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Gudstjenester
Søndag den 15. juli 2018 
7. søndag efter trinitatis

Aastrup ......................... ingen
Aller .............................. ingen
Bjerning ....................kl. 10.30
Brødremenigheden ..kl. 10.30
E. Baun
Fjelstrup ....................kl. 09.00
Inge L. Mikkelsen
Frørup ........................... ingen
Hejls ..........................kl. 10.30
Annette W. Christensen
Hjerndrup .................kl. 09.00
Anne Mie A. S. Johanson
Moltrup .....................kl. 09.00
Sommersted ..............kl. 10.30
Stepping ........................ ingen
Taps ............................... ingen
Tyrstrup .....................kl. 10.30
Anne Mie A. S. Johanson
Vejstrup ......................... ingen
Vonsbæk ....................kl. 10.30

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

 Onsdagsmarked 
på Prætoriustorvet

 i Christiansfeld 2018 
afholdes hver onsdag i juli måned  

fra kl. 10.00-14.00

Disse 2 onsdage er der hestevogns-kørsel  
fra kl. 10.30-12.30 med påstigning ved Meny

Café Morgenstjernen sponserer kaffe og  
Meny 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

18. juli 25. juli

Den 14. & 15. juli
fra kl. 10.00- 16.00

Retro, loppefund, teaktræ, lamper, 
dansk design, porcelæn m.m.

HJERNDRUP LANDEVEJ 7 
6070 CHRISTIANSFELD

STORT LOPPEMARKED

 
Mød 2 danske soldater  

fra 1864  
 

onsdag den 18. juli 2018  
på museets plæne fra kl. 10 til 16 

med gratis 30 minutters  
demonstration kl. 11 og kl. 15 

 
Alle er velkommen 

 

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

Koldingvej 52, Frederikshøj,  

6070 Christiansfeld 

HUSK at vi har åbent i denne uge:  

Fredag kl. 12-17 & Lørdag kl. 10-14

På p-pladsen ved Meny i Christiansfeld  

lørdag den 14. juli fra kl. 15-16.30

På Onsdagsmarked i Chr.feld den 18. juli kl. 10-14

 På Hejlsminde Camping  

 torsdag den 19. juli kl. 10.30-13.00

Favstrup Fisk

Altid frisk

 Favstrupvej 43  
Tlf. 2283 1091 
Christiansfeld

www.favstrupfisk.dk

Solskin I/S fra Taps sælger ØKOGRØNT i vores åbningstid

Vidste du at:
Christiansfeld Avis

Er at finde på  
Grønninghoved 

Hejlsminde  
Anslet og

Sandersvig Camping  
fra uge 26-32  

og altid i  
Dagli’ Brugsen i Hejls...

Uge 28 94. årgangTorsdag / Fredag den 12. / 13. juli 2018

STORE 
LAVENDULA

Pr. stk. 3900

Hjerndrupvej 10 . 7456 1511
www.blomstergaarden- 

christiansfeld.dk

ORKIDEER
2-grenet
Før 11800

15000
Ta’  
6 stk. 

Nu kun

5900
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 Stedet for personlig hårpleje
TLF. 74 56 24 45

SALONEN HOLDER
FERIELUKKET

I UGE 29 & 30
 Fenja & Lene  + uge 31
 Pernille  + uge 34
 Helle  + uge 35

God Sommer

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: Løhndorfs Trykcentral, Vojens

 
KONTORTID:

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

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

BEMÆRK: Kontoret er lukket hver fredag.

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

Bekendtgørelser

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

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

SØGAARDS BEGRAVELSESFORRETNING
DEN LILLE BEGRAVELSESFORRETNING

Frisør / Helse

Salonen holder 
ferielukket i 

uge 29-30
Sjølund Gade 14B • 6093 Sjølund • Tlf. 23 88 08 66

tid@salonbroholt.dk • www.salonbroholt.dk
Det er muligt at benytte mobilepay / swipp

Hejlsminde  
Kræmmermarked 

takker
vore trofaste sponsorer, kræmmere,  

publikum, hjælpere og alle andre medvirkende  
for endnu et godt kræmmermarked.

Vi glæder os til et gensyn i 2019!
Med venlig hilsen  

Hejlsminde Kræmmermarked
Annoncesponsor:

www.ag-electric.dk Ring til os - vi ved hvad vi snakker om! Vi står klar til at servicere jer  
24 timer i døgnet 365 dage om året

  Tlf: 74 56 13 40
Banner_2018_endelig_4x1m.indd   1 06/06/2018   09.05

Taksigelser

Ferielukket
Fra mandag den 16/7 
til fredag den 20/7

Begge dage inkl.

