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Gudstjenester
Søndag den 30. juni 2019 
2. søndag efter Trinitatis

Aastrup ......................... ingen 
Aller .............................. ingen 
Bjerning ....................kl. 10.00 
Bjerningdag
Brødremenigheden ..kl. 10.30
Fjelstrup ....................kl. 09.00
Frørup .......................kl. 10.30
Hejls ..........................kl. 10.30 
Hjerndrup .................kl. 09.00
Moltrup ......................... ingen
Sommersted .................. ingen 
Stepping ........................ ingen
Taps ............................... ingen
Tyrstrup .....................kl. 10.30
Vejstrup .....................kl. 09.00
Vonsbæk ....................kl. 10.30

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

Ferielukning 
i uge 27 og 28

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

 Onsdagsmarked 
på Prætoriustorvet

 i Christiansfeld 2019 
afholdes hver onsdag i juli måned  

fra kl. 9.00-14.00

Disse 4 onsdage er der hestevogns-kørsel  
fra kl. 10.30-12.30 med påstigning ved Meny

Café Morgenstjernen sponserer kaffe og  
Tyrstrup Kro sponserer slikposer til børn på turen

For yderligere information:
Kontakt pladsformanden på tlf. 2264 0601

Stortbørneloppe-marked

Der vil  
også være  

frugt- og grønt- 

salgsbod

3. juli 17. juli10. juli 24. juli

Lægehuset i Hejls  
holder sommerferie- 

lukket i uge 28-30
Der henvises til mine kolleger i Chr.feld og Sdr. Bjert  

ved behov for lægehjælp i denne periode. 

God sommer.

Lone og Anders

www.lægehusetihejls.dk

Åbningstider i isbaren
Mandag-torsdag .......... kl. 14.00-20.00 
Fredag-lørdag  ..............kl. 14.00-22.30 
Søndag  .........................kl. 14.00-20.00

 
 
 
  Barley & Grapes Gastropub 

Kirkegårdsallé 1 • 6070 Chr.feld • Tlf. 6128 5847

HUSK at vi har åbent i denne uge:  

FREDAG KL. 12-17 & LØRDAG KL. 10-14

Favstrup Fisk

Altid frisk

 Favstrupvej 43  
Tlf. 2283 1091 
Christiansfeld

www.favstrupfisk.dk

4.
-7. 

juli 2019 Betty  
Bomstærk

Lørdag den 6. juli fra kl. 11.00  
underholder ballonklovnen  

Betty Bomstærk rundt om på pladsen
Annoncesponsor: Tømrermester Brian Ørnskov, Aller

UNDERHOLDNING FOR BØRNENE
4.

-7. 
juli 2019 FENDERS

i Kræmmerkroen lørdag 
den 6. juli fra kl. 19.00

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

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

via Forsamlingshuset@profibermail.dk 
eller telefon 3025 6402.

Annoncesponsor: AC Byg Torning

Selvpluk 
jordbær
 

I år satser vi kun på salg til private. 
Selvpluk starter onsdag den 26. juni. 

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

Tak for den store opbakning 
vi har haft i salonen, 

det har været utroligt. 

Det vil vi gerne markere den 29. juni  
med klip af negle, pandehår  

og tjek af ører GRATIS.
Den meget erfarne hundefrisør og hunde fysioterapeut  

Britt Tank, vil også være til stede på dagen og give gode råd  
om pels og pleje samt svare på spørgsmål om hundens fysik.

Der vil blive lavet en udendørs  
hvalpe kravlegård, hvis vejret  
tillader det, så tag din hvalp med  
og lad den lege med de andre  
hvalpe og lad den prøve, hvordan  
det er at stå på et frisør bord. 

Alle hunde er velkomne - tilmelding er ønskeligt, så ring  
venligst og få aftalt en tid til frisøren af et kvarters varighed. 

Det vil foregå i tidsrummet 10.00-13.00

Christiansfeld Hundesalon
Skolevej 3 - 6070 Chr.feld - Tlf. 42 366 449

KNALDHAMRENDE 
GODT TILBUD  

BLÅREGN
Over 2 meter høj

Spar 68,-

Hjerndrupvej 10 . 7456 1511
www.blomstergaarden- 

christiansfeld.dk

Vi har stadigvæk 
stort udvalg i  
krydderurter,  

tomat-,  
agurk- og  

chili-planter

NU KUN

25000
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BEMÆRK:  
Kontoret er lukket fra torsdag den 4. juli  
til onsdag den 17. juli - begge dage inkl.

Bekendtgørelser

Christiansfeld Avis
Jernbanegade 1 (det gl. posthus) 

6070 Christiansfeld · Tlf. 74 56 14 33  
mail@christiansfeld-avis.dk . www.christiansfeld-avis.dk  

Ansvarshavende redaktør: Helle W. Ravn 
Sats og montage: Christiansfeld Avis 

Tryk: Jysk Fynske Medier
 

KONTORTID:
Mandag, tirsdag og onsdag .........................kl. 09.00-13.00
Torsdag ............................................................kl. 09.00-15.00
Fredag .......................................................................... Lukket

ANNONCE-INDLEVERING:
Større annoncer: Hele, halve og kvarte sider samt  
annoncer med farve skal indleveres senest torsdag.  
Mindre annoncer kan nås tirsdag inden kl. 10.00.

BEMÆRK: Kontoret er lukket hver fredag.

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

BEMÆRK:  
Kontoret er lukket fra torsdag den 4. juli  
til onsdag den 17. juli - begge dage inkl.

Min kære mand, vores gode far, svigerfar og morfar

Hans Fink Petersen
*  11. marts 1940     †  22. juni 2019

er stille sovet ind

Ingrid Fink Petersen

Begravelsen finder sted ved Tyrstrup Kirke
 fredag den 28. juni kl. 14.00

Frørup · Hejls · Hjerndrup · Stepping · Taps · Tyrstrup · Vejstrup

Skolens formål?
Af sognepræst Henrik Vestergaard Jørgensen

Når børn sidder i skolen kl. 
8.00 om morgen og skal un-
dervises i Stenalder og sand-
synlighedsregning, i fysiologi 
og komma-regler, ja så kan 
vi vel egentlig ikke bebrejde 
dem, hvis de på et tidspunkt 
stiller sig selv spørgsmålet: 
hvad er meningen egentlig 
med det her? Svaret på dette 
spørgsmål er imidlertid ikke så 
enkelt, for i takt med, at vores 
samfund er blevet mere diffe-
rentieret og komplekst, så er 
opfattelserne af, hvad der er 
meningen med skolen, også 
blevet det. Man kan ikke altid 
blive enige om menneske- og 
livssyn, og derfor kan man hel-
ler ikke altid blive helt enige 
om, hvad skolen skal inde-
holde. Det er et vilkår, … og 
uenighed har altid eksisteret. 

