtoften 12, Fjelstrup
Jytte Olsen, Toftevænget 30, Christiansfeld

Vinderne får krusene sendt. Den mest populære morgen-
sang i Christiansfeld-området var ’I østen stiger solen op’ af 
B.S. Ingemann.



Christiansfeld Avis4 Tirsdag den 9. juni 2020

Håndværkere m.m.

Fra 1. juni og indtil 31. 
august danner de flotte 
lyse lokaler i sognehuset 
ramme om en maleriud-
stilling med Birthe Enge-
dal og Elizabeth Padillo 
Olesen.

Udstillingen rummer vær-
ker med forskellige stilarter 
med de to kunstnere, som 
begge fortæller, at de til dels 
er inspireret af kristendom-
men, hvilket ikke blot skinner 
igennem i malerier med reli-
giøse motiver, men også anes 
i deres landskabsbilleder og 
abstrakte værker.

Elizabeth Padillo Olesen 
kom til Danmark fra Filip-
pinerne i 1995 og havde som 
mange tilrejsende proble-
mer med det danske sprog. 
Af denne grund brugte hun 
i begyndelsen kunsten som 
en kommunikationsmåde, da 
hun gik til danskundervisning 
på VUC. Senere tog Elizabeth 
selv en læreruddannelse og har 
de sidste 8 år undervist blandt 
andet i faget billedkunst.

Birthe Engedal er oprin-
delig himmerlænding, men 
har i mange år boet i Chri-
stiansfeld, hvor hun jævnligt 
udstiller sine malerier. I en 
lille pause under ophængnin-
gen fortæller Birthe, at hun til 
nogle af landskabsbillederne 

fandt inspiration under sine 
Camino-vandringer på de 
gamle munkeruter i Spanien 

og Italien sammen med Else 
Marie Hjort. 

Af Lars Østergaard Jensen

Lokale kunstnere i Sognehuset

Elizabeth Padillo Olesen (tv.) og Birthe Engedal (th.) udstiller 
malerier i Tyrstrup Sognehus.

Inspirationen til dette landskabsmaleri fandt 
Birthe under vandringer i Sydeuropa.

Jesus frelser sin disciple gennem stormen. Malet i blå kolde 
nuancer af Birthe. Øverst: Et mere abstrakt motiv med inspira-

tion af natur og hav udført af Elizabeth.

Nederst: Den kristne symbolik er meget tydelig 
i dette maleri af Elizabeth.

Støt de lokale butikker og  

håndværkere
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Konfirmation i  
Aller kirke
Lørdag den 13. juni 2020 konfirmeres følgende i Aller 
kirke kl. 10.15:

Sarah Thagaard Damm, Haderslevvej 2, 6070 Christiansfeld 
Cecilie Skov Houmann, Skinkelsvej 18, 6100 Haderslev 
Frederikke Vad Jakobsen, Blindgyden 5, 6070 Christiansfeld 
Julie Overgaard Jensen, Steenbjerg 5, 6070 Christiansfeld 
Elise Fredtoft Petersen, Stenskrovej 50, 6070 Christiansfeld
Signe Vad Tobiasen, Sillerup Møllevej 45, 6100 Haderslev 
Mathilde Skøtt Ørnskov, Kær Møllevej 28, 6070 Christiansfeld 

– Desværre vil der i år kun være plads til konfirmander og 
deres nærmeste under højtideligheden i kirken. Dog vil der 
som altid være adgang til våbenhuset, hvor der kan lægges en 
festlig hilsen til de Corona-ramte konfirmander. Husk at hejse 
flaget for dem, det vil vi alle sætte stor pris på! lyder opfordrin-
gen fra sognepræst Susanne Madsen. 

I køkkenet på Tyrstrup 
Kro er tilberedning af al-
verdens smagfulde retter 
nærmest en højtidelig-
hed. Komfuret er alteret, 
og her tryller ikke min-
dre end fire kokke og otte 
kokkeelever velsmagende 
retter frem, der kan få 
englene til at synge. Det 
har udløst en pris. 

Danskerne har nemlig 
stemt kroen i Unesco-byen 
Christiansfeld ind på første-
pladsen som Bedste restau-
rantoplevelse 2020. Gæsterne 
hos hotelkæden Small Danish 
Hotels, som Tyrstrup Kro er 
mangeårigt medlem af, giver 
uforbeholdent karakteren 
UG+ til maden og roser kok-
kenes åbenlyse opmærksom-
hed for gæsterne. 

