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Christiansfeld Avis
Kan læses på www. 

christiansfeld-avis.dk

WWW.CHRISTIANSFELD-AVIS.DK

Christiansfeld Avis  
holder sommerferie i uge 28 og 29

Gudstjenester
Søndag den 5. juli 2020 
4. søndag efter trinitatis

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

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

KREATIVE VÆRKSTEDER

HEJLSMINDE FORSAMLINGSHUS
SØNDAG D. 19. TIL SØNDAG D. 26. JULI Kl. 10-17

HAVNEVEJ 1 · 6094 HEJLS

FRI ENTRÉ

HUSK at vi har åbent i denne uge: 

Fredag den 10. juli kl. 12-17 &  

Lørdag den 11. juli kl. 10-14

Fredag den 17. juli kl. 12-17 &  

Lørdag den 18. juli kl. 10-14

Fredag den 24. juli kl. 12-17 &  

Lørdag den 25. juli kl. 10-14

Favstrup Fisk

Altid frisk

 Favstrupvej 43  
Tlf. 2283 1091 
Christiansfeld

www.favstrupfisk.dk

Åbningstider i juli måned 2020: BDM GENBRUG

Kongensgade 37, 6070 Christiansfeld 

VI SØGER NYE 
MEDARBEJDERE 
TIL BUTIKKEN

BRØDREMENIGHEDENS DANSKE MISSION

MØBELHUSET

Annonce-
sponsor

Åbningstider: Onsdag - torsdag kl. 13-17

Læge Olga Abdi

Klinikken
holder  

ferielukket  
i uge  

30 - 31 og 32
(fra den 18. juli til 

den 9. august 
begge dage inkl.)

Læge Olga Abdi 
Museumsgade 1 
Tlf. 7456 1107

STORT  
UDVALG I 
GRÆSSER

Hjerndrupvej 10 . 7456 1511
www.blomstergaarden- 

christiansfeld.dk

Stort udvalg  Stort udvalg  
i haveroseri haveroser

F.eks. Pampas

FRA

Før 169,-

8450

6900

Onsdagsmarked  
Sammen hver for sig

Christiansfeld 2020

Disse 5 onsdage  
er der hestevognskørsel  

fra kl. 10.30-12.30  
med påstigning ved Meny i Lindegade

Gå en tur rundt i Christiansfeld
og bliv fristet af de mange forskellige tilbud forretningerne har.

Husk GRATIS parkering!

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

8. juli 15. juli 22. juli 29. juli

Grundet COVID 19 situationen, så er der ikke eet samlet marked 
på Torvet, men boder rundt omkring i byen foran butikkerne.

ALLE ONSDAGE FRA KL. 10.00 - 14.00
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OMDELING AF AVIS
Vær venligst opmærksom på at aviser distribueres  
på tirsdage - onsdage og omdelingen først skal 
være afsluttet på torsdage inden kl. 21.00.

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

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

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

www.fk.dk/reklamation 

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

FK Distribution på TLF.: 7010 4000 

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

Christiansfeld Avis

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

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

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

Avisen holder lukket 
i uge 28 og 29

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

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

sider samt annoncer med farve skal  
indleveres senest  

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

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

BekendtgørelserBekendtgørelser

Lindegade 35b 
6070 Chr.feld

Tlf. 7456 2445

haarlak@outlook.dk

i uge 29 og 30

God sommer

Salonen holder 
Ferielukket

Køb / Salg

Selvpluk 
jordbær

Vi har 1 sort - Jive som er lidt sen og passer  
til tidspunktet for sommerferien.

Pris pr. 1/1 kg 28,00

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

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

Vores kære far, svigerfar, morfar, oldefar, bror og svoger 

Povl Aage Jespersen
* 6. februar 1933

er stille sovet ind på ”Birkebo” den 23. juni 2020

På familiens vegne

Lone og Flemming 

Bisættelsen finder sted fra Vejstrup Kirke
onsdag den 1. juli kl. 11.00

En stor tak til personalet på Birkebo Plejecenter
 for kærlig pleje og omsorg 

Hjertelig tak
for opmærksomheden ved 

Tove Johanne Tagesen’s
bisættelse.