Men det er også mere end 
blot et vilkår. Det er også en 
udfordring, og det kan blive 
til et problem. Det er natur-
ligvis ikke et problem, at der 
findes uenighed, for uenig-
hed kan føre til kompromisser 
og forhindre ensidighed og 
ensretning. Men det bliver til 
et problem (og faktisk også 
temmelig kedsommeligt), 
hvis man ender med en sko-
letænkning, der - på grund af 
uenighederne - lader sig nøjes 
med den laveste fællesnævner 
og kun lader sine visioner be-
grænse sig til et lav-pragmatisk 
syn, som hovedsageligt har 

arbejdsmarked og vækst og 
blind tilegnelse af færdigheder 
som sit fremmeste mål. Hvis vi 
ender med en skoletænkning, 
der gør en politisk styreform til 
sin højeste værdi uden at gen-
nemtænke, hvad det så bety-
der, eller hvis vi ender med en 
skoletænkning, hvor ord som 
innovation og kreativitet først 
og fremmest har værdi, fordi 
de er gavnlige i forhold til øko-
nomi, konkurrence og vækst. 
Vi behøver ikke opstille arbej-
de og levefod som det højeste 
mål, for det er så indlysende, 
at selv vore husdyr kan forstå 
det. Og at evig vækst ikke kan 
være noget mål, fordi det dy-
best set er en illusion, ja det 
vil vi måske med tiden komme 
til at forstå. Men hvis vi tillader 
en tænkning, der er formet 
af forestillinger om, at elever 
først og fremmest går i skole, 
for at de kan bestride bestem-
te funktioner og bidrage til 
samfundets muligheder i den 
internationale konkurrence, så 
ender det med en skoletænk-
ning, der dybest set bygger på 
frygt, og som derfor er blottet 
for både horisont, perspektiv 
og dybde. 

Heldigvis er der både læ-
rere, ledere, politikere og for-
ældre, der modarbejder disse 
tendenser, men alligevel er der 
tale om noget, der hele tiden 
trænger sig på. Det viser sig 
ofte i den overordnede struk-

turtænkning i forhold til sko-
len, eller f.eks. i mange af de 
undervisningsmaterialer, der 
gør en dyd ud af - som noget 
af det første - at fremhæve, at 
de tilgodeser de gældende 
læringsmål og eksamen, så 
de ofte pressede lærere trygt 
kan benytte materialet. Og det 
viser sig i vores kollektive be-
vidsthed og i vores ’alminde-
lige’ måde at tale om skole på. 
Politikerne er bange for, at vi 
som samfund sakker bagud in-
ternationalt, og vi forældre er 
bange for, at vore børn sakker 
bagud i fremtidens samfund. 
Så vi ender alle sammen med 
at få skabt en skole, der dybest 
set er motiveret af frygt. Og 
det er et billede, der bør erstat-
tes. 

Skolen må aldrig være for-
met af frygt eller kortsynethed. 
Det siger som sagt sig selv, at 
uddannelse og arbejde, krea-
tivitet og innovation er helt 
afgørende, men de må aldrig 
blive til et mål i sig selv. Deri-
mod må de ses som en sidege-
vinst - et afkast - , der kommer 
ud af det mere overordnede 
mål for skolen. Hvert fag inde-
holder færdigheder og indsig-
ter, der skal tilegnes, men hvis 
tilegnelsen bliver målet i sig 
selv, bliver undervisningen ba-
nal, fordi den så hovedsageligt 
retter sig mod at gøre eleverne 
funktionsduelige. Fagene skal 
altid ses som en særlig måde at 
anskue tilværelsen på. I histo-
rie skal eleverne ikke bare lære 
årstal, de skal lære at tænke 
historisk. I matematik skal de 
ikke bare lære hovedregning 

og formler, de skal lære at tæn-
ke matematisk og logisk og 
abstrakt. I dansk skal de lære at 
stave, men også at se sig selv 
som sproglige væsener og at 
møde litteraturen som en åb-
ning af verden. Fremmedsprog 
skal ikke bare gøre det lettere 
at være på ferie, men også give 
eleverne adgang til andre kul-
turer, de kan lære af. O.s.v. 

Målet med skolen er altså at 
åbne perspektiver på verden 
og tilværelsen i det hele taget. 
Det består ikke i at skubbe til 
frygten for ikke at slå til i frem-
tidens samfund, men derimod 
i at vække en nysgerrighed 
efter, hvad det vil sige at være 
til. Og så består det i at hjælpe 
eleverne til at opleve fagenes 
indhold og metoder som for-
skellige døre, man gå ind ad til 
forskellige rum med en egen 
logik og tænkning og egne 
perspektiver og problemstil-
linger, velvidende at alle rum-
mene befinder sig i det samme 
hus. 

Frygt giver børn og skole-
tænkning skyklapper på og 
binder dem fast i præstati-
onsangst. Det tvinger dem til 
at blive boende i kælderen af 
huset, for nu at blive i bille-
det. Nysgerrighed og undren 
derimod giver dem både en 
kikkert og et mikroskop, og 
det sætter dem fri til at kunne 
fordybe sig i det eksistentielle 
i stedet for i det snævert funk-
tionelle. Og det gør, at deres 
viden bliver noget indre og 
vedkommende, og ikke bare 
noget ydre.

Vejstrup, Hejls, Taps Pastorat

Cykelandagt 
Torsdag 11. juli kl. 19.00 

Afgang fra Præstegården i Hejls
Vil man ikke cykle, kan man følge med i bil.

Finn Jensen er turleder  
der synges og læses undervejs.

Cykelturen slutter i præstegården,  
hvor der serveres kaffe.

Vi håber at se mange til denne hyggelige aftentur.

Pastoratsrådet

Genforenings- 
gudstjeneste  
10. juli 2019 

Tyrstrup kirke er kendt som  
»Genforeningskirken«. 

Ved Tyrstrup sogns nordlige grænse red  
kong Christian X ind i det genforenede  

Sønderjylland d. 10. juli 1920.
Efterfølgende blev der afholdt en takke- 

gudstjeneste i Tyrstrup kirke,  
hvor kongen knælede og takkede Gud.

Hvert år fejres dagen med en mindegudstjeneste  
i Tyrstrup kirke kl. 19.00 med deltagelse af faner.

Efter gudstjenesten vil hærprovst Thomas Hansen 
Beck holde foredrag på Brødremenighedens  
Hotel over emnet: »Fra korstog til alliance«.

Foredrag, kaffe og kage koster kr. 72,-/person.
Tilmelding på www.tyrstrupkirke.dk /  

7456 2316 senest 5. juli kl. 12.