Jørgen Christensen, som 
er direktør i hotelkæden 
Small Danish Hotels, deler 
gæsternes begejstring.

– Tyrstrup Kro præsenterer 
et virkeligt flot niveau i deres 
restaurant. Hver en bid signa-
lerer, at her er der kælet for 
detaljerne, uden at det bliver 
overaffekteret. Det er solidt 
kokkehåndværk, som giver 
traditionelle klassikere et su-
blimt og overraskende tvist. I 
hotelkæden stræber vi at give 
vores gæster ”moments of ha-

piness”, og her får man altså 
lykkefølelse helt ned i maven, 
siger Jørgen Christensen.

Det er kromand, Torben 
Schulz, som er manden bag 
den succesfulde Tyrstrup Kro. 
Kroen lægger ikke blot værel-
ser til massevis af gæster, som 
nyder nogle afslappende dage 
med forkælelse til maven, 
men er også et yndet centrum 

for egnens selskaber og fester. 
Torben står selv i køkkenet, 
når han ikke lige er ude i ver-
den som dommer i interna-
tionale kokkekonkurrencer 
og verdensmesterskaber som 
blandt andet Bocuse D'or, el-
ler når han spiser sig igennem 
Europa for at hente inspira-
tion med hjem til kroen.

– Vi ser egentlig os selv lidt 

som tro madekvilibrister. Når 
man arbejder ved vores højrø-
de komfur med guldkanter, så 
får man lyst til at sprælle lidt 
og jonglere med råvarerne. Vi 
søger altid at udfordre det tra-
ditionelle, og teamet bag gry-
derne fodrer hinanden med 
inspiration til, hvordan vi kan 
udvikle vores madkoncept til 
nye højder med stor respekt 

for det gode håndværk, der 
ender på tallerknerne. Det 
er vi så stolte og glade over, 
at folk bemærker og ligefrem 
belønner os for, siger Torben 
Schulz.

Hos Tyrstrup Kro holder 
kokkehuerne sig ikke kun ude 
i køkkenet. Det er helt natur-
ligt, at kokkene smutter en tur 
rundt i restauranten og tager 
temperaturen på gæsternes 
tilfredshed.  Og det slår igen-
nem i gæstebesvarelserne. 

Her tager gæsterne stilling 
til blandt andet stedets facili-
teter, service, forplejning og 
beliggenhed. 

Tyrstrup kro udmærker 
sig med den højeste loyali-
tetsscore på restaurantople-
velsen, og af bedømmelserne 
fremgår det, at det særligt er 
det personlige engagement i 
restauranten, det overrasken-
de høje gastronomiske niveau 

samt de kompetente og ser-
vicemindede  medarbejdere, 
der tager kegler hjem blandt 
gæsterne. 

Priserne uddeles hvert år 
i forbindelse med Small Da-
nish Hotels’ generalforsam-
ling, hvor der findes vindere 
i totalt syv kategorier. Men 
det er hverken Small Danish 
Hotels eller andre branche-
folk, der beslutter, hvem de 
fornemme titler går til. Vin-
derne udnævnes nemlig på 
baggrund af gæstevurderin-
ger fra kroer, hoteller, slotte 
og herregårde i landets stør-
ste hotelkæde. Det betyder 
således, at prisen for Bedste 
restaurantoplevelse er en ren 
forbrugerpris. Forbrugerpri-
serne blev lanceret af Small 
Danish Hotels for første gang 
i 2016.

Tyrstrup Kro kåret til Bedste restaurantoplevelse 

Den sønderjyske gastroperle i Christiansfeld hædres af danske gæster for deres uovertrufne madtryllerier.  
Således modtager stedet forbrugerprisen for Bedste restaurantoplevelse i Danmark 2020. 

Danskerne stemmer Christiansfeldperlen Tyrstrup Kro ind som prisvinder i kategorien Bedste re-
staurantoplevelse i Danmark. Kromand Torben Schulz er en kendt mand i gastronomiens verden 
både som kok og som dommer i internationale kokkemesterskaber. Torben flankeres her af sous-
chef Jan Kragh Thomsen til venstre og køkkenchef Lars Kuijt til højre. Foto: Claus Haagensen. 