Tak til præsten for den flotte tale.

Tak til Blomstergården for den flotte pyntning.

Hans Christen, Jens & Rikke

Taksigelser

Tusind tak
for opmærksomheden ved 
min konfirmation den 20/6. 
Jeg havde en fantastisk dag. 

Hilsen fra Ditte Grau

Åbent Hus / Telt
Tirsdag den 7/7 2020  

bliver jeg 85 år
og holder i den anledning åbent hus / telt

fra kl. 16.30 på Stationsvej 8 i Hejls
Christian Lauritsen

Ferielukning
Værkstedet er lukket  

i uge 30, 31 og 32

Taps Auto-Service
v/Poul Larsen 
Taps Stationsvej 5 . 6070 Chr.feld 
Tlf. 2290 3058

- dit lokale 
autoværksted!

Dagli’ Brugsen Sjølund
afholder ordinær 

Generalforsamling
tirsdag d. 25. august 2020 kl. 19.30 

i Vejstrup Forsamlingshus
Dagsorden ifølge vedtægter.

Forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage  
før generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen  
vil vi servere en grillpølse og en øl/vand.

Af hensyn til traktementet bedes tilmelding i  
Dagli’ Brugsen ske senest fredag d. 21. august

Med venlig hilsen  
Bestyrelsen - Sjølund Brugsforening

Vi overholder naturligvis de gældende  
Corona-regler.

Sjølund Gade 1
6093 Sjølund
Tlf. 7557 4144

Beskæftigelse

Havemand/
kvinde søges  

i Fjelstrup
Henvendelse  

tlf. 4018 3973

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

Christiansfeld Avis
6070 Christiansfeld



Christiansfeld Avis 3Tirsdag den 30. juni 2020

• Tæpper • Vinyl  
• TrægulVe • Vådrum
Kirkegårds Allé 4, 6070 Christiansfeld • Tlf.: +45 74568000

www.szocska-living.dk

Åbningstider: Mandag - fredag 10.00-17.30 • Lørdag 10.00-13.00

-Kig ind og se 
mulighederne 
opstillet i hele 

huset...

Tillykke

Kære Smilla 
Stort tillykke med din 10 års 
fødselsdag den 6. juli.

Knus 
Jønne og Momse

Jernbanegade 1, 6070 Christiansfeld
Åben fra kl. 10-17 på alle hverdage

Bliv solklar!Bliv solklar!
Find produkterne iFind produkterne i

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

Da jeg lagde mig i  

sengen i aftes sagde manden:  

Du er beruset.

Mig: Hvorfor tror du det? 

Manden: Du bor inde ved siden af...

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

Nakkekoteletter 
med eller uden marinade

Pr. 1/2 kg  1995
Benløse fugle

Pr. kg  7500
Skært oksekød
til gullasch, stroganoff  
eller bankekød

Pr. kg  7500

Kærmølle bøf 
af oksefilet.
Vægt  
ca. 1 kg 12000

Ringridder
13000

5 forskellige slags

Ta’ 3 x 10 stk.

5 STK.  
30,-

10 STK. 
50,-

CA. 10 STK.

FRIT VALG

FRIT VALG

5 STK.

I 2020 er det 100 år siden, at Sønderjylland 
efter en folkeafstemning blev genforenet 

med Danmark. Jubilæet vil blive markeret 
med events og aktiviteter over hele landet.