Vores kære mor, svigermor, bedste og mormor

Birte Marie Christensen
* 23. september 1938 - † 21. juni 2019

Familien
Begravelse finder sted den 29. juni kl. 14  

fra Brødremenighedens kirke.

†
Kaj Rasmussen

Anslet Strand Camping

er stille sovet ind tirsdag den 18. juni.

Begravelsen finder sted fra Tyrstrup Kirke 
 lørdag den 29. juni kl. 11.00
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BEMÆRK:  
Kontoret er lukket fra torsdag den 4. juli  
til onsdag den 17. juli - begge dage inkl.

DIT VALG - VORES HJERTESAG
Kolding - Haderslev - Vamdrup 

tlf.7552 6389
www.soegaards-begravelsesforretning.dk

SØGAARDS 
BEGRAVELSESFORRETNING

- en del af Begravelse Danmark

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

Ingen rose  

uden torne,

ingen grise  

uden orne

Kærmølle Bøffer 
af oksefilet

Ca. 1 kg 10000
Marineret
Weber Culotte
Ca. 1,4 kg

Pr. stk. 9800
Nyrøget hjemmelavet
Hamburgerryg

Pr. 1/2 kg 2495
Hjemmelavet Rullepølse 
Frit valg mellem  
lam - okse og gris

Pr. 1/2 kg 5995

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

Ta’ 3 kg 13000

Medister 
1 kg 50,00

Ta’ 3 kg 13000

Hakket oxe 
3-6% 
1 kg 60,00

Ta’ 3 kg 15000

EKSTRA TILBUD
Roastbeef, Hamburgerryg, 
Rullepølse eller StegFRIT  

VALG

10 
skiver KUN LØRDAG695

5 STK.

10 
STK.

5 STK.
Ringridder 5 forskellige slags

3000 5000

4.
-7. 

juli 2019 Hejlsminde  
Forsamlingshus  
mangler lopper

Vi modtager gerne mindre effekter til  
Hejlsminde Forsamlingshus’ loppemarked

(ikke store møbler)
Kan afleveres ved teltet  

ved siden af forsamlingshuset  
fredag den 5. juli mellem kl. 16 og 18.

Annoncesponsor: Bakkegården

Demensfællesskab  
Lillebælt afholder  
kursus i demensvenlig 
træning for frivillige

Har du lyst til at være frivillig instruktør i demensvenlig 
træning, er der mulighed for at deltage i dette 
spændende kursus på Sundhedscenter Kolding, 
Sygehusvej 6, 6000 Kolding, den 9. og 10. september 
2019, kl. 09.30-15.30. 

Demensfællesskabet Lillebælt og Dansk Arbejder 
idrætsforbund inviterer til to spændende kursusdage, 
hvor du bliver klædt på til instruktørrollen, og hvor vi vil 
gå i dybden med demensvenlig træning. 

Kolding Kommune har stort fokus på, at demensramte 
kan blive ved med at være aktive i nærområdet, og 
samarbejder derfor med idrætsforeninger og haller om 
at få flere demensvenlige tilbud i vores kommune. 

Der er to eksisterende demenstræningshold i Kolding  
by,og der er ønske om at oprette hold i borgernes 
nærområder, f.eks. i Christiansfeld og Vamdrup. 

Kursisterne vil efter kurset kunne lave demensvenlig 
træning på mindre hold, øge demensvenligheden på 
eksisterende hold, og få mulighed for at blive frivillig på 
demensfællesskabets kommende CST hold (CST er 
gruppesamtaler, som vi forventer at supplere med  
fysisk aktivitet). 

Der vil være mulighed for løbende opfølgning og tæt 
sparring med fagpersoner i de aktiviteter, der bliver sat 
i gang efter kurset.

Der afholdes infomøde om kurset på Sundhedscenter 
Kolding torsdag den 29. august kl. 15.00-16.00.

Tilmelding til infomøde og kursus:
Tina Sølbeck Kretschmann
Mail: tikr@kolding.dk

Tilmeldingsfrist til kurset er den 2. september. Kurset er 
gratis for frivillige i Kolding og Fredericia Kommune.

www.kolding.dk

Stepping Frørup Menighedsråd 
Udbyder følgende jorder til bortpagtning  

i en 5-årig periode begyndende 1.10.19 

Matr. 60 m.fl. Stepping

Gretebjerg..............................................................5,17 ha 
Kirkebjerg ............................................................. 4,75 ha 
Præsteengen ......................................................... 1,52 ha 
Østermark 1 ..........................................................7,11 ha 
Østermark 2 ......................................................... 3,92 ha

Matr. 145 m.fl. Frørup

Frørupvej 34 ......................................................... 2,67 ha 
Mølbrovej 51 ......................................................... 2,48 ha

Arealerne bortforpagtes for et fast kronebeløb  
pr. ha/år. Der er ingen jagtret på arealerne. 

Der medfølger betalingsrettigheder svarende til  
arealernes størrelse. Der kan bydes samlet eller delt. 

Menighedsrådet forbeholder sig ret  
til at vælge frit mellem indsendte tilbud. 

Skriftligt tilbud i lukket kuvert mærket »degnejord«  
afleveres senest den 28. juli 2019 til formand  

Ann-Grete Edelberg, Højrup Overskovvej 13,  
6070 Christiansfeld hos hvem yderligere  

oplysninger kan indhentes på telefon 2539 2556  
eller på mail til sf-mr@outlook.dk

Tillykke

Taksigelser

Taksigelser

Tyrstrup Frivillige 
Brandværn
Takker
for gevinster i forbindelse 
med vores Sankt Hans ar-
rangement.

Kære Mor/svigermor 
og mormor
Hjertelig tillykke med de 70 
år den 17. juli.
Vi glæder os til at fejre dig.

Knus fra os Y

Denne smukke  
»lille« pige
fylder 18 år den 28. juni.
Stort tillykke - vi glæder os 
til at fejre dig!
PS: Jubiiii - nu må du køre 
alene!

Knus kram  
Morfar og Mormor

Tusind tak
for opmærksomheden ved 
vores Diamantbryllup.

Ingrid og Jens Peter, 
Birkevej

Beskæftigelse

Rengøringshjælp 
m.v. søges

hver 14. dag, ca. 2-3 timer
Helen Jørgensen 
Tlf. 2331 5904
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  Åbningstider: Pubben: Køkken: Dagens middag: Kr.

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

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

Ekstra dagens middag 
den 28., 29. og 30. juni

TARTELETTER

1 stk. 2000

3 stk. 5000

Take Away 
Brødremenighedens Hotel 

Vi bestræber os fortsat på at lave god mad fra bunden.  
Nu gør vi det lettere for jer at sætte mad på bordet,  

på de travle dage.