Danskerne fordeler priserne i 2020 således:

Bedste restaurantoplevelse: Tyrstrup Kro
Bedste værelsesoplevelse: Tambohus Kro & Badehotel
Årets højdespringer: Kompas Hotel Aalborg
Årets leisure hotel: Agerskov Kro og Hotel
Bedste morgenmadsoplevelse: Purhus Kro
Bedste ankomst/modtagelse: Purhus Kro
Årets business hotel: Afsløres midt-juni

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.

Bekendtgørelser

Bolig / Ejendom

Nyistandsat  
3 værelses  

lejlighed til leje  
i Fjelstrup

Henvendelse på  
tlf. 4042 8878

Landbrug / Have / Fritid
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Fjelstrup Vandværk A.m.b.a.  
afholder generalforsamling 
Torsdag den 25. juni 2020 kl. 19.30

i Fjelstrup Forsamlingshus.

Dagsorden iflg. Vedtægterne
Bestyrelsen foreslår, at der bygges et nyt  

vandværk.

M.v.h. bestyrelsen.

Centralt beliggende lejlighed i  
Christiansfeld

2 værelses lejlighed, på 56 m2, med dejlig stor, lys 
stue, soveværelse, køkken og badeværelse,  
samt adgang til stor have og vaskekælder.

Udlejes straks, eller efter aftale.
Husleje pr. måned  3.700,00 incl.  

Vand, excl. Varmeforbrug.

Henvendelse 21 62 68 75 for aftale om besigtigelse. 
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dfordringen
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

Indkaldelse til Generalforsamlinger i CIF 2020
Som annonceret blev alle vore generalforsamlinger i CIF udskudt da 
samfundet i marts lukkede ned pga. CoVid19. Vi har siden fulgt myn-
dighedernes udmeldinger og den forsigtige genåbning af samfundet tæt.  

Afdelingsbestyrelserne har fortsat arbejdet, men det er ikke muligt for dem 
at tage nye beslutninger i afdelingerne før generalforsamlingerne er afholdt, 
og bestyrelserne er sat for den kommende sæson. Sammenholdt med myn-
dighedernes seneste udmeldinger, har vi nu besluttet at gøre forsøget: At sætte 
en ny dato for generalforsamlingerne. 

Derfor indkalder CIF hermed til generalforsamling i alle afdelinger onsdag d. 17. 
juni 2020 i Cuben, Østprøven 1, 6070 Christiansfeld. 

Som følge af den særlige situation vi stadig er i, er vi nødt til at afholde  
generalforsamlingerne på en lidt anden måde, end vi plejer.

Hver afdelings generalforsamling afholdes forskudt, så deltagerne har mulighed 
for at ankomme til og forlade mødet ”for sig”. Som yderligere sikkerhed er der 
indlagt pause imellem hver afdelings generalforsamling.

Af hensyn til at overholde pladskravene, er tilmelding nødvendig. Dette gælder 
alle generalforsamlingerne. Seneste frist for tilmelding er søndag d. 14. juni 2020. 

Afholdelsen er selvfølgelig stadig afhængig af situationens udvikling og  
myndighedernes udmeldinger. Hvis det viser sig, at det alligevel ikke er muligt at afholde generalforsamlingerne denne dag,  
vil der blive givet besked herom på samme måde, som møderne er blevet annonceret.

Der tages desuden forbehold for evt. lokaleændringer, alt efter antal tilmeldinger.

Tilmelding foregår via hjemmesiden, under FitnessCenteret. 
Link forefindes desuden på hjemmesidens forside i opslaget der annoncerer afholdelse af generalforsamlingerne.

Ved tilmelding skal man indtaste sit mobiltelefonnummer. Hvis man ikke kan huske sin kode, kan man trykke på ”tilsend ny kode”. 
Man vil derefter modtage en ny kode på enten sms eller e-mail. Ved tvivl eller spørgsmål, kontakt afdelingens formand.

Indkaldelsen til alle ovennævnte generalforsamlinger er blevet offentliggjort på CIFs hjemmeside – www.christiansfeldif.dk  tirsdag d. 02.06.2020 kl. 21.00.

Oversigt over tidspunkter for afdelingernes generalforsamlinger:
Dato: onsdag d. 17. juni 2020
Sted.: Cuben, Østprøven 1, 6070 Christiansfeld.
Dagsorden ifølge vedtægterne.