GENFORENINGEN 10. JULI 2020
100-året for Genforeningen markeres med en række aktiviteter i 
Frederikshøj og Christiansfeld. Se det fulde program for dagen på 
www.oplevkolding.dk

Kl. 11-17. Genforenings- og
Grænsemuseet. Gratis

GENFORENINGS- OG 
GRÆNSEMUSEETS 
25-ÅRS FØDSELSDAG

Museet byder på spændende 
aktiviteter fx gratis hestevognsture, 
fremvisning af museets nye præ-
sentationsvideo, bogudgivelser 
og andre overraskelser. 
Der er gratis adgang i dagens 
anledning. 

Kl. 11-17. Frederikshøj, P-pladsen 
ved Genforenings- og Grænse-
museet. Gratis 

GENFORENINGSBUSSEN

Museumsformidlere fra Museum 
Sønderjylland tager imod i Genfor-
eningsbussen, hvor du kan blive 
klogere på Genforeningen. 

Start kl. 10.30, 12.30 og 14.30 
ved Christiansfeld Centret, 
Christiansfeld

FRA KRIG TIL 
GENFORENING
En Genforeningsrundvisning

Tag på rundvisning til steder i 
Christiansfeld, som har historisk 
betydning for tiden før og efter 
Genforeningen i 1920. Køb billet 
på christiansfeldcentret.dk 
eller tlf. 7979 1773.

Kl. 10-17. Christiansfeld Centret, 
Christiansfeld. Gratis

SÆRUDSTILLING

GENFORENINGEN I  
CHRISTIANSFELD

Den spændende udstilling zoomer 
ind på Genforeningens betydning i 
Christiansfeld.

100-året for Genforenin-
gen markeres 10. juli
Den 10. juli 2020 er det 100 
år siden kong Christian 
den 10. red over grænsen 
og ind i Sønderjylland på 
sin hvide hest. Det marke-
res med en række aktivite-
ter i Frederikshøj ved den 
gamle grænse samt i Chri-
stiansfeld.

 

Egentlig skulle der have 
været holdt en stor officiel 
fejring med deltagere fra 
Kongehuset og Garderhusar-
regimentet og en folkefest i 
Christiansfeld. Men på grund 
af Covid-19 er den officielle 
del udskudt til juni 2021. Den 
vigtige dag bliver dog ikke for-
bigået i stilhed af den grund. 

Der er nemlig masser af ak-
tiviteter, man kan kaste sig 
over. Se programmet på: htt-
ps://www.kolding.dk/borger/
kultur-og-fritid/kultur-2/vi-
fejrer-genforeningen-10-juli
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Avisen holder 2 ugers sommerferie
Sidste udgave inden sommerferien er uge 27 

den udkommer tirsdag/onsdag den 30. juni / 1. juli 2020

Deadline til denne avis er mandag den 29. juni inden kl. 09.00.

Kontoret holder lukket fra tirsdag den 30. juni til tirsdag den 14. juli - begge dage inkl.

Genforenings- og Grænsemuseets 25-års fødselsdag 
den 10. juli 2020
Fødselsdag  
- MED AFSTAND

Selvom Genforenings- 
og Grænsemuseet, som så 
mange andre aktører, i år har 
måttet aflyse flere spændende 
museumsarrangementer på 
grund af corona-krisen, så er 
museumsbestyrelsen fast be-
sluttet på, at museets 25-års 
fødselsdag SKAL fejres.

Planerne om et nyt Gen-
foreningsmuseum startede 
faktisk allerede for 27 år siden 
i 1993, men museets jubeldag 
vil være den 10. juli i år, hvor 

det kl. 12.00 er 25 år siden 
at Dronning Margrethe II, 
Dronning Ingrid, Kronprins 
Frederik, Prins Joachim og 
Greve Ingolf sammen mange 
tusinde mennesker fejrede 
indvielsen af det lille muse-
um, som siden har formidlet 
den store danmarkshistorie.