Bestilles på  
telefon 7456 1710 
 Mandag til søndag  

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

til Take Away)

Gammeldags kyllingesteg kr. 128,-  
med hj. agurkesalat, kartofler, sovs

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

Mørbradschnitzel  kr. 128,- 
m. stegte kartofler, ærter, smør sauce og citron

Kultur / Mad

Ikke dyrere, 
men smukkere!
Selskabslokaler op til  

180 personer.
Rekvirer venligst vore  

menuforslag.
Vi har 27 dejlige 

HHHHværelser
Venlig hilsen 
og på gensyn 

Torben Schulz 
Tyrstrup Kro  

Tlf. 7456 1242

4.
-7. 

juli 2019 Tartelet-Festival
i Kræmmerkroen søndag 

den 7. juli fra kl. 11.30-13.00

Vi gentager successen med
Mini-Tartelet-Festival

Der kan købes 3 stk. for 6000

m/forskelligt fyld fra Ellegaards Landkøkken

Annoncesponsor: AG Electric Christiansfeld

Taksigelser

BEMÆRK:  
Kontoret er lukket fra torsdag den 4. juli  
til onsdag den 17. juli - begge dage inkl.

BEMÆRK: 

Kontoret er lukket 
 fra torsdag  

den 4. juli 

til onsdag  
den 17. juli 

- begge dage inkl.

1000 tak
til alle sponsorer 

til vores sommerfest

A.G. Electric A/S - Agroland - Aller Aqua - Amanda 
Anemonen ApS - Beierholm Revision - Blomstergården 
Brødremenighedens Hotel - Butik Nørregade, Chr.feld  

Christiansfeld Maskinforretning - CVE Teknik 
Dagli’ Brugsen - Danish Agro - Danske Bank - Danvals 
Davidsens Tømmerhandel A/S - Den gamle Grænsekro 

Design- & idrætsefterskolen Skamling - Din Gardinmand 
Donslund Vine - Dyrehospitalet Evindensia - EDC 

Ejendomsmægler Peter Blom - Ellegaards Landkøkken 
EURO PART - F. Engel - Favstrup Fisk - FirstGrade 

Flugger - Frøssø Køkkenfornyelse - Garant Kolding A/S  
F.T. Maskinservice v/Michael Thomsen - Fynske Bank A/S 
Gittes Mode - Hejls-Nor-Løbet - Hejls Mekanik og Teknik 

Hejls Hydraulik og Maskinservice - Hejls Pizza 
Hejls Senetensklinik v/Elisabeth Rueskov Nielsen 

Hejlsminde Camping - Hitsa - Huset i Hejls - K.P. Elbæk 
Hviid, Rovtsvej - Hyggehjørnet - Isenkram, Haderslev  
Jes Philipsen - Kabyssen - Kaiser Kaffe - Klip Dupont 

Kinesiolog Rab v/Marianne M. Skøtt - Lægehuset i Hejls 
Kinesiologi v/Lene Østergård Hansen - Madpaletten 

Kolding Fodboldgolf - Land og fritid - Loop - Next Car 
Liljensø Fysioterapi - Martensens Boghandel - mpati 

Middelfart Sparekasse - Nicki Pedersen - Novasol 
OK Benzin - Orkla Foods - Osteopati Praksis Hejlsminde 
P. F. Entreprenørservice - Peter Vaupell - Salon Broholt 
Preston Pro Hair - Punkt 1 - Rema 1000 - RM Interprise 
Rest. Skamlingsbanken - Sara K - Si-Tec - Sjølund A/S 

Seggelund Restaurant og Diner - Skamlinggård 
Senetensklinikken v/Hanne Poulsen - Skjern Bremser 

Smeko - Smuksakk - Smykke Design by Mette P - Stalden 
Stepping Ingeniør- og Byggeforretning A/S - Sydbank 
Strands Blomster - Svend Petersen ApS - Torvegrillen 

Tandlægehuset i Christiansfeld - Tyrstrup Brød 
Vida Wood - Tyrstrup Kro - Villes Slagterhus - Å Huse 
Thehuset Andersen, Storcentret - Vonsild Camping 
Tømrerfirmaet Jørgen Erik Kristensen - Whisky.dk 

ZigZign Kunst & Design - Zoneterapi v/Inga Hjerndrup.

Hejls Idrætsforening vil samtidig sige tak til alle  
hjælpere for indsatsen i sommerfestugen og på  

gensyn i 2020, hvor sommerfesten afholdes i uge 24.

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen for Hejls Idrætsforening

Tak
I forbindelse med afholdelse af  

Midsommersøndag den 23. juni 2019
Skal hermed lyde en stor tak til:

Skare Foods - Tyrstrup Brød - Anemonen 
Skjern Bremser - Donslund Vine 

Jørn Elsberg og Brødremenighedens Hotel.
Stor tak til flaggruppen for flagning gennem byen.

Brødremenighedens kirke & Tyrstrup  
og Hjerndrup kirker

Besøg hos HITSA A/S
Onsdag d. 19. juni 2019, 
havde Christiansfeld Er-
hvervsråd arrangeret et 
»Åbent-hus« arrangement 
hos et af medlemmerne - 
HITSA A/S i Hejls. 

Over 40 deltagere fik for-
talt den spændende historie 
om virksomheden af adm. 
Direktør Søren Schultz. 

»Fra Hønsehus til over 100 
medarbejdere«. 

Siden starten i 1980’erne, 
som skete i et gammelt høn-
sehus, er virksomheden 
vokset fra at være en enkelt-
mandsvirksomhed til i 2018 
efter opkøbet af VEKSØ A/S 
at være en koncern med over 
100 ansatte og en omsætning 
på omkring 150 mio kr. 

HITSA A/S har i mere end 
30 år i samarbejde med kom-
muner, anlægsgartnere, bolig-
foreninger og entreprenører 
indrettet gader og parker, så 
de både er indbydende, funk-
tionelle og behagelige at fær-
des i.  

I et tæt samarbejde med 
danske designere og arkitek-
ter tilbyder HITSA A/S et 
bredt Produktsortiment med 
alt fra cykelstativer over bord- 
& bænkesæt til overdæknin-
ger. 

Vi kan i Christiansfeld 
området være stolte over at 

have sådanne virksomheder, 
som skaber arbejdspladser og 
med deres unikke produkter 
er med til at sætte os på land-
kortet! 

Vi vil i Erhvervsrådet fort- 
sætte med at lave Åbent hus-
arrangementer, så vi kan vise 
vores gode virksomheder 
frem. 

Tidligere har vi besøgt Al-
ler Aqua Group A/S og Skare 
Food A/S. 

