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Gudstjenester
Søndag den 7. juli 2019 
3. søndag efter Trinitatis

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

Søndag den 14. juli 2019 
4. søndag efter Trinitatis

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

Søndag den 21. juli 2019 
5. søndag efter Trinitatis

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

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

Genforeningsgudstjeneste  
10. juli 2019

Genforeningsgudstjeneste i Tyrstrup kirke, 
onsdag d. 10. juli kl. 19. Alle er velkomne. 

Foredrag på Brødremenighedens Hotel efterfølgende,  
hvor hærprovst Thomas Hansen Beck vil holde foredrag  

over emnet »Forsoning af mindretallene  
- set fra det tyske mindretals perspektiv.«

Foredrag, kaffe og kage på hotellet koster  
72 kr./person og kræver tilmelding på  

www.tyrstrupkirke.dk  
eller 7456 2316 senest 5. juli kl. 12.

Faner er velkomne i kirken til genforenings- 
gudstjenesten og kan tilmeldes via ovennævnte  

kontaktoplysninger.

HUSK Cykelandagt
Torsdag 11. juli kl. 19.00

Afgang fra præstegården i Hejls.
Finn Jensen er turleder.

Pastoratsrådet

BDM BUTIKKEN

Prætoriustorv 1a, 6070 Christiansfeld 
Mandag - Fredag kl. 10.00-17.00

Lørdag kl. 10.00-12.30

Annonce
sponsoret af: 

Gaver 

Stjerner
Tøj 

Genbrug

BRØDREMENIGHEDENS DANSKE MISSION

Læge Olga Abdi

Klinikken
holder  

ferielukket  
i uge  

29 - 30 og 31
(fra den 15/7 til og 

med den 4/8)

Læge Olga Abdi 
Museumsgade 1 
Tlf. 7456 1107

‘Ene og alene’      Oplevelsesklub for enlige

Torsdag den 11. juli kl. 14.00 
Naturtur til »LØVEODDE« 
Kaffe på cafeen 70,00 kr. - Kørsel 20,00 kr. 
- Tilmelding senest tirsdag den 9. juli. 
Vi mødes ved Sognehuset. 
Alle enlige er velkomne 
Kontaktperson Bodil Henriksen, tlf. 6011 8552 
Tyrstrup Kirke - Kolding Provstis Menighedspleje

 

     Fra Kong Vermund  

         til Christian X  
 

Spændende foredrag: 

Peter Christian Jacobsen vil 
med dette spændende fore-
drag gøre os klogere på, 
hvordan Slesvig først blev 
tabt for Danmark og siden, 
da mange havde opgivet hå-
bet, hvordan det delvist kom 
tilbage.  
 

    10. juli 2019 kl. 15:00  
              Entré 40,- kr. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

Genforenings- og Grænsemuseet 
Protektor H.E. Ingolf, Greve af Rosenborg 

Koldingvej 52, Frederikshøj,  
6070 Christiansfeld 

Praktiserende læge Hung Le

Holder sommerferielukket  
i ugerne 27-29

Der henvises til mine kolleger i Christiansfeld og  
Sdr. Bjert ved behov for akut lægehjælp i denne periode.

www.plhl.dk og på Facebook plhl

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

Ferielukket
Fra mandag den 22/7 

til fredag den 26/7
Begge dage inkl.

Christiansfeld 
Fodpleje

v/Dorthe Birkholm  
Kongensgade 13, 6070 Chr.feld  

Tlf. 7456 2117

KNALDHAMRENDE 
GODT TILBUD  

GRÆSSER
F.eks. Blåtop

Hjerndrupvej 10 . 7456 1511
www.blomstergaarden- 

christiansfeld.dk

Vi har stadigvæk 
stort udvalg i  
krydderurter,  

tomat-,  
agurk- og  

chili-planter

FRA 1900
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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.

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 år - 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 MANDAG MIDDAG.  
ANNONCERNE SKAL BETALES KONTANT.

Taksigelser Mærkedage Tillykke

Tillykke Laila og Eigel
Vi glæder os til at fejre Jeres guldbryllup lørdag den 13. juli.

Kærlig hilsen 
Hele familien

Kære Mette
Hjertelig tillykke med din 
fødselsdag den 15. juli.

Kærlig hilsen 
Farmor og Farfar

Guldbryllup
Den 19 - 7 - 2019 kan Trine 
og Gunnar Hansen, Kon-
gensgade 79, Christiansfeld, 
fejre guldbryllup.
Morgensang kl. 8 og kaffe 
efterfølgende.

Kære Sarah Jensen, 
Stepping 
Tillykke med 3 års fødsels-
dag den 16. juli. Det skal fej- 
res med lakrids-piber og en 
dejlig kjole som du elsker.

Farmor glæder sig til at 
fejre dig!

Tusind tak
for den store opmærksom-
hed ved vores sølvbryllup - 
en særlig tak til naboer for 
den flotte pyntning.

Diana og Flemming  
Jessen

1000 tak
for al opmærksomhed ved 
vores guldbryllup.

Venlig hilsen 
Jette og Jørgen Petersen

Guldbryllup
kan Laila og Eigel, Knud-
sen, Toftevænget 4, Chris-
tiansfeld, fejre fredag den 
12. juli. 

Morgensang kl. 9.00.

Taksigelser

Beskæftigelser

Hjertelig tak

for al venlig deltagelse ved

Hans Fink Petersens
begravelse ved Tyrstrup Kirke

Tak for de smukke blomster og hilsner
En særlig tak til Hjemmeplejen for

kærlig omsorg og pleje

Mange hilsner

Ingrid og familien

BDM GENBRUG

Vil du være med? 
Bliv medarbejder i Møbelhuset i Kongensgade

Vi har mange spændende opgaver 
- og vi har brug for flere frivillige!

Kig ind og få en snak i åbningstiden eller 

ring 51 17 24 75 / 22 18 01 90 og hør nærmere

BRØDREMENIGHEDENS DANSKE MISSION
MØBELHUSET i Christiansfeld

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. 09.00-16.00
Fredag .......................................................................... Lukket

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

Kontoret er dog lukket

fra torsdag den 4. juli 
til og med onsdag den 17. juli

Vi åbner igen  
torsdag den 18. juli kl. 9.00

God sommer

60 ÅR
Lars mekaniker

Åben have  
d. 12. juli kl. 12, 
Kongensgade 67, 
Christiansfeld
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er en moderne klinik for fysioterapi,  
træning og massage i Hejlsminde.

SOMMERTILBUD!  
Massage fra kun 270,- 

6 ugers personlig træning 2.300,- 
Yoga på stranden 45,-

Book tid online på www.lfys.dk eller kontakt  
os på +45 2876 6094 / kontakt@lfys.dk

• 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...