Fødselsdagen starter med 
blomsternedlæggelse kl. 9.20 
ved den store Kongesten syd 
for museet. Kirsten Abild fra 
museumsbestyrelsen holder 
museets tale, hvorefter der 
lægges blomster. Først ved 
næstformand i bestyrelsen 

Christian Rasmussen, så ved 
borgmester Jørn Pedersen, 
Kolding Kommune og ende-
lig ved chefen for Slesvigske 
Fodregiment på Haderslev 
Kasserne, oberst Lars Mou-
ritsen.

Efterfølgende samles de 
trofaste museumsværter, mu-
seumsvenner og andre invi-
terede til hyggelig brunch på 
Den gamle Grænsekro.

Museet slår dørene op til 
gratis besøg fra kl. 11 til kl. 
17 med flere spændende ak-
tiviteter.

Dagen byder bl.a. på gratis 

hestevognsture i det histori-
ske område. Hver halve time 
vises museets nye præsentati-
onsvideo i den nyeste udstil-
lingssal. 

Klokken 13 inviteres til 3 
bogudgivelser på Den gamle 
Grænsekro overfor museet. 
De tre udgivelser præsenteres 
af deres forfattere. Tyve mi-
nutter til hver udgivelse. Det 
drejer sig om museets jubilæ-
umsskrift, »Genforenings- og 
Grænsemuseet i ORD, KLIP 
& BILLEDER fra april 1993 
til juli 2020«, »1920-Grænsen, 
de SKÆVE historier« og »Fra 

grænsen ved Høkkelbjerg, 
Frederikshøj og Taps - 1895 
til 1920« med enestående fo-
tos fra bl.a. kroen og toldom-
rådet. Desuden præsenterer 
Steffen Riis sit dobbeltbind 
om Genforeningen med 600 
sider og 800 illustrationer ud-
givet på museet den 10/2 i år.

Museets gæster er vel-
komne til, gratis, at deltage i 
præsentationen af publikatio-
nerne, som alle efter præsen-
tationen kan købes med eller 
uden forfattersignatur.

Museum Sønderjyllands 
Genforeningsbus deltager 

også i museets festdag. Bus-
sen vil være parkeret på mu-
seets P-Plads fra kl. 11 - no-
genlunde samtidig med at 
kromanden fra Den gamle 
Grænsekro rykker udendørs 
med servering.

Inde på museet vil der na-
turligvis også være en overra-
skelse til museets gæster.

Genforenings- og Grænse-
museet håber, at rigtig mange 
vil hejse flaget den 10. juli 
2020 for at markere 100-året 
for Genforeningen især og for 
museets 25 års fødselsdag.

Sønderjyske backs bliver i SønderjyskE Ishockey
Vojens-drengene Daniel 
Kønig Hansen og Daniel 
Galbraith er også i Søn-
derjyskE Ishockey i næste 
sæson.

 
Også i næste sæson er der 

to stærke sønderjyder, der 
tager fra i forsvaret hos Søn-

derjyskE Ishockey. 25-årige 
Daniel Kønig Hansen og 
29-årige Daniel Galbraith har 
forlænget deres kontrakter, og 
begge backs er dermed klar til 
deres tiende sæson på ligahol-
det efter sommerferien.

 Direktør Klaus Rasmus-
sen glæder sig over forlæn-

gelserne med de to lokale 
spillere. - Det er altid rart at 
få forlængelser på plads, for 
det er jo et bevis på, at de har 
leveret i den forgangne sæson, 
og for disse spillere gælder 
det, at de har gjort det godt 
over en årrække, og smilet er 
altid ekstra stort, når det er lo-

kale spillere, der gør det godt 
og bliver i klubben.

- De har også nået en alder 
og et niveau, hvor vi stiller hø-
jere og højere forventninger til 
dem. Talentprædikatet har de 
smidt for flere sæsoner siden, 
og nu skal de i højere grad 
træde i karakter som stamspil-

lere og ledere på holdet. Det 
har de begge forudsætnin-
gerne til at gøre efter alle de 
år, de har optrådt i lyseblåt, 
og jeg glæder mig til igen at 
se Kønig og Galbraith på isen 
i Frøs Arena efter sommerfe-
rien, siger Klaus Rasmussen.