Henrik Halken, formand
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4/
7 - 7/7 2019

Fra den 4/7 - 7/7 2019 afholdes der 
Kræmmermarked i Hejlsminde 

for 34. gang

Kræmmerboderne er åbne  
lørdag og søndag den 6. og 7. juli 2019

KRÆMMERBODERNE ÅBNER LØRDAG DEN 6. JULI KL. 10.00

TORSDAG DEN 4. JULI:
Kl. 17.00: Loppekroen holder åben.

Kl. 19.00: Bankospil - kortsalget åbner kl. 18

FREDAG DEN 5. JULI:
Kl. 17.00: Loppekroen holder åben. 

LØRDAG DEN 6. JULI: SØNDAG DEN 7. JULI:
Kl. 9.00: Parkeringspladsen åbner

Kl. 10.00: Kræmmernes boder åbner  
 Tombolaen åbner 
 Kræmmerkroen åbner 
 Loppekroen åbner  
 Forsamlingshusets loppemarked åbner 
 Hoppeborgen åbner

Kl. 10-14: Mini Food festival: 
 Favstrup Fisk - Fjelstrup Honning - Trolden 
 Solskin grøntsager - Whisky.DK - Elmegaard Ost 
 Svend Christensen Kaffe Slagter Ville - Årø Bryg

Kl. 11.00: Betty Bomstærk - Ballonklovn 
 går rundt på markedspladsen.

Kl. 11.30-13.30: Frokost - Sandwich 

Kl. 18.30: Spisning/Buffet fra 
 Brødremenighedens Hotel*
Kl. 19.00-01.00: Fenders Party*  
 Billetter skal købes forud,  
 via  
 Forsamlingshuset@profibermail.dk  
 eller telefon 3025 6402.

Kl. 9.00: Parkeringspladsen åbner

Kl. 10.00: Kræmmernes boder åbner  
 Tombolaen åbner 
 Kræmmerkroen åbner 
 Loppekroen åbner  
 Forsamlingshusets loppemarked åbner 
 Hoppeborgen åbner

Kl. 11.00-12.30: Krabbekonkurrence  
 - aktivitet for børn. 
 Præmieoverrækkelse  
 i Kræmmerkroen kl. 12.45.

Kl. 11.30-13.00: Mini Tartelet-festival 
 Med fyld fra Ellegaards Landkøkken

Kl. 16.00: Tombolaens nittegevinst trækkes.

Kl. 17.00: Kræmmermarked lukker for i år. 
 På gensyn i 2020.

P-plads ca. 
250 meter  
syd for 
havnen til 
20,00 kr.

* Billetter skal købes forud, via Forsamlingshuset@profibermail.dk eller telefon 3025 6402.

Smagsprøver 

og salg af pro-

dukter fra

Af øvrige aktiviteter kan nævnes: »Slå søm i« - »Dækspark« - m.m.

Annoncesponsor:

Bjerndrup VVS 
Fjelstrup Malerfirma
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Motor

Kontakt jeres lokale
 GF-assurandør

Nels Thorsgaard, Christiansfeld

Telefon 24 80 99 40
nels@gfforsikring.dk

www.gf-sønderjylland.dk

Liberale Erhverv m.m.

Praktiserende landinspektør 
Peder Boesen 

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

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

kl. 16.00-17.00 på  
Christiansfeld Bibliotek

Charlotte Szocska 
Mette H. Bindeballe

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

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

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

Vi kan oplyse at Christiansfeld Avis ikke mere bliver omdelt 
samtidigt med f.eks. Vamdrup Ugeblad, der bliver omdelt 
på tirsdag - onsdage.

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

www.fk.dk/reklamation 

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

FK Distribution på TLF.: 7010 4000 

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

På efterløn efter 46 år i banksektoren
Inge Marie Wogensen mar-
kerer sin overgang til pen-
sionisttilværelsen med en 
reception den 12. juli mel-
lem klokken 14-16 i Nordea 
i Nørregade i Haderslev. Vi 
fik et interview med hende 
om hendes lange karriere i 
bankverdenen og om pla-
nerne for fremtiden.

Til Christiansfeld Avis for-
tæller Inge Marie, at hun kom 
til verden 1955 i landsbyen 
Kabdrup syd for Christians-
feld som barn af Didde og 
Johannes Dinsen. Omkring 
1969 fik hun som 14-årig et 
fritidsjob på Seggelund Ca-
feteria, mens hun gik på den 
daværende Tyrstrup Skole i 
Christiansfeld. Efter et år på 
Haderslev Handelsskole be-
gyndte hun den 16. juli 1973 
i Privatbanken, den tidligere 
Haderslev Bank, som 3 må-
neder før var blevet fusioneret 
med Privatbanken. Banken 
havde på det tidspunkt hele 3 
mindre filialer rundt om i Ha-
derslev, nemlig Sønder Afde-
ling på Vilstrupvej, Sønderbro 
Afdeling samt Vestre Afdeling 
i Bredgade - men Inge Marie 
kom nu til hovedafdelingen 
på Nørregade 30 for at blive 
oplært.

To år senere, i 1975, be-
gyndte Inge Marie hos Nor-
dea Bank i Christiansfeld. I 
1983 flyttede afdelingen fra 
Prætoriustorv til Callesens 
Farvehandels tidligere loka-
ler i Kongensgade 4. - Men 
det foregik i nattens mulm og 
mørke, da det var et spørgs-
mål om kommunen overho-
vedet ville tillade os at drive 
bank i lokaler, som man helst 
så brugt til detailhandel, for-
tæller Inge Marie.

I 1989 startede Inge Marie 
som bankrådgiver i Christi-
ansfeld, og fra 1993 og 21 år 
frem var hun filialchef. Men 
da det blev besluttet, at che-
fen alene skulle have ledel-
sesansvar, valgte Inge Marie 
at give stafetten videre, da 
hun hellere ville arbejde som 
bankrådgiver og beholde den 

nære kontakt til kunderne.
I 2011 kunne Inge Marie 

være med til at fejre afde-
lingens 100-års jubilæum. I 
2016 lukkede Christiansfeld 
Afdelingen. Heldigvis flyttede 
de fleste kunder med til Ha-
derslev, mens en lille hånd-
fuld flyttede til afdelingen i 
Kolding.

Nye tider
Inge Marie fortæller, at 

flytningen var en stor omvælt-
ning. -  Vi kom længere væk fra 
kunderne, som før blot kunne 
kigge ind og sige hej og få løst 
deres ærinde. Udviklingen 
går stærk, med selvbetjening 
via netbank, færre kontanter 
og døgnåbent. Behovet for de 
små enheder er fortid. Man-
ge af kunderne har jeg fulgt 
gennem rigtig mange år el-
ler årtier og har dermed også 
kunnet følge med i, hvordan 
det er gået med deres børn og 
børnebørn!