Gi’ et maleri i gave
Kig ud til Kreative Værksteder
i Hejlsminde Forsamlingshus 
Søndag den 21/7 til og med  
fredag den 26/7 kl. 10-18
Birthe Engedal - Tlf. 40 81 81 28

BUTIKKEN HAR ÅBENT: 

Fredag den 12/7 og 19/7 fra kl. 12-17 og  

lørdag den 13/7 og 20/7 fra kl. 10-14

SALGSVOGNEN HOLDER: 

Onsdag den 17/7 og 24/7 på  

Onsdagsmarkedet i Christiansfeld fra kl. 9-14

Torsdag den 18/7 og 25/7 ved 

Hejlsminde Camping fra kl. 10.30-13.00

Favstrup Fisk

Altid frisk

 Favstrupvej 43  
Tlf. 2283 1091 
Christiansfeld

www.favstrupfisk.dk

Skamlingsbanken har fået nye beboere
Skamlingsbanken har fået 
nye firbenede beboere. En 
flok geder af racen Dansk 
Landraceged skal hjælpe 
køerne med at holde bu-
ske, brombær og anden 
opvækst nede på de area-
ler, hvor der tidligere blev 
dyrket pyntegrønt i den 
nordlige del af Skamlings-
banken.

 

Det er nu to år siden, at 
Bjerget - som området hedder 
- blev ryddet for pyntegrønt. 
Efterfølgende er arealet blevet 
indhegnet, så græssende kvæg 
og nu også geder kan hjælpe 
til med at omdanne arealerne 
til ny attraktiv natur.

»Køerne æder græsset, 
men opvækst af brombær og 
andet krat er ikke deres før-
steprioritet. Det er til gengæld 

lige omvendt for gederne, så 
samgræsning med begge arter 
giver fin naturpleje,« fortæller 

projektleder Mette List, Kol-
ding Kommune.

19 geder af racen Dansk Landraceged skal være med til at sikre 
attraktiv natur på det område af Skamlingsbanken, hvor der 
tidligere har været dyrket pyntegrønt.

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

Hvad er ordet som  

man aldrig vil kalde  

en sort mand?  

Det starter med N.

- Nabo

Nakkekoteletter eller 
fadkoteletter

5000

Lamme- 
koteletter 14000

Lammesteak 
i marinade

Pr. 1/2 kg  4995

Benløse fugle
Ca. 10 stk. 7500

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

10 STK.

10 STK.

1 KG

FRIT VALG

Skært oksekød
til Gullasch, stroganoff eller 
bankekød 7500FRIT 

VALG1 KG

Censureret
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Sangfortælling en succes
Sangfortælling om »Dan-
mark - i lyst og nød« på 
Genforenings- og Græn-
semuseet den 4. juni kunne 
samle omkring 60 sang-
glade gæster.

Tidligere børne- og ud-
dannelsesdirektør i Kolding, 
Ib Hansen, fortalte ved hjælp 
af dejlige danske sange om 
Danmark gennem 200 år.

Blandt de mange fortællin-
ger, som ledsagede sangene 
fra den danske sangskat,  ind-
gik bl.a. historien om »Taler-
stolen« på Skamlingsbanken 
som på forsiden bærer Sles-
vigs to løver og Thors ham-
mer. På en af stenene citeres 
Grundtvigs ord: »Ordet, det 
er Guddoms Underværket. 
Det er Folke-Kendemærket«. 
På en anden sten ses navnene 
på de fire talere ved det andet 
sprogmøde på Skamlingsban-
ken 4. juli 1844.

Også maleriet »Danske 
soldater kommer tilbage til 
København i 1849,« malet af 
Otto Bache i 1894 fik et par 
ord med på vejen.

Skulpturen, »Modersmå-
let«, i Skibelund Krat nær 
Askov, skabt af billedhugge-
ren Niels Hansen Jacobsen og 
opstillet i 1903 var en helt na-
turlig del af Ib Hansens for-

tælling. Det gjaldt naturligvis 
også en kærlig orientering om 
en af tegneren Thor Bøge-
lunds afstemningsplakater fra 
1920 - som blev trykt med så-
vel dansk som tysk tekst. Den 

viser en fattig dreng med bare 
fødder og lappet tøj som måt-
te nøjes med fortsat at lege 
med en tom tændstikæske, 
hvis man ikke stemte dansk.

Motivet var hentet fra en 
tysk plakat til valget til den 
tyske rigsdag i 1919.

Ib Hansen flotte historie-
fortælling om tiden fra tabet 
af Norge i 1814 til Genfor-
eningen i 1920 tog virkelig 
kegler hos de fremmødte til-
hørere.

Den musikalske ledsagelse 
var lagt i hænderne på kom-
ponisten og pianisten Bente 
Ibenfeldt fortalte Kaj Nielsen.

Fotos: Jørgen Ibenfeldt

Christiansfeld IF bueskytter
Lørdag den 29. juni havde 
Christiansfeld IF bueskyt-
ter 4 skytter til stævne i 
Fredericia. 

Det var det sidste 3D stæv-

ne inden sommerferien. Det 
blev endnu engang til fine re-
sultater fra skytterne

L a n d s h o l d s s k y t t e r n e 
Christian Jørgensen og Zi-

brandt Christensen vandt 
begge deres klasse og Davoud 
Helany opnåede en anden 
plads. Tage Kristensen blev 
nr. 5 i sin klasse.

Davoud, Zibrand, Christian og Tage.

Gæster strømmer til.

Bente Ibenfeldt og Ib Hansen.

Så spiller musikken.

Torsdag den 23. maj blev 
der holdt arbejdsaften i 
Børnehaven Regnbuen. 

I strålende solskin summe-
de legepladsen af aktivitet og 
leg. Ca. 35 børn og 35 voksne 
havde meldt sig til at hjæl-
pe, og de var blevet delt op  
på forskellige arbejdshold - 
blandt andet malerhold, plan-
tehold, tømrer-hold, mad- 
hold, syhold og træbeskære-/
gravehold.

Det er aktivitetsudvalget 
(et udvalg, hvor forældre yder 
et stykke frivilligt arbejde i 
forbindelse med større arran-
gementer i børnehaven), som 
står for arrangementet sam-
men med Regnbuens perso-
nale.

Legehuse blev shinet op 
med nyt tag og ny maling, 
legeredskaber blev justeret 
og repareret, der blev bygget 
pallehuler og en sej dækhule, 
og der blev bygget pallemøb-
ler til bålpladsen, som både 
børn og voksne kan sidde på, 
når der skal laves bål og spises 
lækker bålsuppe.

Andre steder blev der be-

skåret træer og buske, gravet 
rødder op og plantet fine som-
merblomster. Sansekasserne 
blev repareret og plantet til. 
Her kan børnene få afprøvet 
de forskellige sanser, ved at se 
på blomster i forskellige far-
ver samt lugte til og smage på 
forskellige krydderurter.

Indenfor i børnehaven var 
der også gang i aktiviteterne, 
for her var syholdet i gang 
med at sy en ordentlig stak 
ærteposer, og madholdet var i 
gang med at forberede aftens-
maden.

Samtidig blev der også 
tid til snak, hygge og en 
masse gode grin.  For der er 
mange værdier i at holde en 
arbejdsaften. Udover at få 
legepladsen gjort sommer-
klar, og børnene får nogle 
nye legeredskaber, får foræl-
drene også snakket på kryds 
og tværs og måske lært andre 
forældre lidt bedre at kende. 
Det er der ikke altid så meget 
tid til i hverdagen, når foræl-
drene krydser hinanden i bør-
nehaven med et hurtigt »god-
morgen«, på vej på arbejde.

Børnene havde glædet sig 

meget til aftenen, for det var 
stort at få lov til rigtigt at vise 
legepladsen frem til deres for-
ældre, og få lov til at arbejde 
sammen med forældrene om 
opgaverne.