Daniel Galbraith rundede 

500 kampe for SønderjyskE 
Ishockey i februar i år, mens 
Daniel Kønig Hansen kun er 
14 kampe fra at ramme 400 
kampe i lyseblåt.

 Galbraiths kontrakt er ble-
vet forlænget med to år, mens 
Kønig har lavet en etårig for-
længelse.
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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

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.

Kreative Værksteder udvider med 2 dage
Som noget nyt udvider 
»Kreative Værksteder« i 
Hejlsminde med 2 dage, så 
udstillingen er fra søndag i 
uge 30 til og med søndag i 
uge 31. 

Og der er 2 nye udstillere, 
som er der på skift. Leif Sva-
neborg fra Kjellerup er der 
de første 4 dage (19-22. juli)
med skulpturer til haver mm. 
Den lokale kunstner Lisbeth 
Lydiksen er der de sidste 4 

dage (23.-26. juli). Hun vi-
ser sine mange ting, der er 
fremstillet af drivtømmer. De 
øvrige 6 kunstnere er Anne-
lise Nielsen ved væven. Birthe 
Engedal viser sine malerier 
med lokale motiver. Preben 
Nielsen fletter pileflet. Hanne 
Nothlev viser sine flotte filt-
jakker, og så er der Inga Jør-
gensen med de hjemmesyede 
tasker. Inger Bie viser sine 
flotte glaserede stentøjs ting.

Ny er Anne-Marie Schnei- 
der, som serverer kaffe og 
hjemmebagt kage fra kl. 
13.30-16.30. Der er mulig-
hed for at se meget forskelligt 
flot kunsthåndværk og sam-
tidig nyde den flotte natur 
ved Hejlsminde.  Det sker alt 
sammen fra søndag den 19. 
juli til og med søndag den 26. 
juli kl. 10-17.

Lisbeth Lydiksens drivtømmer

Leif Svaneborgs Big Bang skulptur.

Nyt fra 

Det sker!

Christiansfeld Centret 
Nørregade 14, 6070 Christiansfeld

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

www.christiansfeldcentret.dk 

VIDSTE DU... | RUNDT OM VERDENSARVEN

...at FN´s organisation UNESCO har udnævnt over tusind helt unikke 
steder i verden til verdensarv?
På nuværende tidspunkt er der 1121 steder i verden, der er optaget på
UNESCO’s verdensarvsliste. Heraf 869 kulturelle, 213 naturlige og 39 
blandede steder.  

PAKKETILBUD | GENFORENING PÅ FLERE MÅDER 

Kom på tur rundt i grænselandet og oplev Genforeningen på flere måder.

Pakken indeholder: Genforeningsbyvandring rundt i Christiansfeld, Gen-
foreningsplatte i historiske rammer på Grænsekroen og adgang til Genfor-
enings- og Grænsemuseet.

Læs mere om tilbuddet på vores hjemmeside.

Foto: Tegnestuen Mejeriet

5 ÅRS JUBILÆUM | VERDENSARV I CHRISTIANSFELD 

Den 4. juli 2020 kan Christiansfeld fejre 5 års jubilæum som UNESCO 
verdensarv. Kom og vær med til at markere denne dag med os!

Vær med til åbent hus i Søstrehuset, hvor du blandt andet kan tage med 
på en byrundvisning eller besøg Brødremenighedens udstillinger - 
altsammen ganske gratis. 

Arrangementet starter kl. 11.00

MARKERING | 100 ÅRET FOR GENFORENINGEN

Kom og vær med når Christiansfeld Centret fredag den 10. juli fejre, at 
Sønderjylland igen blev en del af Danmark. 

Tag bla. med på en Genforeningsbyrundvisning, se vores udstilling 
”Genforeningen i Christiansfeld” eller prøv kræfter med sjove histori-
ske lege for hele familien. 