Christiansfeld 
Fodpleje

v/Dorthe Birkholm  
Kongensgade 13, 6070 Chr.feld  

Tlf. 7456 2117 Sarah Jensen,
Kolstrup Landevej Stepping
Et stort tillykke med 2 års 
fødselsdagen den 16 juli.
På tur og hygge er lige sa-
gen, men ikke en ged der 
stanger.

Farmor glæder sig  
til at fejre dig.

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

Kærlig hilsen 
Farmor og Farfar

Kære Kaya
Hjertelig tillykke med din 
eksamen og huen - og held 
og lykke fremover.

Hilsen 
Mormor og Morfar

Beskæftigelser

Arbejdsmand søges
Til at gå til hånde ved renoverings- 

arbejde af Pigeskolen i Christiansfeld  
søges en stabil arbejdsmand. 

Opgaverne omfatter bl.a. nedbrydning af 
vægge, puds, gulve m.m. 

Varighed: 2-5 måneder. 

Opstart den 1. august. 

Du er som person klar på fysisk arbejde og 
er vant til at tage fat. Du er god med dine 

hænder og er fleksibel og tager ansvar.

Ansøgning: Ring til Hans Erik Bylling 
på tlf. 20 11 12 10.

Hjertelig tak
for venlig deltagelse ved

Birgit Ravn Jensen’s
bisættelse.

Tak for mange smukke blomster.

På familiens vegne 
Jens Peter Jensen

Støt de lokale  
butikker og  

håndværkere
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Ville’s Slagtehus/Gårdbutik
Kær Møllevej 95, 6094 Hejls
Tlf. 7557 4982 www.villes-slagtehus.dk

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

DET ER HELT VILDT HOS VILLE...

At vove er at miste fodfæstet 

et kort øjeblik – ikke at vove 

er at miste livet.

RINGRIDERPØLSER 
5 FORSKELLIGE SLAGS - FRIT VALG

5 STK.        30,-  

10 STK.      50,-
TA’ 3X10 STK.  ..........130,-

GAMMELDAWS 
OKSESTEG U/
BEN - SNØRET

PR. 1/2 KG ....................... 25,-
HAKKET KALV  
& FLÆSK 
SVIN ELLER OXE 8-12% 
1 KG 50,-

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

TA’ 3 KG FOR  ...........150,-

KANINER 
PR.1/2 KG ..................  5995

LAMME- 
KOTELETTER 

10 STK.  ......................150,-

FORKOGTE OG MARINEREDE 

SPARERIBS eller 
VIKINGEBEN
FRIT VALG  
PR. 1/2 KG ..................3495

KÆRMØLLE BØFFER 
AF OKSEFILET
5 STK. - VÆGT CA.  
1 KG  .....................  100,-

Favstrupvej 2 · Chr.feld · Tlf. 3034 9220

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

Ferielukket  

i uge 30

Kalve rib eyes

Pr. kg 22000

    Grillpølser
      Flere slags

    5 stk. 

3500

+ mange andre gode 
tilbud i butikken

Vi har et  stort udvalg til grillen

Marineret  
Kyllingfilet

Pr. kg 7000

Grill spyd

Pr. stk. 2000

Højrebsbøffer

Pr. kg 18000

Hvor har dit parforhold sidst 
været til serviceeftersyn?

Selvom man er lykkeligt 
gift og det bare går derud 
af, så kan parforholdet 
godt trænge til et service 
tjek, præcist som bilen 
løbende bliver tjekket for 
olie og får tandremmen 
justeret. Derfor kan man 
med fordel tage med på 
parkursus. 

Her er der mulighed for 
at øge kvaliteten i parforhol-
det og i familielivet generelt, 
samt ændre uhensigtsmæs-
sige forhold som virker de-
struktive ind til relationen. 
Kurset er således både egnet 
for dem, der har det rigtigt 
godt sammen og ønsker at  
gøre en indsats for at det 

gode samliv fortsætter og 
for dem, som kæmper med 
problemer og ønsker æn-
dringer. Til efteråret kan 
man komme på parkursus. 
Kurserne udbydes af Tyr-
strup Kirke og holdes i loka-
ler i Café Morgenstjernen.

Kursusledere er Leif 
Johanson og Anne Mie 
Skak Johanson. Parret er 
PREP-instruktører og har 
i mange år undervist om 
parforhold og fungeret som 
rådgivere. De har været gift 
i 29 år og har sammen an-
svaret for 6 børn, hvoraf de 
fem er voksne. Anne Mie 
Skak Johanson er den lokale 
sognepræst i Tyrstrup Kirke. 

»På kurset vil vi tale om 
de store emner i parforhol-
det - dialog, konflikt, børn, 
økonomi og sex. Det fine 

Dusør til dem, der 
finder tyvekoster
Christiansfeld Avis var 
i sidste uge udsat for et 
indbrud, der gjorde det 
meget besværligt at pro-
ducere den avis, du sid-
der med.