Børnene havde i øvrigt væ-
ret i gang sammen med pæ-
dagogerne hele ugen, med at 
gøre legepladsen pæn og ren. 
De havde blandt andet ryddet 
op i cykelskuret, vasket cykler 
og sorteret legetøj. Børnene 
har nydt at være med til ar-
bejdet. Og det giver ikke kun 
praktiske resultater i form 
af en sommerklar legeplads, 
men det styrker også børne-
nes sociale fællesskab at skul-
le samarbejde omkring sådan 
et projekt.

Kl. 17.30 kaldte madhol-
det til aftensmad. Menuen 
stod på hotdogs, som var et 
stort hit! Og bagefter nød 
børnene godt af, at det var 
isvejr!

Børnehaven Regnbuen og 
aktivitetsudvalget vil gerne 
sige stor tak til alle børn og 
forældre for den store hjælp.

Arbejdsaften i  
Børnehaven Regnbuen
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Danmarks hyggeligste 
vinfestival for 12. gang.

Vinbønderne fra Sydtyskland kommer 
igen i år. Vinbønderne stiller boder op 
fra torsdag til og med lørdag på 
Prætoriustorvet.

Vi lover:
God mad til både den store- som den 
lille sult. En helt speciel stemning på 
det smukke torv. Vinsmagning, 
Felderløbet, livemusik

Aabenraa 
Tlf. 7362 3800

Christiansfeld 
Tlf. 7456 1340

Busplan rute 134

TORSDAG D. 1. aug. kl. 16-23
FREDAG D. 2. aug. kl. 14-24
LØRDAG   D. 3. aug. kl. 12-24

gratis entré

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

VINFESTIVAL 2019 
i Christiansfeld

Program vinfest.dk

plakat a3 2019 tryk druer.indd   1 25/06/2019   17.05
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Har du endnu ikke prøvet Danmarks mest stabile 
internetteknologi? Og det endda uden det koster dig en krone? 
Ingen binding, ingen hage - og tilmed fra din lokale udbyder. 
Er du blandt de 4 ud af 5 i Trekantområdet med adgang til fibernettet, kan du så sige nej? 
 

Lige nu får du som ny kunde hele 6 måneders fibernet til 0 kr. 
Ring 70 55 55 57 eller bestil på EWII.com

Prøv selv
Du bestemmer selv, hvad 
du vil prøve. Vi har fra 10/10 
til 500/500 Mbit/s, og uanset 
dit valg, leveres dit fibernet 
med hastighedsgaranti.

6 måneder
De første 6 måneder er 
gratis og helt uden binding. 
Vil du ikke fortsætte efter 
de 6 måneder, kan du nemt 
opsige abonnementet.
 

0 kroner 
Når de 6 måneder er gået, 
kan du fortsætte med priser 
fra kun 199 kr. pr. md. 
Men indtil da kan du prøve 
forskellen for 0 kr. 

HVEM KAN 
SIGE NEJ TIL
FIBERNET
I 6 MÅNEDER
TIL 0 KR? PST!

DET ER HELT
UFORPLIGTENDE

Kultur / Mad

Som læser af Tyrstrup Herreds Tidende/Christiansfeld Avis får du dette 
specielle læsertilbud. Oplys rejsekoden ”THT” ved bestilling 

– så får du automatisk rabatprisen.

Kør Selv-ferie med

BeStilling: telefon 70 20 34 48 
eller www.happydays.nu

Husk rejsekode: 
tHt

Telefonen er åben hverdage kl. 9-17. Weekend & helligdage kl. 10-14.

Forbehold for tryk- og prisfejl samt udsolgt. Børnerabat ved 2 voksne.
Ekspeditionsgebyr kr. 99,-. Afbestillingsforsikring kan tilkøbes.

Teknisk arrangør:

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

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

Hotel Pinenhus HHH
Tag familien med til Nordjylland, hvor 
I kan bo på strandhotel ved Limfjorden 
og stå op med udsigt til vandet og mas-
ser af sjove aktiviteter hele dagen. 
Hotellet ligger på en af Danmarks 
mest idylliske pletter – lige ned til egen 
strand på halvøen Salling, hvor der er 
dømt dasedage, børnelatter og bade-
ture i det lune vand hele sommeren. Og 
skulle vejret drille, kan I tæve hinanden 
i minigolf på hotellets 18-hullers mini-
golfbane, tage på udflugt til kanon-
stillingerne i Hanstholm og Klitmøllers 
Cold Hawaii ved Vesterhavets brusende 
bølger eller ty til det tropiske vandland i 
Jesperhus Blomsterpark, der ligger kun 
5 km fra herfra. Nyd også, at I har et 
helt køkkenteam til at sikre feriefreden.

•	 2 overnatninger
•	 2 x morgenbuffet
•	 1 flaske mousserende vin
•	 1 x 2-retters middag
•	 1 x 4-retters middag
•	 Værelse med udsigt
•	 Fri Wi-Fi

familieferie i nordjylland
3 dage på 3-stjernet strandhotel ved Glyngøre

Ankomst 
Valgfri frem til 20.12.2019.
Børnerabat 
1 barn 0-3 år gratis.
2 børn 4-14 år ½ pris.

Pr. person i familieværelse 
(v. min. 2 voksne)

999,-
Pris uden rejsekode 1.149,-

Pristillæg 1.7.-30.9.: 200,- 

3 nætter fra 1.399,-

Møbelhuset søger frivillige
Genbrugsbutikken i Kon-
gensgade i Christiansfeld 
mangler hænder.

Brødremenighedens Dan-
ske Mission (BDM) har fire 
butikker i Christiansfeld. Den 
største af dem, Møbelhuset, 
søger nye frivillige, som vil 
prøve kræfter med det gode 
arbejdsfællesskab og formål.

Meningsfyldt arbejde
BDM driver genbrugsfor-

retninger for at samle penge 
ind til det internationale ar-
bejde. Omsorg for det hele 
menneske er sloganet, og 
netop dette fokus gør det 
ekstra meningsfyldt at være 
frivillig i butikkerne. Sidste år 

sendte Møbelhuset alene om-
trent 175.000 kroner videre 
til BDMs kirkelige og sociale 
projekter.

- Vi har akut brug for flere 
frivillige, lyder nødråbet fra 
Erik Jensen og Poul Strarup, 
som fungerer som frivillige 
koordinatorer. Butikken har 
åbent hver onsdag og torsdag 
eftermiddag samt første lør-
dag i måneden. Overskuddet 
fra butikken går ubeskåret til 
at hjælpe mennesker i nød i 
Tanzania, D.R.Congo, Bu-
rundi og Albanien.

- Kom ind til en uforplig-
tende snak om hvordan du 
kan være med. Der er mange 
forskellige opgaver. Vi løfter i 
flok og vi har brug for dig!

Genbrug gør gavn
Det er ikke kun ude i ver-

den, at genbrugsarbejdet gør 
godt. Humøret er også højt i 
hverdagen i Møbelhuset, hvor 
fællesskabet og gode relatio-
ner er en motiverende del af 
arbejdet. Til gengæld kniber 
det altså lige nu med medar-
bejdere:

- Vi ønsker mindst to nye 
medarbejdere både onsdag 
og torsdag. Finder vi dem så 
fortsætter vi ufortrødent. Vi 
inviterer derfor interesserede 
på besøg i butikken for at 
høre nærmere, lyder det fra 
Erik og Poul:

- Opgaverne består blandt 
andet i modtagelse af brugte 
møbler og andre varer, ren-

gøring, småreparationer, pris-
mærkning og indretning - og 
naturligvis ekspedere kunder, 
så de går glade derfra og kom-
mer igen.