Find mere info på Oplevkolding.dk 

Rettelse fra sidste uges artikel 
om Brødremenighedens Hotel
Hotellet solgte 1.350 stk. take-away de første 
4 dage, og ikke »kun« 150.



Christiansfeld Avis6 Tirsdag den 30. juni 2020

Christiansfeld 
Avis

Jernbanegade 1  
(det gl. posthus) 

6070 Christiansfeld 
Tlf. 74 56 14 33 

Lunderskov
Folkeblad
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09:20   Blomsternedlæggelse ved Kongestenen  
   af Genforenings- og Grænsemuseet, Kolding 
   Kommune og Slesvigske Fodregiment på det 
   præcise tidspunkt for Christian X´ s ridt igen
   nem æresporten for 100-år siden. 
 
09:30-10:45  Brunch på Den gamle Grænsekro for invitere-
   de gæster.  
 
11:00-17:00 Åbent museum - gratis adgang 
 
Aktiviteter i løbet af dagen 
 
- Gratis hestevognskørsel - rundtur i det historiske område. 
- Museets nye videopræsentation vises hver halve time. 
- Museum Sønderjylland Genforeningsbus deltager.  
- Overraskelse til  de første 100 gæster på museet. 
- Den gamle Grænsekro - udendørs servering. 
 
 
 
 

 Bogudgivelser og bogpræsentation  
   på Den gamle Grænsekro  
 
13:00 - 13:20:  Præsentation af museets "Jubilæumsbog" 
   ved Kaj G. Nielsen 
 
13:25 - 13:45:  Præsentation af publikationen  
   "1920-Grænsen, de SKÆVE historier" 
   ved Hans Peter Nissen,, Lyngby   
 
13:50 - 14:10:  Præsentation af publikationen  
   "Fra grænsen ved Høkkelbjerg, Frederikshøj  
   og Taps - 1895 til 1920" med enestående, ikke kendte 
   fotos fra bl.a. kro og toldområdet ved Jens Bruhn,  
   Nærum  og Kaj G. Nielsen 
    
14:15- 14:25:  Præsentation af to-bindsværket om Genforeningen  
   (Vi vil hjem, hjem til Danmark og Genforenings 
   festerne juli 1920 - 600 sider 800 illustratio 
   ner) ved Steffen Riis, Værløse  
                              
Alle 4 udgivelser kan efterfølgende købes med eller uden  
forfattersignatur 

Genforenings- og Grænsemuseets 25-års fødselsdag - 10. juli 2020 

Genforenings- og 
Grænsemuseet 
Koldingvej 52, Frederikshøj, 
DK 6070  Christiansfeld  
tlf. + 45 7557 3003 
www.genforeningsmuseet.dk                  
info@genforeningsmuseet.dk  

 1995 2020 

Kultur / Helse / 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

En dag med yoga, picnic og mindfulness
Tilbring en hel dag sammen med  

Yoga-Lone og mindfull-øko-freak Maj  
og bliv forkælet med over 3 timers yoga,  

stille vandring i naturen, all-inclusive hjemmelavet,  
økologisk, vegetarisk mad, en snak 

 om Sundt liv for krop og sjæl, 
 gør-det-selv ansigtsbehandling og mindfulness

Intropris for hele dagen kr. 795,- 

Tilmelding senest d. 5/7-20 på mail: 
lomaworkshops@gmail.com

Se fuld program på vores facebook- 
side LoMa Workshops og Retreats 

eller få den sendt på mail.
Yoga-Lone kender du måske allerede 

 gennem hendes yogahold i CIF.

Maj kommer fra Rødekro  
og har beskæftiget sig med  

sund mad og mindfulness i over 30 år.

Der bliver max 15 på holdet. 

Tid: Lørdag d. 11/7-20  
kl. 8.00 til 17.45

Vi sørger for forplejning hele dagen.