Tid Afdeling  Lokale
16.00 Senioridræt  Hallen og evt springsalen
16.15 Badminton  Flexrummet (bueskydning)
16.45 Håndbold  Keglerummet
17.15 Fodbold  Flexrummet (bueskydning)
18.00 Gymnastik  Hallen
18.15 Løbeklubben  Springsalen
18.30 CIF Bueklub  Flexrummet (bueskydning)
18.45 Volley   keglerummet
19.15 Fitnessafdelingen Hallen
20.00 Hovedgeneralforsamling Springsalen

Selvpluk 
jordbær
 

Der forventes at være jordbær sidst i uge 26. 

Vi har 1 sort -Jive som er lidt sen og passer til 
tidspunktet for sommerferien. Hvis jordbærrene 
modner tidligere, eller der pludselig er mange, 

kan vi kontakte jer med en sms.

Åbningstider er fra mandag - lørdag  
fra kl. 14 - 18 og ellers efter aftale.

Send en sms mærket »jordbær« og I vil  
blive kontaktet ved mange jordbær.

Peer Skygebjerg, Kobberstedvej 60
6070 Christiansfeld, Tlf nr. 2335 1472

Mineraler til din hud og dit hår 
             fra Det Døde Hav

 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

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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Landbrug / Have / Fritid

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

Salg • RepaRation

Butik: Punkt1 Haderslev-Kolding

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

Hennings Hvidevareservice

Over 
25 års 

erfaring

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

Flagstænger
Glasfiber

Tlf. 40 54 42 18 - kontakt@hix.dk
Henning Nordestgaard, Give

Inkl. knop, line, lineholder og levering  
i hele Jylland og på Fyn

F.eks. 8 m  
med vippebeslag

kr. 1.600,-

Det er i Fjelstrup det sker!

FEST KURSUS HYG DIG 
Forsamlingshus     Vi har alt du skal               Lej en hel hal
Max 100 gæster bruge til dit kursus, 250 kr
2300 kr                små og stole lokaler               pr. time

Klublokale Ring og hør                    Firma- eller
Max 40 gæster         hvad vi kan gøre       familiearrangement                               
1800 kr                         for dig                      -vi har ideerne

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

Det er i Fjelstrup det sker!

FEST KURSUS HYG DIG 
Forsamlingshus     Vi har alt du skal               Lej en hel hal
Max 100 gæster bruge til dit kursus, 250 kr
2300 kr                små og stole lokaler               pr. time

Klublokale Ring og hør                    Firma- eller
Max 40 gæster         hvad vi kan gøre       familiearrangement                               
1800 kr                         for dig                      -vi har ideerne

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

Bekendtgørelser

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

Mad & drikke

Den 8. juni gik Kolding 
Kommune i gang med at 
nedrive den gamle tank-
station på Kongensgade 
15 i Christiansfeld og op-
rense jorden på ejendom-
men.

Forud for Christiansfelds 
optagelse på Unescos Ver-
densarvsliste i 2015, udpe-
gede Kolding Kommune en 
række byudviklingsområder i 
Christiansfeld, hvor der i re-
spekt for byens helt særlige 
historie og bymiljø burde ske 
en omdannelse. Et af disse 
steder er tankstationen i Kon-
gensgade. Kolding Kommune 
købte derfor ejendommen i 
2018 med det sigte at fjerne 
bygningerne.  

- Vi arbejder løbende på at 
forskønne Christiansfeld, så 
de mange gæster, der kommer 
og besøger UNESCO-ver-
densarven får en god, samlet 
oplevelse, når de ankommer 
til byen. Det er derfor glæ-
deligt, at vi nu er kommet så 
vidt, at vi kan tage fat på dette 
område, og at vi nu får banet 
vejen for et lægehus, siger 
borgmester Jørn Pedersen. 

Når ejendommen er ryd-
det, vil Kolding Kommune 
opføre et nyt lægehus på Kon-
gensgade, som skal opføres i 
samklang med den særlige ar-
kitektur i Christiansfeld. Byen 

er udpeget som et såkaldt 
lægedækningstruet område, 
og derfor er opførelsen af Læ-
gehus Christiansfeld støttet 
økonomisk af Sundheds- og 
Ældreministeriet. Forvent-
ningen er, at Lægehus Chri-
stiansfeld kan tages i brug i 
løbet af eftersommeren 2021.

Forurening på  
grunden fjernes

Kolding Kommune købte 
Kongensgade 15 i 2018. Både 
bygninger og jorden er grun-
digt undersøgt, og det har vist 
sig, at der både i bygningerne 
og i grundens jord er miljøfar-
lige stoffer.