Som frivillig bliver man 
desuden en del af et større 
fællesskab med de andre bu-

tikker. Her får man mulighed 
for at deltage i udflugter og 
årsfester, hvor det fejres, at 
man sammen gør en forskel 
for andre.

Vil du høre mere eller være 
med, så er Erik Jensen og 
Poul Strarup klar ved telefo-

nen. De kan træffes på 51 17 
24 75 i butikken onsdag kl. 
13-17 eller på mobil 22 180 
190. Du kan også kigge ind 
i Møbelhuset i åbningstiden 
og få en snak fortæller Martin 
Højgaard Jensen.

Alf Mathisen og Poul Strarup, frivillige på torsdagsholdet.
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CHRISTIANSFELD

fra torsdag den 1. august 
til og med  

lørdag den 3. august 2019

på

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

Vi har i år en lækker 3-retters menu.
Og så er der selvfølgelig vores dejlige: Stjerneskud - Pariserbøf  og Tapas.
Børnene skal da heller ikke snydes, så vi har alle vores børneretter på menukortet.

VINFESTIVAL MENU: 
Fiskesymfoni 

m/3 slags fisk,  
asparges, rejer og dressing.

(Vin: Riesling Pfalz)

Rosastegt oksefilet 
m/krydderkartofler, rødvinsovs 

og sauterede grøntsager.
(Vin: Vista Merlot, Chile)

Panna Cotta 
m/jordbær og  

karamelcrunch.
(Vin: Moscato Doc Piemonte)

  1 ret 18900   m/1 glas vin 23500 2 reter 25900   m/2 glas vin 33900 3 retter 29900   m/3 glas vin 39800

Torsdag - fredag og lørdag d. 1., 2. og 3. august 
er køkkenet åbent fra kl. 12.00 - 21.00

Torsdag den 1. august  
er Pubben åbent fra kl. 11.00 - 24.00
Fredag og lørdag den 2. og 3. august  
er Pubben åbent fra kl. 11.00 - 05.00

Gårdhaven er også åben fredag og lørdag 
fra kl. 14.00-02.00 hvor der er salg af

Grillpølser med brød 2500 

Øl / Sodavand og Is 
Torsdag den 1. august dog fra kl. 14.00-23.00

 

Ny Plakat Ringguldet A3 tekst rast.indd   1 01-05-2019   14:40:07

 

Ny Plakat Ringguldet A3 tekst rast.indd   1 01-05-2019   14:40:07

Kultur / Mad

Hold din fest i Fjelstrup

Forsamlingshuset  -max. 100 gæster.   Kr. 2.300 
Klublokalet            -max. 40 gæster.  Kr. 1.800 
Separate køkkener til hvert festlokale.

Giv mig et ring – jeg altid klar til at hjælpe dig 
med at få en god fest.

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

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

HJÆLP 
Vi mangler plads!

1/2 pris
på ALT i Stalden
søndag den 7. juli 

fra kl. 11-16 
Håber vi ses!

Nostalgi - Livsstil - Mode
350 m2 med stort udvalg i nyt og gammelt til både ude og inde.

Gå på opdagelse, kom og lad dig inspirere, 
opleve og sanse!

Antik & Kunst - Second Hand & Loppefund,
Tøj og ting til haven - og meget, meget mere...

Et besøg værd for hele familien!

Åbningstider:
Mandag  kl. 13-17
Torsdag  kl. 13-17
Søndag kl. 11-16

Lad turen gå til midt i Hejls

Hejls Landevej 43 . 6094 Hejls
Tlf. 7557 2508

www.midt-i-hejls.dk
Nostalgi - livsstil - Mode

Hejls Landevej 43 
6094 Hejls

Åbningstider:
Mandag kl. 13-17
Torsdag kl. 13-17
Søndag kl. 11-16

Tlf. 2349 4139
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Afholdt skoleleder går på pension

Efter at have givet Christi-
ansfeld Skole et markant 
løft tog skoleleder Poul 
Fremmelev efter knap 4 
år afsked med forældre, 
medarbejdere og sine ele-
ver ved en reception, der 
både fik smil og tårer frem 
hos hovedpersonen og gæ-
sterne. 

Den populære og respek-
terede skoleleder har - med 
egne ord - aldrig forladt fol-
keskolen, siden han i 1963 
som 6-årig mødte op til sin 

første skoledag i Odense. Se-
nere kom Poul Fremmelev 
langt omkring og har arbejdet 
på 7 forskellige skoler heraf 
de sidste 25 år som skoleleder 
sidst på Starup Østby Skole, 
før han nu sætter et flot punk-
tum på Christiansfeld Skole. 

Når man jævnligt har be-
søgt skolen og overværet de 
mange spændende temadage 
og arrangementer, var man 
aldrig i tvivl om Poul Frem-
melevs evne til at motivere 
medarbejderne og gøre sko-
ledagene spændende og sjove 

for børnene. En særlig smuk 
tradition på skolen, som han 
indførte, var at invitere hver 
elev på dennes fødselsdag ind 
på sit kontor, hvor der van-
kede Dumble chokolade og et 
lille dannebrogsflag til at sæt-
te på bordet den pågældende 
dag - og samtidig gav det sko-
lelederen bedre mulighed for 
at spørge ind til elevens inte-
resse, tanker og drømme og 
således lære børnene bedre at 
kende og følge dem fra klasse 
til klasse, fra år til år. 

Uddrag af dagens mange 
taler

Ved receptionen i sko-
lens store gymnastiksal talte 
blandt andre viceskolein-
spektør Dorte Tonnesen om 
sit 3 år lange og inspirerende 
parløb med Poul Fremmelev, 
næstformand for skolebesty-
relsen Kristen Gubi Glint-
borg som fremhævede, at 
både trivsel og indlæringen 
var gået frem under Poul 
Fremmelev ledelse. Så kom 
turen til lærer Anne Hjorth, 
som med glimt i øjnene frem-
lagde en »elevplan og udta-
lelse« for Poul Fremmelev 
med oversigt over fravær, sy-

gedage, madkundskab, bevæ-
gelse, svømning - hvor Poul 
trods alt stadig ikke kan gå på 
vandet - musik, digital dan-
nelse med mere. Efter Anne 
Hjorth holdt Max Agger fra 
Skolelederforeningen sin tale, 
genopfriskede fælles minder 
og takkede Poul Fremmelev 
for deres samarbejde. Næste 
taler var Helene Baarup Chri-
stensen fra skolens personale-
forening, som havde spurgt 
flere elever på skolen om, 
hvad de tænkte på i forbin-
delse med Poul Fremmelev 
- og næsten alle fremhævede 
deres fødselsdagssamtaler 
med tilhørende udlevering af 
Dumble hos skolelederen - og 
at han altid ønsker alle god-
morgen ved starten på hver 
skoledag. Sidste taler på po-
diet var tidligere viceskolele-
der Anne-Else Højgaard, som 
fremhævede de mange flotte 
aftryk, Poul Fremmelev nå-
ede at sætte på skolen og hans 
positive omgangsmåde med 
eleverne, og at han altid lagde 
vægt på at lære både store 
og små på skolen at kende. 
Anne-Else Højgaard satte en-
delig ord på de egenskaber, 
som hun syntes kendetegner 

Poul Fremmelev: Anstæn-
dighed, ordentlighed, faglig 
dygtig, engagement, loyalitet, 
optimisme, utrættelig energi, 
gavmildhed, ærlighed, velvil-
je, empati, respekt for andre, 
samarbejdsvilje, livsvilje og 
næstekærlighed.