Workshoppen er for  
ALLE uanset alder og yogaerfaring.

Vi glæder os til at forkæle dig. 

De bedste sommerhilsner fra  
Maj & Lone

Massage i Haderslev - Storegade 11BMassage i Haderslev - Storegade 11B

MENY Christiansfeld har 
indgået ekstra sponsoraf-
taler med Christiansfeld 
IF samt Hejls IF, aftalerne 
løber i 2 år og er på 20.000 
kr. pr. klub, i alt 40.000.

Butikken støtter hvert år 
mange af de lokale foreninger 
og har under Covid 19 mær-
ket at de lokale også har støt-
tet godt op omkring butikken.

Mange foreninger og 
sportsklubber er hårdt ramt 
på økonomien som følge af 
nedlukningen af samfundet 
i forbindelse med corona-
krisen. Nogle har mistet kon-
tingenter eller sponsor ind-
tægter. 

Vi vil gerne være med til at 
gøre en endnu større forskel 
her i vores lokal-område i takt 
med at foreningslivet igen åb-

ner op. Det er baggrunden for 
aftalen med CIF og Hejls IF 
siger de to Købmænd Jens og 
Frank fra MENY Christians-
feld.

Finansieringen af sponso-
raterne er blevet mulig via en 
uddeling fra Købmandsfon-
den KFI, der i alt har afsat 
10. mio kr. som frie købmænd 
over hele landet kan ansøge 
om til lokale sponsorater.

MENY Christiansfeld støtter de 
lokale foreninger ekstraordinært 
pga. Covid 19
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Til leje 1. sep. 2020
2 totalrenoverede lejligheder á 113 m2, landligt  
beliggende mellem Christiansfeld og Kolding.

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

Opvarmning med varmepumpe,  
derfor meget lavt forbrug. Der tilhører  

stor garage/opbevaring med egen port på 66 m2.

Der tilhører stor parklignende have til lejlighederne.

Mulighed for husdyr. 

Pris pr. mdr.: 8.500,- kr. + forbrug.

Henv. på 2025 8052 

Mindre  
lejlighed til leje

I stueplan  
Kongensgade 21.

Badeværelse og åben  
køkken er nyrestaureret, 

parkering i gården.
Husleje kr. 3.700.-  

pr. måned.
Incl. vand excl. el  

og varme.

Mobil: 2290 0640

Liberale Erhverv m.m.

Avisen holder sommerferie 
uge 28 og 29!!

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 
i  

Christiansfeld

har lukket 
i juli 

måned

Bolig / Ejendomme m.m.

Centralt beliggende lejlighed  
i Christiansfeld

Hyggelig taglejlighed på 59 m2, med entre, køkken  
og badeværelse, samt stue og separat soverum,  

med adgang til vaskekælder og have,  
udlejes straks eller efter aftale.

Husleje pr. måned 3.575,00 incl.  
vand + forbrug af varme. 

Henvendelse 2162 6875 for aftale om besigtigelse. 

Læs også ugeavisen på:

- eller få avisen tilsendt 
pr. mail  

hver tirsdag morgen.

Tilmeld dig på: 
www.christians-

feld-avis.dk

Ministerbesøg på  
Genforenings- og Grænsemuseet
Solen skinnede i dobbelt 
forstand på Genforenings- 
og Grænsemuseet den 15. 
juni på Genforeningsda-
gen.

Ganske overraskende blev 
Genforenings- og Grænse-
museet ringet op af forsvars-
ministerens sekretær med en 
forespørgsel om muligheden 
for et ministerbesøg på mu-
seet af forsvarsminister Trine 
Bramsen. Tre dage senere 

blev museet igen ringet op. 
Denne gang fra statsminister 
Mette Frederiksens sekretær, 
som havde samme ærinde. 
Kan museet åbnes for et stats-
ministerbesøg, lød spørgsmå-
let fra ministersekretæren.