Inge Marie havde også en 
stor andel i arbejdet med at 

ændre Christiansfeld-afdelin-
gens udseende. De tidligere 
store forretningsvinduers 
dage var ikke længere tids-
svarende. I stedet gravedes 
gamle tegninger frem fra ar-
kiver, så man kunne føre byg-
ningen tilbage til dets gamle 
udseende, så den meget bedre 
indgik i det gamle bybillede 
og Christiansfelds status som 
UNESCO kulturarvsby.

To røverier og et mislykket 
tyveri med rendegraver

Det har dog ikke altid 
været lige sjovt at arbejde i 
banken, fortæller Inge Ma-
rie, som da en pistolbevæb-
net mand i 1997 begik røveri 
- eller da 2 hvidklædte mænd 
i 2002 begik røveri med et 
oversavet jagtgevær. 

- Indtil vi flyttede fra afde-
lingen i 2016, havde jeg det 
efter de to grimme oplevelser 
sådan, at når døren gik op på 
en bestemt måde, ja så sad jeg 
straks med en finger på over-
faldsalarmen. Ikke fordi jeg 

har været bange eller tænkt 
meget på det, men mere med 
en mærkelig fornemmelse af, 
at være »mere på stikkerne«, 
fortæller Inge Marie.

- I juli 2007 havde vi 
»Åbent Hus«, da nogen for-
søgte at stjæle pengeautoma-
ten ud af muren ved hjælp af 
en rendegraver - men tyvenes 
foretagende mislykkedes, da 
de klemte en hydraulisk slan-
ge, så olien sprøjtede ud og 
maskinen gik i stå. Det kunne 
vi ikke lade være med at fryde 
os over, men ødelæggelserne 
var store - og vores største op-
gave den dag var at lave kaffe 
til Christiansfeld Brandværn 
som måtte i gang med at ren-
se vejen for olieudslip.

Fremtiden
- Efter store overvejel-

ser ønsker jeg nu at stoppe, 
mens legen er god og gå på 
efterløn, så der bliver mere 
tid til venner og familie; min 
mand Gunnar og vores dat-
ter Hanne, som er optiker ved 
Profiloptik i Haderslev samt 
sønnen Ole, der er butikschef 
hos Tøjeksperten i Esbjerg og 
hans to børn på 3 ½ år og 8 
måneder. Dem vil jeg elske at 
få mere tid sammen med - ef-
ter at have været hos Nordea 
i 46 år, når jeg har den sidste 
arbejdsdag den 16. juli!

- Selvfølgelig tror jeg, at 
jeg kommer til at savne rigtig 
meget. Jeg har nydt at være 
med til at få kundernes øn-
sker og drømme opfyldt. Jeg 
synes selv, jeg har et stort 
gen for service, som jeg har 
holdt af at kunne udnytte. Og 
jeg vil ikke mindst komme 
til at savne mine kollegaer. I 
Christiansfeld var vi kun 4-5 
medarbejdere og vi kom tæt 
på hinanden, mens jeg de sid-
ste par år i Haderslev havde 
betydelig flere kollegaer - det 
var også fedt, men dog på 
en lidt anden måde! slutter 
Inge Marie Wogensen vores 
lille snak, før det bliver tid til 
et foto ude ved brønden bag 
Brødrehuset.

Af Lars Østergaard Jensen 

Lokalt madsamarbejde hitter hos Jels-vikingerne
Når årets vikingespil, 
Ringguldet, løber af sta-
blen fra den 5. juli, så er 
det igen i år med et lokalt 
madsamarbejde mellem 
Hotel Rødding og Jels Vi-
kingespil.

 
Ligesom ved de seneste 

års vikingespil, så er det igen 
i år Hotel Rødding der leve-
rer den store vikingebuffet, 
som kan nydes i vikingernes 
festsal, Valhal, inden forestil-

lingen. »Vi har de seneste år 
fået rigtig mange positive til-
bagemeldinger på vikingebuf-
feten, så der var ikke så meget 
tvivl om, at det gode samar-
bejde vi de seneste år har haft 
med Hotel Rødding, skulle 
fortsætte«, fortæller vikinger-
nes formand, Bruno Schmidt 
Bennedsen. Vikingebuffeten 
indeholder i år bl.a. braiseret 
grillkølle, rosastegt vikinge-
beef, små nye ristede kartof-
ler, blomkålstzatziki, klassisk 

sommersalat, hjemmebagt 
brød m.m. Det er også muligt 
at købe adgang til vikingebuf-
feten, uden at have billet til 
forestillingen. Så ønsker man 
at invitere familie eller venner 
ud og spise, så er det nu også 
en mulighed at invitere dem 
en tur i vikingernes festsal.

Vikingerne gør opmærk-
som på, at der skal bestil-
les plads til vikingebuffeten 
senest samme dag kl. 13.00. 
Der kan købes adgang til vi-

kingebuffeten på www.jelsvi-
kingespil.dk.

Jels Vikingespil spiller i år 
forestillingen Ringguldet fra 
den 5. juli til og med den 21. 
juli med undtagelse af søndag 
den 14. juli, hvor vikingerne 
holder en velfortjent fridag. 
Søndag den 7. juli er en efter-
middagsforestilling med start 
kl. 16.00, mens der alle andre 
dage er forestillingsstart kl. 
20.00.
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Nyt fra 

Klumme 

Kære Læser

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

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

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

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

Bedste hilsener
Birgitte Lamp

Kontakt 

Christiansfeld Centret 
Nørregade 14 
6070 Christiansfeld

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

www.christiansfeldcentret.dk 

Åbningstider

2. januar - 30. april 
Mandag - søndag 10-16

1. maj - 31. august
Mandag - søndag 10-17

1. september - 23. december 
Mandag - søndag 10-16

24. december - 1. januar 2020
Lukket

Birgitte Lamp, UNESCO site Manager 
og leder af Christiansfeld Centret

Det sker!

Lørdag den 24. august kl. 10.00-15.00

Traditionen tro afholdes der Verdensarvsdag i Søstre-
huset. Dagen byder bl.a. på Bubbers børneshow, fore-
drag med Simi Jan, italiensk gadeteater, gratis guidede 
byrundvisninger og meget, meget mere.

Få også gode råd til dit næste have- og byggeprojekt i 
dialogboden “Huse, byrum og haver i UNESCO-byen”.

Ta’ hele familien med. 
Gratis entré. Salg af mad og drikkevarer. 

VERDENSARVSDAG 2019

JØRGENS REJSER 
SÆRUDSTILLING 

UDSTILLINGSÅBNING 21. JUNI 2019 KL. 14.30 
ALLE ER VELKOMMEN 

HÅNDVÆRKETS DAG 2019

Lørdag den 31. august kl. 10.00-16.00

Kom til Håndværkets Dag i Søstrehuset. 
Årets tema er håndværk, renovering og bæredyg-
tighed.