- Forureningen var ventet, 
men mere omfattende end vi 
havde håbet på. På grund af 
forureningen har entreprenø-
ren, der skal udføre nedriv-
ningen, fokus på, at arbejdet 
skal ske ekstra omhyggeligt, 
så forureningen ikke spredes. 
Vi forventer, at arbejdet er 
færdigt midt i august 2020, 
fortæller arkitekt og projektle-
der Jakob Revsbeck fra By- og 
Udviklingsforvaltningen.

Det er entreprenør Torben 
Clausen A/S fra Haderslev, 
der er valgt til arbejdet med 
nedrivning og oprensning af 
grunden.

Nedrivning af den 
gamle tankstation 
er begyndt

Støt de lokale butikker  
og håndværkere
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Efter at have taget fo-
tos af vidunderet fra alle 
vinkler gik jagten efter 
ejeren, som sammen 
med sin hustru nød solen 
og livet på fortovscafeen.

De fortalte, at de havde 
købt bilen for fjorten år siden 
hos en australsk samler og 
fået den sejlet til Danmark. 
Forståelig nok ville parret 
ikke røbe købsprisen for deres 
veteranbil bygget i 1927, men 
billig har den nok ikke været! 

Bugatti regnes for at være 
en af de mest fornemme mær-
ker og en legendarisk pro-
ducent af nogle af de bedste 
sportsvogne, der kunne købes 
for penge, fortæller Wikipe-
dia. Firmaet blev startet af 
Ettore Arco Isidoro Bugatti, 
som blev født 1881 i Italien, 
men firmaet blev grundlagt i 
Elssas i Tyskland. De første 
års biler kørte derfor med de 
tyske racerfarver. Efter Første 
Verdenskrig blev Elsass som 
bekendt fransk, hvorfor Bu-
gatti kørte løb i den karakte-
ristiske blå farve.

Bugatti bilerne var kendte 
for avanceret teknisk design 
såvel som for deres succes 
i de tidlige Grand Prix løb. 
Det var således en Bugatti, 
der vandt det første GP i Mo-
naco. I 1937 og 1939 trium-
ferede Bugatti ved 24 timers 
løbet Le Mans, og firmaets 
biler vandt flere tusinde ra-
cerløb over få årtier. Kun en-
kelte af Ettore Bugattis biler 
blev masseproduceret, som 
for eksempel den T 40 (tou-
ring car), man kunne beundre 
i Christiansfeld.

Omtumlet tilværelse  
efter 2. Verdenskrig

Etorre Bugatti forlod den-
ne verden i 1947, hvorefter 
firmaet fortsatte under Ro-
land Bugatti. I 1987 købte en 
italiensk rigmand, Romano 
Artioli, rettighederne til Bu-
gatti og byggede en fabrik i 
Campogallini nær andre for-
nemme bilmærker som Fer-

rari, Lamborghini, De Tomaso 
og Massarati. I 1995 måtte 
firmaet dog lukke. Tre år efter 
købte Volkswagen Koncernen 

rettighederne til at producere 
bilen under Bugatti mærket, 
og i 2000 udviklede man en 
bil med 16 cylindre, 1001 he-

stekræfter og en tophastighed 
på 407 km/t. Dette fartuhyre 
blev sat i produktion i 2004 og 
var verdens hurtigste bil indtil 
2007. 

Høje samlerpriser
I dag er originale Etorre 

Bugatti biler blandt de mest 
eftersøgte hos samlere, for-
tæller Wikipedia, med priser 
helt op til 10 millioner US 
Dollars.

Af Lars Østergaard Jensen

Legendarisk Bugatti på fransk visit
Øjnene måtte gnides en ekstra gang ved synet af den flotte blå Bugatti Type 40, en af ver-
dens mest eksklusive veteranbiler, der pludselig stod parkeret i Lindegade.

Bolig / Ejendomme m.m.

Kontakt din lokale  
GF-assurandør
Nels Thorsgaard

Mobil 24 80 99 40 · nels@gfforsikring.dk

GF Sønderjylland 
Bredgade 7 · 6100 Haderslev
Tlf. 74 52 47 79 · gf-sønderjylland.dk

Liberale Erhverv m.m.

Praktiserende landinspektør 
Peder Boesen 

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

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