Tid til familien og politisk 
arbejde

Og til sidst holdt en tydelig 
rørt Poul Fremmelev sin egen 
tale, hvor han takkede for den 
smukke reception, dagens 
taler og samarbejdet med 
alle på skolen. Selv om Poul 

Fremmelev nu går på pen-
sion som skoleleder, kommer 
han næppe til at kede sig, idet 
hans to døtre begge har fået et 
barn hver indenfor de sidste 
par måneder. Desuden bliver 
der også mere tid til almin-
delige huslige pligter og rej-
ser sammen med sin hustru, 
Anette. Endelig glæder Poul 
Fremmelev sig til at få mere 
tid og overskud til sit politi-
ske virke som regionsmedlem 
for Socialdemokratiet - især i 
forbindelse med den nye sy-
gehusstruktur på Fyn. 

Af Lars Østergaard Jensen

Der er ingen tvivl om, at børnene vil savne skolelederen - og 
omvendt.

Lærer Anne Hjorths oplæsning af Poul Fremmelev egen »Elev-
plan« bragte smilene frem hos alle.

Stepping Sommeruge med efterårsvejr
I en uge, hvor vejrguderne 
virkeligt viste deres våde 
ansigt, løb Stepping Som-
meruge for andet år af sta-
blen i uge 24. 

Et forholdsvist nyt initia-
tiv, der så dagens lys i 2018, 
som erstatning for Stepping 
Kræmmermarked. I et helt 
år, har en stor gruppe frivil-
lige arrangeret aktiviteter for 
alle aldersgrupper. På trods 
af en lang række regn- og tor-
denbyger, var programmet 
stærkt nok til at få folk ud af 
stuerne og alle arrangementer 
havde rigtig mange glade og 
tilfredse deltagere.

Ugen startede allerede 
lørdag den 8. juni 2019, hvor 
Stepping Frivillige Brand-
værn fejrede deres 90 års 
jubilæum. Der var bl.a hop-
peborg for børnene, mulig-
heden for at komme til tops i 
en stigevogn og for at studere 
brandbiler. Der var også be-
søg af mange af de omkring-
liggende, frivillige brandværn 
og der var en rigtig hyggelig 
stemning.

Mandag var der sognevan-
dring, hvor den lokale August 
Juhler tog ca. 50 borgere med 

rundt i Stepping og fortalte 
anekdoter fra gamle dage. 
Tirsdag inviterede Spejderne 
i Stepping til krea-aften og 
Stepping Friskoles Støtte-
forening inviterede til banko. 
Onsdag viste vejret virkeligt 
tænder: En oldboyskamp i 
fodbold måtte trække spil-
lerne i sikkerhed, en flok 
motorcykler i parade blev 
gennemblødte af regn og 
krolfspillerne på krolfbanen 
måtte trække i ly for torden. 
Men på magisk vis stoppede 
regnen, ligesom det store ka-
gebord skulle indtages og folk 
kom og støttede de lokale fri-
villige. Torsdag var vejret med 
arrangørerne. Der var mange 
deltagere til løb og cykelløb 
og efterfølgende fællesspis-
ning. Aftenen sluttede med 
en showkamp, hvor brand-
værnet tog imod lærerer og 
ansatte fra Stepping Friskole 
og Natur- og Idrætsbørne-
hus på fodboldbanen. En flot 
showkamp med stort heppe-
kor. Fredag regnede det igen, 
men det årlige Børne-OL 
flyttede ind i tørvejr i Treklø-
verhallen. Det samme gjorde 
bagagerumsmarkedet og 
børneloppemarked om lør-

dagen. Lørdag blev der også 
spillet fodboldkampe, solgt 
spejderlapper og afholdt bør-
nebrandøvelse. Alt sammen i 
tørvejr. En ny konkurrence så 
også dagens lys, hvor de for-
skellige områder af Stepping 
konkurrerede mod hinanden 
i By-dysten - en sjov og for-
nøjelig konkurrence, hvor 
hold Nord løb med pokalen. 
Aftenen sluttede af med fæl-
lesspisning og koncert i Fest-
teltet med Tom Donovan.

Fra arrangørernes side, 
skal lyde et stort tak til alle 
deltagere og de utallige frivil-
lige, som har givet en hånd 
med før, under og efter Step-
ping Sommeruge. Også et 
kæmpestort tak til Stepping 
Frivillige Brandværn, Kirken, 
Spejderne, Stepping Frisko-
les Støtteforening, Krolf, ele-
ver og ansatte ved Stepping 
Friskole og Natur- og Idræts-
børnehus, Samvirke og alle 
deres underafdelinger samt 
sponsorer. Uden jer allesam-
men, var der ikke en Stepping 
Sommeruge - på gensyn i uge 
24, 2020. 

Af Brith Langborg-Hansen, 
Stepping Sommeruge
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Nyt fra 

Klumme 

Kære Læser

Et af de krav, der er til et verdensarvssted, er at man 
skal have en såkaldt Forvaltningsplan. En Forvaltnings- 
plan er et overordnet styringsredskab, en slags værk-
tøjskasse, kan man sige, der i overensstemmelse med 
UNESCO’s Verdensarvskonvention samler alle red-
skaber og strategier til at bevare og sikre de enestående 
universelle værdier i Christiansfeld.

Forvaltningsplanen skal evalueres og revideres hvert 4. 
år og skitserer målsætninger og udfordringer inden for 
de forskellige indsatsområder.

Vi har netop været igennem øvelsen med at lave en 
ny Forvaltningsplan, der nu også er blevet politisk god-
kendt. Og sådan arbejder vi løbende med – i samar-
bejde med de mange gode samarbejdspartnere – at 
passe på vores allesammens unikke verdensarv.

Nyd sommeren og læg eventuelt vejen forbi Søstre-
huset i skolernes sommerferie, hvor vi byder på børne- 
og familieaktiviteter.

Til sidst et lille tip: Der er stadig – i skrivende stund 
- billetter at få til foredragene med Kim Leine, Bertel 
Haarder, Simi Jan samt Bubbers børneshow. 
Se nærmere på www.christiansfeldcentret.dk 

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!

JØRGENS REJSER 

SÆRUDSTILLING 

JUNI 2019 - JANUAR 2020 

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 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. 

HAR DU HUSKET AT KØBE DIN BILLET ?
Det er fortsat muligt at få billetter til foredragene med Bertel 
Haarder, Kim Leine, Simi Jan og til Bubbers børneshow. 
Find nærmere info og priser på vores hjemmeside. 
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Kreative Værksteder
Ved »Kreative Værkste-
der« i Hejlsminde, er der 
mulighed for at møde 10 
kunstnere. 