Oplev demonstration af håndværk, tag på gratis 
byrundvisning, hør foredrag og deltag i spændende 
workshops for både børn og voksne. 

Alle aktiviteter er gratis. 

SOMMERSJOV FOR BØRN

Fra den 22. juni - 11. august 2019

I skolernes sommerferie vil der være sjove sommer-
aktiviteter for børn i alle aldre. 

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

Alle dage kl. 10.00-17.00

HAR DU VORES APP?

Oplev Christiansfeld på mobilen

Download Christiansfeld Centrets app i app store 
eller Googleplay.

App’en tilbyder dig flere ruter, som du kan følge. På 
ruten er der et udvalg af lokaliteter, hvor du kan gøre 
stop og blive lidt klogere på historien.

Appen er gratis. 
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Landbrug / Have / Fritid / Bolig / Ejendomme m.m.

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

Salg • RepaRation

Butik: Punkt1 Haderslev-Kolding

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

Hennings Hvidevareservice

Over 
25 års 

erfaring

Afhentningsplads til trailerfolket

Muld - Sand - Støbemix
Forskellige slags  
sten/grus/granitskærver m.m.
Kan også leveres.

########

!!!!!!!!

Skovrup Nørrevej 9 . 6070 Christiansfeld
Sune W. Andresen . 2023 1393

Udlejes:
3-værelseslejlighed på 125 m2.

Tæt på Christiansfeld  
ca. 1,5 km fra centrum.

Egen lille have,  
husdyr ikke tilladt.
Husleje 4.700 kr.

A conto varme/vand/el 1.300 kr.
Udlejes fra 1. august  

eller snarest.
Kontakt Lis Ravn 
på tlf. 2086 8544 

efter kl. 16.00

Smagens Dag på Kongebrocentret
- beboere og pårørende tog forskud på Sankt Hans

Allerede et halvt hundrede 
meter før man nåede frem til 
Kongebrocenteret registre-
redes den fristende duft af 
helstegt pattegris, som slag-
ter Ville fra Kærmølle havde 
arbejdet med siden klokken 
seks om morgenen - og inde 
i salen begyndte mundvandet 
at løbe ved synet af det ven-
tende buffetbord.

Leder af Kongebrocentret, 
Linda J. Kristensen, fortalte i 
sin åbningstale, at man i for-
bindelse med en stor køkken-
renovering havde søgt og fået 
bevilliget midler hos mini-
steriet til at arrangere denne 
Smagens Dag og altså Sankt 
Hans festen. Derfor ville fe-
sten ikke koste hverken bebo-
erne og pårørende en eneste 
krone.

Derefter holdt byrådsmed-
lem Molle båltale. Han fortal-
te, at plejehjemmet altid har 
liv og hjerterum og derfor er 
en fornøjelse at besøge. Molle 
fortalte så om både nutidens 
og fortidens hekse, som man 
herhjemme på grund af over-
tro brændte af i årene fra 
omkring 1540 og op til sidst 
i 1600-taller. Det gik ud over 
mennesker, som måske skilte 
sig ud og blev beskyldt for at 
være i besiddelse af overna-
turlige og onde kræfter. Disse 
stakler, mest kvinder, fik ofte 
skylden, hvis køerne ikke gav 
mælk eller - endnu værre, hvis 
øllet blev dårligt. Men heldig-
vis blev menneskene siden 
klogere og vores samfund er 
kommet langt - blandt andet 

med vores stærke fællesskab 
og frivillige arbejde. Han cite-
rede derefter Holger Drach-
mann og så frem til at fejre de 
nye studenter og at holde ferie 
enten herhjemme eller uden-
lands sammen med familien. 
Endelig glædede Molle sig 
over sommervarmen og de 
lyse nætter, før han sluttede af 
med at fortælle om midsom-
merduggen, der i gamle dage 
blandt andet blev brugt til at 
slibe knive og leer med. 

Få sekunder efter at der 
blev slukket for mikrofonen 
og tændt for musikken, le-
veret af Bjarne Schalech fra 
Kolding, blev der lang kø 
ved det bugnende buffetbord. 
Men der var mere end nok til 
alle, og folk nød festen, der 
sluttede omkring klokken 13 i 
de lyse og hyggelige lokaler på 
plejehjemmet.

Af Lars Østergaard Jensen

Slagter Ville havde startet grillen allerede klokken 6.00.

Byrådsmedlem Molle fortalte 
om hekse og midsommerdug.

Linda J. Kristensen fortæller 
om den store køkkenrenovering.

Bjarne Schalech, der i 13 år 
havde været bestyrelsesmedlem 
i Ældresagen Kolding, stod for 
den musikalske underholding.

Mandag den 17. juni havde 
Kongebrocentret inviteret 

beboere og pårørende til 
en kombineret Smagens 

Dag og Sankt Hans fest 
med lækker buffet, hel-

stegt pattegris, levende 
musik og båltale.
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Håndværkere m.m.

Brandfolk sendte heksen til Bloksbjerg

Rigtig mange christians-
felder mødte op for at fejre 
Sankt Hans hos Tyrstrup 
Frivillige Brandværn den-
ne dejlige midsommer-
aften. Klokken 19.30 bød 
brandkaptajn Jens Erik 
Lind alle velkommen, før 
han overlod mikrofonen 
til byrådsmedlem Birgitte 
Kragh.

I sin båltale fortalte Bir-
gitte Kragh om gamle dages 
rigtige hekseafbrændinger 

blandt andet der, hvor Store 
Torv i Kolding Storcenter nu 
ligger. Hun mente, at man 
denne aften ikke skulle tænke 
på fortidens hekse, men fejre 
sommerens komme og be-
tragte Sankt Hans som sym-
bol på fred, fællesskab og for-
håbning. Birgitte Kragh kom 
ind på nogle betragtninger 
om tonen i debatsproget på 
de sociale medier og sagde, 
at friheden til at ytre sig også 
bør kobles sammen med et 
vist ansvar - og hun mente, at 

når en mand i sit partis navn 
rejser rundt og krænker folk, 
samtidig men at han kræ-
ver beskyttelse, som koster 
mange millioner kroner, så er 
det udnyttelse af demokratiet. 
Birgitte Kragh udtrykte der-

for ønske om, at vi vil værne 
om vores demokrati, som vi 
også er begyndt at værne om 
klimaet.

Til sidst roste hun de man-
ge frivillige i Kolding Kom-
mune og specielt i Christians-

feld indenfor mange brancher 
og grene af samfundet - ikke 
mindst de frivillige brandfolk.

Efter Birgitte Krags tale 
og et par fællessange var der 
i mellemtiden kommet godt 
gang i bålet - hjulpet lidt på 

vej af en »professionel brand-
stifter« og hans gasbrænder, 
mens der kom gang i afsæt-
ning af pølser og øl til de 
voksne og børnenes snobrød.