De to ministerier hen-
vendte sig cirka en uge før be-
søgene, som ikke blev meldt 
officielt ud, da man ikke øn-
skede, at det skulle tiltrække 
større opmærksomhed og 
overtræde forsamlingsforbud-

det. Af samme årsag kunne 
museet kun invitere de frivil-
lige museumsværter og have-
folk med.

Statsminister Mette Fre-
deriksen ankom allerede lidt 
over middag for at spise fro-
kost på Den gamle Grænse-
kro med en række indbudte 
gæster. Ved et-tiden ankom 
forsvarsminister Trine Bram-
sen fra Skrydstrup og de to 
ministre blev inviteret inden-
for til kaffe, honningkage og 
en kort orientering om mu-
seet. Besøget afsluttedes med 
at ministrene plantede en lille 
Kongeeg, frøplante af et ege-
træ, som Christian X engang 
plantede. 

Der er plantet flere frø-
planter af Christian X-egen. 
Bl.a. ved Aastrupbro i Hader-
slev. Den blev plantet den 11-
11-2018 kl. 11.00. Kronprins 

Frederik fik en frøplante med 
hjem, da han var på besøg 
med kongeskibet i 1998. Den 
skulle være plantet ved Fre-
densborg slot. Endelig står 
der en frøplante ved genfor-
eningsstenen ved Vonsbæk 
kirke.

Efter et uformelt og hyg-
geligt besøg tog de to ministre 
videre. Statsministeren skulle 
bl.a. afslutte dagen i Sønder-
borg på Dybbøl Banke, hvor 
hun skulle medvirke i et DR-
show og forsvarsministeren 
skulle på job i forbindelse 
med eftermiddagens flotte 
overflyvning af 5 kunstfly, 
som skulle overflyve flere 
genforeningshistoriske loka-
liteter. Bl.a. Frederikshøj og 
Skamlingsbanken.

Fotograf: bestyrelsesmedlem 
Kristian Langborg-Hansen 

Tekst: Kaj G. Nielsen

To ministre planter egetræ.

Orientering om museet.

Studenterkørsel med båt, latter og sjov
Både torsdag, fredag og 

lørdag fejrede studenterne 
deres eksamen med at køre 
rundt i byen på ladet af fest-
ligt malede lastbiler. Gaderne 
og omegnen genlød af hvin, 
latter, piftende fløjter og drø-
nende bilhorn, så det var en 
fryd. I lang tid havde man 
ellers været i tvivl om man 
måtte gennemføre kørslen på 
grund af corona, men så gav 
myndighederne grønt lys i 
begyndelsen af juni - og for at 
sætte prikken over i´et kunne 
de unge mennesker fejrer i det 
allersmukkeste sommervejr.

Af Lars Østergaard Jensen
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Vognmanden tilbyder bl.a.:
4 Vognmandskørsel    4 Containerudlejning 
4 Sand/Grus/Stabilgrus/Granitskærver osv. 
4 Kurerkørsel    4 Transport    4 Kranarbejde

Henv. Jess Jürgensen, Sjølund 
Tlf. 4017 3562 

jessjurgensen.dk

Landbrug / Have / Fritid / Håndværkere 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

KOPI-PRISER:
A4 sort/hvid ...kr. 1,-
A4 farve .........kr. 3,-

A3 sort/hvid ...kr. 2,-
A3 farve .........kr. 6,-

Christiansfeld  
Avis

Kan også læses på
www. 

christiansfeld-avis.dk
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CHRISTIANSFELD SNEDKER OG 
TØMRERFORRETNING

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

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

Alt Tømrer-  
og Snedker-arbejde 

udføres

Håndværkere m.m.

Autoriserede VVS Installatør
René Jørgensen  

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

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

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

• Fjernvarme • Vand • Varme • Sanitet

Toftegårdsvej 2, 6070 Christiansfeld