Og der er også mulighed 
for at få en kop kaffe med 
Randy Jørgensens og Else 
Mygind Hansens hjemme-
bagte kage. 

Man kan møde Annelise 
Nielsen ved væven og bør-
nene kan prøve mini-væven. 
Anne Luxhøj arbejder i træ, 
Sophie Dahlmann syr patch-
work, Birthe Engedal viser 
sine malerier med lokale 
motiver. Preben Nielsen flet-

ter pileflet, og Lene Olsen 
har sine små vævede bille-
der med. Birgitte Gaardsted 
brænder glasstænger om til 
glasperler. Hanne Nothlev 
viser sine flotte filt-jakker, og 
så er der Inga Jørgensen med 
de hjemmesyede tasker. Inger 
Bie viser sine flotte glaserede 
stentøjs ting.

Så der er mulighed for 
at se meget forskelligt flot 
kunsthåndværk og samtidig 
nyde den flotte natur ved 
Hejlsminde. Det sker alt sam-
men fra søndag den 21. juli til 
fredag den 26. juli kl. 10-18. 

Fællesfoto med alle udstillere.

Vikingerne melder klar 
til Ringguldet

Foredrag: Fra Kong Vermund til Christian X

I disse dage justeres de 
sidste detaljer, inden Jels-
vikingerne melder alt klar 
til årets forestilling Ring-
guldet, der har premiere 
fredag den 5. juli.

 

De sidste mange aftener 
har man i Jels kunnet høre 
replikker fra årets forestil-
ling, Ringguldet gjalde ud af 
højttalerne ved den smukke 
friluftsscene ved Nedersø-
ens bred. Instruktør Louise 

Schouw giver dessiner til de 
frivillige skuespillere, som 
prøver scenerne igen og igen. 
Også de professionelle lys- og 
lydmænd er i fuld sving. De 
tilpasser opsætningen og laver 
de sidste justeringer inden det 

Foto: Frank Cilius.

Hvem kender ikke sagnet 
om den blinde Kong Ver-
mund - med den svage-
lige søn, Uffe hin Spage, 
som med faderens sværd 
»Skræp« vandt sejren i en 
tvekamp  mod en saksisk 
prins og en kæmpe på en 
ø i grænsefloden Ejderen. 
Ved sejren vandt han Dan-
marks uafhængighed.

Uffe hin spage er som 
bronzestatue udødeliggjort 
i 1932 af billedhugger Anne 

Marie Carl-Nielsen. og kan 
ses i Byparken, Kolding.

Med udgangspunkt i dette 
sagn fra 400-500-tallet vil Pe-
ter Christian Jacobsen bevæ-
ge sig op igennem historien 
- helt op til Kong Christian 
X - med spændende fortæl-
linger om hele perioden.

Peter Chr. Jacobsen vil af 
mange være kendt som man-
geårig formand for Tyrstrup 
Skolenævn. 

Det blev også til en pe-
riode som viceborgmester 

i Christiansfeld, da Holger 
Hansen var borgmester.

Efter at være gået på pen-
sion har han brugt tid på at 
studere Slesvigs historie og 
har nu lavet et foredrag med 
hovedvægten på tiden fra 
Kong Vermund op til, under 
og efter 1. verdenskrig.

I foredraget med titlen 
»Fra kong Vermund til kong 
Christian X« vil Peter Chr. 
Jacobsen gøre os klogere på, 
hvordan Slesvig først blev 
tabt for Danmark og, da 

mange havde opgivet håbet, 
siden delvist kom tilbage.

Foredraget holdes på 
Genforenings- og Grænse-
museet på 99-årsdagen for 
det symbolske kongeridt over 
den slettede grænse - den 
10.7.2019 kl. 15.00 - Entré: 
40 kr. fortæller Kaj Nielsen.

Uffe hin spage i Byparken, 
Kolding

Peter Christian Jacobsen

hele overlades til de mange 
frivillige bag Jels Vikingespil.

»Det er fuld gang i alle vo-
res afdelinger og selvom det 
måske kan se lidt kaotisk ud 
lige nu, så er jeg sikker på, at 
vi bliver helt klar til at tage 
imod publikum - helt ligesom 
i de foregående 42 år«, lover 
Bruno S. Bennedsen, for-
mand for Jels Vikingespil.

Allerede onsdag den 3. 
juli åbner vikingerne dørene 
til en forpremiere på årets 
forestilling. Her er bl.a. pres-
sen, samarbejdspartnere og 
tidligere instruktører invite-
ret til at overvære årets første 
forestilling. Som privatperson 
har man også mulighed for at 
overvære forestillingen denne 
aften. Tilmed til nedsat pris.

»Vi tilbyder et mindre an-
tal billetter til nedsat pris til 
vores forpremiere, da gæster-
ne må acceptere, at der kan gå 
pressefotografer rundt, som 
fra tid til anden kan genere 
udsynet en smule«, fortæller 
Bruno S. Bennedsen. Billet-
prisen denne aften er blot 90 
kr. for en voksen og 55 kr. for 
et barn, så her er en unik mu-
lighed for at få en særlig som-
meroplevelse på lavt budget. 
Bemærk: De sidste billetter 
til denne forestilling frigives 

først mandag den 1. juli.
Årets forestilling, Ringgul-

det, handler om Gorm den 
Gamles kamp for at samle 
Danmark under et banner. 
I stykket følger man ham på 
hans rejse fra England tilbage 
til Danmark, hvor han som 
udenforstående skal overbe-
vise de siddende stormænd 
om, at han er den rette til at 
være deres herre. Til dette gør 
han brug af den store guld-
skat, han har med sig. Mel-
lem kampe og udfordringer 
med stormændene får Gorm 

heldigvis også tid til kærlig-
heden.

Ringguldet har premiere 
fredag den 5. juli og spilles 
hver aften 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. Billetter kan købes on-
line på www.jelsvikingespil.
dk.

Foto: Frank Cilius.
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Endnu en hjertestarter i Christiansfeld
- nu også ved Søstrehuset
Søndag den 28. april sam-
lede Brødremenigheden 
og Christiansfeld Centrets 
personale ind til en god 
sags tjeneste og med det 
formål, at skaffe en hjer-
testarter til Søstrehuset i 
Christiansfeld - og det lyk-
kedes! 

Ved Hjerteforeningens 
store landsindsamling var 
medlemmer af Brødreme-
nigheden og repræsentanter 
fra Christiansfeld Centret på 
gaden sammen med en masse 
lokale, der støttede op om 
den gode sag. 

Den nye hjertestarter er 
nu installeret på Søstrehusets 
vestgavl (mellem Søstrehuset 
og Enkehuset) ved rampen 
ned til elevatoren. Hjertestar-
teren er tilgængelig døgnet 
rundt. 

Det var Käte Thomsen 
fra Brødremenigheden, der 
fik idéen til at starte indsam-
lingsgruppen og med hjælp 
fra Kristina Wagner Hansen, 
som er kommunikations- og 

formidlingsmedarbejder i 
Christiansfeld Centret, blev 
gruppen hurtigt til en realitet. 

- Med over 40.000 besø-
gende i Søstrehuset om året, 
er det relevant at have en 
hjertestarter indenfor kort af-
stand. Derfor så jeg det som 
en oplagt mulighed, da Hjer-
teforeningen annoncerede, at 
man kunne samle ind til en 
Hjertestarter i sit lokalom-
råde. Vi er glade og taknem-
melige for at de fremmødte 
trodsede vejret og hjalp med 
at samle ind den søndag i 
april - Siger Käte Thomsen, 
Brødremenigheden. 