Af Lars Østergaard Jensen

I sin tale opfodrede Birgitte Kragh til at værne om demokratiet og den gode tone i debatten.

BEMÆRK:  
Kontoret er lukket fra  

torsdag den 4. juli  
til onsdag den 17. juli 

begge dage inkl.



Christiansfeld Avis10 Torsdag den 27. juni 2019

Avisen holder 2 ugers sommerferie
Sidste udgave inden sommerferien er uge 27 

den udkommer torsdag/fredag den 4. / 5. juli

Deadline til denne avis er mandag den 1. juli inden kl. 14.00.

Kontoret holder lukket fra torsdag den 4. juli til onsdag den 17. juli - begge dage inkl.

Hejlsminde Kræmmer-
marked for 34. gang - hvad 
er det egentlig, der sker?

For mange år siden - sand-
synligvis ca. 35, var der nogen 
i Hejlsminde, der syntes, at 
det var ærgerligt, at der ikke 
var et sted i Hejlsminde, hvor 
man kunne holde bankospil 
og fælles arrangementer, som 
man indtil da havde kunnet 
holde i salen på Hejlsminde 
Badehotel. Kunstneren Leo 
Astrup Nielsen ruskede lidt 
op i nogle af de lokale, og fik 
sat gang i de aktiviteter, der 
skulle blive til en indsamling 
til at bygge Hejlsminde For-
samlingshus.

Nu - mange år senere - har 
vi glæde af de fremsynede 
tanker, i form af vores dejlige 
forsamlingshus, som bruges 
af foreninger og private året 
rundt. 

Selvom huset er blevet 
bygget og er i god drift, er det 
stadig nødvendigt at afholde 
Hejlsminde Kræmmermar-
ked, dels til evt. nyanskaffel-
ser og reparationer, dels til 
betaling af de sidste afdrag 
på det lån, det var nødvendigt 
at optage for at gennemføre 
byggeriet.

Vi har i årenes løb holdt 
fast i en masse af de ideer, 
de første kræmmermarkeder 
blev skabt på, men har også 
tilpasset os tiden. Tradition 
og fornyelse.

De seneste år har vi forsøgt 
at følge tidens trend, men i år 
vender vi tilbage til noget tra-
ditionelt.

Det store »Lørdagsbal« 
vender tilbage - Fenders - 
spiller op til dans i Kræm-
merkroen. Inden da tilbydes 
spisning fra en lækker buffet 
fra Brødremenighedens Ho-

tel i Christiansfeld. Spisnin-
gen starter kl. 18.30 - musik-
ken starter kl. 19, og det hele 
slutter kl. 1.00. Af hensyn til 
planlægningen er det nødven-
digt at bestille adgangstegn i 
god tid, inden festen starter: 
via mail til forsamlingshu-
set@profibermail.dk eller te-
lefon 3025 6402.

Hvad består Hejlsminde  
Kræmmermarked af?

Tja - hvis man følger pro-
grammet, er det første, der 
sker, at »Loppekroen« åbner. 
Loppekroen opstod for flere 
år siden, da vi manglede et 
sted, hvor de, der ikke er til 
alt for meget musik og dans, 
eller ikke gider gå til banko-
spil, kan sætte sig ned og få 
lidt at drikke uden den form 
for hurlumhej. Det har siden 
vist sig at være en god idé, for 
det er ofte der aftenerne slut-

ter under Hejlsminde Kræm-
mermarked. Loppekroen har 
åbent alle dage i hele perio-
den fra den 4. til den 7. juli.

Traditioner der varer ved!
Torsdag aften den 4. juli, 

spilles der - helt traditionelt - 
banko i det store telt,   Kræm-
merkroen. Det er ganske som 
siden det første Hejlsminde 
Kræmmermarked et stort til-
løbsstykke. Mange flotte præ-
mier, amerikansk lotteri og 
minibanko, en rigtig hyggelig 
aften.

Selve Kræmmermarkedet 
begynder lørdag kl. 10.00 
med kræmmerboderne og alt 
det andet.

Lørdag den 6. juli og søn-
dag den 7. juli, går det for 
alvor løs. Det er nu alle akti-
viteterne starter. Parkerings-
pladsen er klar fra kl. 9, og 
kl. 10 åbner alle kræmmerne 
deres boder.

Her kan man købe alt, 
hvad man ikke vidste, man 
manglede. Samtidig åbner 
Kræmmerkro, Loppekro, 
Hoppeborg og Tombola.

Også forsamlingshusets 
eget loppemarked åbner kl. 
10. Igen i år er der tilført 
masser af gode sager fra lo-
kale, som har ryddet op. Der 
skulle nok være noget for en-
hver smag, til gode priser. De 
penge, der kommer ind, går - 

som alle de øvrige indtægter 
- direkte til Hejlsminde For-
samlingshus.

Et helt nyt tiltag i år bli-
ver  lørdag formiddags »mi-
ni-foodfestival«, hvor en del 
lokale producenter og for-
handlere stiller op i Kræm-
merkroen og præsenterer de-
res produkter. Der vil - som 
det antydes - blive præsente-
ret mad og drikkevarer med 
små smagsprøver og mulig-
hed for indkøb. Det er vi me-
get spændt på. 

Frokosten kan blive sand-
wich med drikkevarer fra ba-
ren.

I løbet af lørdagen vil bal-
lonklovnen Betty Bomstærk 
gå rundt på markedspladsen 
og lave ballondyr o.l. til de 
børn, hun taler med.

Et andet nyt tiltag er Krab-

bekonkurencen, som søndag 
formiddag foregår ved bå-
debroen på havnen. Der vil 
være konkurrencer om hvem, 
der fanger den største krabbe, 
og hvilken krabbe, der er hur-
tigst.

Søndag omkring middag 
vil frokosten kunne nydes 
i form af tarteletter, og El-
legårds Landkøkken leverer 
velsmagende fyld til at putte i. 
Øl, vin og/eller vand kan kø-
bes i baren, og gøre nydelsen 
fuldendt.

Søndag eftermiddag træk-
kes nittegevinsten fra Tom-
bolaen kl. 16, og så bliver 
klokken hurtigt 17, hvor 
Hejlsminde Kræmmermar-
ked 2019 lukker og siger: 
»Tak for i år«, fortæller Uffe 
Elvej, Hejlsminde.

4/
7 - 7/7 2019

Fra den 4/7 - 7/7 2019 afholdes der 
Kræmmermarked i Hejlsminde 

for 34. gang

Kræmmerboderne er åbne  
lørdag og søndag den 6. og 7. juli 2019

Fenders besøger kræmmermarkedet lørdag den 6. juli.