I alt samlede de 16 del-
tagere 15.613 kroner ind til 
Hjerteforeningen. Hertil skal 
lægges det, som hver indsam-
ler samlede ind via Mobile-
Pay. Landsgennemsnittet for 
MobilePay er på 250 kroner 
pr. rute, oplyser Hjertefor-
eningen. På landsplan blev 
der d. 28. april samlet ind til 
over 300 nye hjertestartere 
spredt ud over hele landet. 

Af Lars Østergaard Jensen

Käte Thomsen ved den nye hjertestarter ved Søstrehuset, Nør-
regade 14. Ud over hjertestarteren ved Søstrehuset der også hjer-
testartere på følgende steder - tilgængelige døgnet rundt: 

I porten ved Anemonen, Kongensgade 11.

Arla Foods, Arlavej 2Desuden er der opsat hjertestartere på følgende steder - tilgænge-
lige i åbningstiderne:  Læge Hung, Kongensgade 2, stuen.

Christiansfeld Bibliotek og Skole, Gl. Kongevej 3.

Seniorhuset, Skolevej 3.

Regnbuen, Borgmestervej 3. Genbrugspladsen, Arlavej 7.

Cuben, Østprøven 1.

VBI Group (Vejstruprød Busimport), Kongensgade 38.

BEMÆRK:  
Kontoret er lukket fra torsdag den 4. juli til onsdag den 17. juli 

begge dage inkl.
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Bolig / Ejendomme / Landbrug / Have / Fritid m.m.

Liberale Erhverv m.m.

Motor

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

Fjelstrup byfest 2019
I år var flere af byens for-
eninger gået sammen om 
at afvikle byfesten i Fjel-
strup. Nye tiltag blev in-
troduceret og noget var 
»som det plejer«.

Torsdag aften sørgede 
støtteforeningen til nødbe-
handler bilen for familie fæl-
lesspisning med grillet kylling 
og lækkert tilbehør. Der var 
fulde huse med 100 glade gæ-
ster. 

Fredag aften var der aktivi-
teter for hele familien. Der var 
arrangeret wellness for piger-
ne med fodmassage, makeup, 
håropsætning og neglelak. 
Der var efterfølgende mange 
smukke piger at finde rundt 

i byen. For drengene var der 
arrangeret lan party. Com-
putere, skærme, PlayStations 
stod linet op og der blevet 
gamet hele aftenen. Der var 
nok en del drenge, der var 
lidt firkantede i øjnene, da de 
tog hjem. Mens børnene var 
underholdt af wellness og lan 
party var der for resten af fa-
milien arrangeret rundbold, 
disc golf og floorball. Der blev 
kæmpet så sveden løb ned ad 
ryggen.

Lørdag var der børne-akti-
vitets-dag hele formiddagen. 
Her kunne børnene få an-
sigtsmaling, easyroller bane, 
flødebollemaskine, hoppe-
borg, nerf war. Der var rigtig 
mange børn, der deltog. På 

grund af vejret blev aktivite-
terne flyttet i hallen. Det gav 
en rigtig god stemning, og 
alle kunne følge med i akti-
viteterne. Om eftermiddagen 
blev den store gadedyst af-
holdt. Der blev kæmpet om 
»Havenisse-trofæet«, som nu 
skal stå fremme i en have på 
Præstevænget. 

Lørdag sluttede med fest 
med helstegt pattegris mm. 
Der var god tilmelding og de 
sidste gik »lige hjem« tidlig 
søndag morgen. Under festen 
blev årets Fjelstrupper kåret. 
Det blev i år Brian Christen-
sen der fik hæderen. Brian er 
meget aktiv i flere grene af 
foreningerne. Han er træner 
for flere hold, og i en periode 

måtte han køre langt for at 
komme frem. Brian viser al-
tid stort engagement i de ting 
han deltager i. Han er vellidt 
og sympatisk. Vi ønsker Brian 
tillykke med hæderen.

Det var ikke mange af de 
sene nattegæster, der deltog i 
Familie-gudstjenesten søndag 
formiddag i bålhytten, men 
det var der heldigvis mange 
andre, der gjorde. Spejderne 
deltog og hjalp præsten med 
Fadervor. Præsten sagde bla. 
i hendes prædiken, at man 
skulle huske at se livet med 
andre briller, ting kan også 
se godt ud i mørke. Sådan en 
søndag oven på en fantastisk 
byfest passer hendes ord me-
get godt. Vi synes dette års 

byfest forløb rigtig godt. Vi 
takker for den gode tilslut-
ning og gode stemning alle 

dage. Vi glæder os allerede 
til næste års byfest, fortæller 
Anne B. Hansen.
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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.

Liljensø Fysioterapi med udsigt over Lillebælt
For fire måneder siden 
åbnede Stella Liljensø sin 
moderne klinik for fysiote-
rapi, træning og massage i 
Hejlsminde. 

På den sidste skoledag, da 
børn og unge glade sprang i 
vandet fra broen i Hejlsminde 
og tog hul på deres sommer-
ferie, kiggede vi ind hos Stella 
Liljensø i hendes smagfuldt 
indrettede klinik med udsigt 
ud over Lillebælt med Brand-
sø og Fyn. Ja, man kan næppe 
tænke sig mere inspirerende, 
smukke og indbydende ram-
mer.

Fra biologistudie til ud-
dannelse som fysiotera-
peut og sportsmediciner

Stella er rundet af det 
nordsjællandske, nærmere 
bestemt den lille by Slange-
rup nær Frederikssund. Hun 
flyttede til Jylland, da hun 
skulle starte på medicinstu-
diet i Odense. Men i stedet 
valgte hun at rejse til Austra-
lien, hvor hendes tid gik med 
en masse marine biologer og 
fik hende til at tilmelde sig 
biologistudiet på SDU - men 

Stella savnede at arbejde med 
mennesker og uddannede 
sig derfor endelig til fysio-
terapeut. Samtidig med ud-
dannelsen begyndte Stella at 
arbejde som træner hos Fit-
ness1 og Fitness World i Kol-
ding, hvor hun mest undervi-
ste i Yoga, men også crossfit, 
trx, stram op, pilates, dancefit 
og andre discipliner. Stella 
valgte at overbygge sin fysio-
terapeut uddannelse med at 
læse sportsmedicin. Efter sin 
eksamen fik hun tilbudt job 
hos Fredericia Fysioterapi - 
hvor hun senere hen startede 
egen virksomhed.

Egen klinik efter barne-
fødsel

Men efter fødslen af dat-
ter syntes hun, at den to timer 
lange køretur frem og tilbage 
til arbejdet blev for anstræn-
gende og tidskrævende. Stella 
besluttede sig for at starte 
sin egen klinik i Hejlsminde 
i april 2019. Klinikkens kon-
ceptet er at kunne tilbyde folk 
en mere dybdegående og læn-
gere konsultation på op til en 
times varighed til en udførlig 
samtale, undersøgelse og be-

handling - med større vægt på 
- med andre ord kvalitet end 
kvantitet.

Især fokus på tre ting
Stella arbejdede i Frederi-

cia specielt meget med neuro-
logi, sportsudøvere og kroni-
kere med uforklarlige smerter 
over længere tid. Det vil hun 
fortsætte med i Hejlsminde, 

hvor hun også vil sætte fokus 
på genoptræning af mødre ef-
ter fødsel igennem konceptet 
MoBaby. Som det tredje vil 
Stella Liljensø udnytte den 
smukke natur i Hejlsminde 
i forbindelse med hold- og  
personlige træningsprogram-
mer som f.eks. yoga på stran-
den. 

For mere information og 

booking: www.lfys.dk eller 
kontakt Stella på 2876 6094 

eller mail: kontakt@lfys.dk
Af Lars Østergaard Jensen

Mange mennesker døjer med rygproblemer, som ofte kan tackles 
med træning, fortæller Stella.

Stella sammen med sin mand Jannik og deres søde datter nyder 
Stella tilværelsen i Hejlsminde..
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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.

Brorsonsvej 20 • 6000 Kolding • Tlf.: 28 73 53 20 • bedreisolering@gmail.com

• LOFTISOLERING • HULMURSISOLERING
• FJERNELSE AF GAMMEL ISOLERING

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

Fjelstrup Skatklub

Haderslev Skatklub

Mandag den 17. juni var vi 14 
personer til skat.
Nr. 1: Keld Petersen med 
2059 point. Nr. 2: Keld Jes-
sen med 1917 point. Nr. 3: 
Leif Ågård med 1870 point. 

Vin fik Ole Lauritzen med 
863 point. 
Så holder vi sommer ferie og 
starter igen den 26. august. 

Arne Juhl, Fjelstrup skat klub

Resultaterne fra Haderslev 
Skatklub den 25-6-2019.
Der var 18 deltagere.
1. plads: Viggo Hermansen, 
1792 point. 2. plads: Svend 
Åge Petz, 1679 point. 3. 

plads: Børge Jakobsen, 1523 
point. 4. plads: Ejvind Mad-
sen, 1522 point. Den der kom 
tættest på 888 point var Gerd 
Schytt.

Haderslev Skatklub

Vidste du at: 
Christiansfeld Avis

Er at finde på 

Stensager Strand - Grønninghoved - Hejlsminde  
Anslet og Sandersvig Camping  

i ugerne 26 - 27 - 30 - 31 og 32 
samt Dagli’ Brugsen og Stalden i Hejls...
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Avis

Tyrstrup Herreds Tidende
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(det gl. posthus) 

6070 Christiansfeld 
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mail@christiansfeld-avis.dk 
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Sommerfest i Hejls

Byfest i Hejls og kåring af 
Årets Hejls Borger. Byfe-
sten i Hejls løb af stablen 
fra den 10. til den 15. juni. 

Under byfesten blev Claus 
Benthin-Larsen kåret som 
Årets Hejls Borger. Claus ud-
fører et meget stort arbejde 
som frivillig i Hejls Hejlsmin-
de lokalråd, hvor han i mange 
år har været kasserer, ligesom 
han gør en stor indsats med 
nabohjælp, som gør Hejls til 
et mere sikkert sted at bo. 
Claus har også været meget 
aktiv med »Danmark redder 
liv«, hvor han har samlet de 
7 sogne med et udryknings-
korps, når borgere har brug 
for hjertestarteren, og arran-
gerer førstehjælpskurser.

Sommerfesten startede 
med HejlsNorLøb mandag 
formiddag og mandag aften 
blev der afviklet alle tiders 
bankospil. Der var flotte præ-
mier og mange sidegevinster, 
alt sponseret af erhvervsdri-
vende fra Hejls og omegn. 
Hvis man ikke fik gevinst i 
bankospillet, var der mulig-
hed for at købe lodder i tom-
bolaen. Den var godt besøgt, 
og der blev udleveret mange 
tombolagevinster.

Onsdag aften mødtes en 
del af byens indbyggere i 
Hejls Kirke, hvor vi sang sal-
mer valgt af byens borgere. 
Det var meget stemnings-
fyldt. Bagefter blev der ser-
veret Sønderjysk kagebord i 
Multihallen. Over 110 perso-
ner - børn og voksne mellem 
hinanden - mødte op og nød 
de flotte kager, bagt af lokale. 
Det var et meget flot bord og 
vi tror, at nogen gik hjem med 
ondt i maven. 

Torsdag aften blev der 
spillet firmafodbold. Der blev 
spillet i 2 rækker med ialt 9 
hold. I Hyggerækken vandt 
»De frække piger«, og Firma-
rækken blev vundet af en flok 
friske unge fyre fra Hejls. Det 
var skønt vejr denne torsdag 
aften, så der var rigtig mange 
tilskuere og der var godt gang 
i salget af grillpølser og fadøl 
i den udendørs bar i den nye 
hytte.

Fredag aften var vi samlet 
over 100 mennesker til »Som-
mersang, god mad og levende 

musik«. Det efterhånden faste 
caberet-/revy-hold leverede i 
år dejlig underholdning som 
varieté med bl.a. slagermusik, 
hvilket var yderst populært. 
Der var flere fællessange, som 
der blev sunget lystigt med 
på. Efter dejlig mad fra Elle-
gaards Landkøkken blev der 
spillet op til dans af det lokale 
band Jils.dk. 

Lørdag startede med mor-
genkaffe ved Dagli’ Brugsen 
Hejls, sponseret af samme. 

Efter morgenkaffen var der 
Familiedag i og omkring Mul-
tihallen. Der var mulighed for 
at prøve mange forskellige ak-
tiviteter, fx tennis, petanque, 
minigolf, krolf, kæmpe bord-
fodbold og ponyridning. Tyr-
strup Frivillig Brandværn 
kom forbi med deres sprøjte 
og børnene fik lov til at prøve 
at sprøjte med vand. Sidst på 
eftermiddagen var der gade-
kampe, som på grund af vej-
ret blev afviklet i hallen. Der 
blev kæmpet med stor energi. 
Lørdag aften var der sjov fa-
milieaften, med mad og un-
derholdning på scenen. Det 
var en rigtig hyggelig aften, 
hvor mange blev hængende til 
sent på aftenen og fik en snak 
med venner, naboer og andre 
dejlige mennesker. 

I løbet af ugen blev der 
solgt OK flag med numre på 
ved arrangementerne i Mul-
tihallen, og vindernumrene 
blev udtrukket ved morgen-
kaffen i Dagli’ Brugsen. Dag-
li’ Brugsen havde sponseret 
en gavekurv, der blev vundet 
på nr. 113, og en lækker ga-
vepakke med håndklæder og 
badesæber m.v. sponseret af 
Peter Vaupell blev vundet på 
nr. 46. OK havde sponseret 
en ekstra-gevinst, der blev 
vundet på nr. 77. Alle gevin-
sterne blev udleveret på da-
gen.

Tak til alle gæster, spon-
sorer, hjælpere, revyholdet, 
festudvalget og bestyrelsen 
for en fantastisk uge og for et 
stort arbejde. I er alle med til 
at holde gang i byen og sam-
menholdet og uden fælles del-
tagelse og indsats, kunne et så 
stort og flot arrangement ikke 
gennemføres, fortæller Helle 
B. Jensen.

Slagerparade

Overdådigt 
kagebord