 
Natten til torsdag den 5. 

juli brød tyveknægte ind i 
avisbygningen i Jernbanega-
de 1. Muligvis brugte tyvene 
en nøgle til bagdøren, som 
de kan have stjålet ved et tid-
ligere tyveri i foråret. Der var 
nemlig ikke tegn på, at døre 
eller vinduer denne gang var 
brækket op, da politiet om 
formiddagen undersøgte 
bygningen.

Meget tyder derfor på, at 
det er de samme tyve, som 
vendte tilbage.

Alle låse er derfor nu ud-
skiftet.

I denne omgang stjal ty-
vene ikke blot bærbare com-
putere, men den server, som 
alle Tyrstrup Herreds Tiden-
de aviser fra de foregående 
år, logoer og annoncer, op-
bevares på. Desuden stjal de 
alle backup-enheder. Uhel-
digvis var et nyt system med 
backup ud af huset - i skyen, 
som det kaldes - endnu ikke 
blevet klar. Derfor måtte 
avisens grafiker, Helle Ravn, 
bogstaveligt talt lave avisen 
helt fra grunden. Der var 
intet, som kunne genbruges. 
Selv master-siderne måtte 
laves forfra. Det samme vil 

være tilfældet med annon-
cerne i de kommende uger. 
Også de annoncer, som blot 
skal gentages eller laves lidt 
om, skal nu laves helt forfra. 
Alt er væk - også de sidste 10 
års Turistaviser!

Dusør
- En ting er, at de løb 

med vores værdier. Men 
langt værre er det, at Helle 
Ravn de kommende uger og 
år skal bruge ekstra arbejde. 
Derfor har vi udlovet en du-
sør på 5.000 kr. til enhver, 
som kan lede på sporet af de 
skyldige eller blot finde tyve-
kosterne, især en Apple-ser-
ver, som har stor værdi for 
os, fortæller direktør Henri 
Nissen.

- Christiansfeld plejer 
at være en fredelig by, men 
på det sidste har flere ople-
vet indbrud. Det må vi have 
stoppet, siger han.

Tyvene stjal også den 

bærbare computer, som 
optog overvågningen af lo-
kalerne. De stjal også den 
computer, hvor regnskabet 
for avisen og alle kunders 
navne lå på. Men her hav-
de avisen dog held i uheld. 
Netop ugen før var alle dis-
se oplysninger overført til et 
nyt regnskabssystem, som er 
net baseret.

Tyvene har desuden stjå-
let nogle tusinde kroner, 
samt tre video-cameraer 
og andet AV-udstyr. Ende-
lig har de brudt låsen til et 
skur op og forsøgt at slæbe 
af med en sneplov. Den har 
dog været for stor eller tung 
for dem, så de lod den stå i 
gården - med en presenning 
over, måske for senere at 
vende tilbage og hente den.

Porten til gården stod 
åben, da kommunen for ti-
den er i færd med at indrette 
en parkeringsplads bag ved 
avisbygningen.

ved oplæggene og parrenes 
dialog er, at man derved 
altid opdager nye sider ved 
hinanden. Man går fra va-
ner til at opdage nyt. Det 
kan være nye forståelser af 
konflikthåndtering, nye for-
ståelse af, hvor vi kommer 
fra og hvordan vores bag-
grund kan sætte dagsorden 
for den måde vi er sammen 
på. Og den bedre forståelse 
kan hjælpe os til at tilegne 
os mere hensigtsmæssige 
måder at være sammen på«, 
siger Leif Johanson. »Og så 
lover jeg, at det også bliver 
sjovt og at mændene faktisk 
godt kan holde ud til at være 
med« tilføjer han.

Kurset består af fire afte-
ner. Hver aften starter med 
fælles undervisningsoplæg 
over aftenens aktuelle emne. 
Herefter har parrene tid til 
en privat samtale om emnet 
og andre områder i parfor-
holdet, som emnet måtte 
åbne op for. Til denne sam-
tale tilbydes der små øvelser. 

I løbet af aftenen serveres 
der en lille anretning. Kur-
set afvikles på tirsdagene 4. 
september, 18 september, 
2. oktober og 23. oktober. 
Hver gange starter det kl. 

19.00 og slutter 21.00. Pri-
sen for deltagelse er 400 kr. 
pr. par. Men tilmelder sig 
efterårets parkursus på Tyr-
strup Kirkes hjemmeside 
www.tyrstrupkirke.dk.

Trods sin lille størrelse, indeholdt serveren alle de gamle 
aviser og logoer fra mange år tilbage.
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Sjove oplevelser og måske en god handel
Hver onsdag i juli måned 
afholdes Onsdagsmarked 
på Prætoriustorvet ved 
Christiansfeld Hotel med 
noget for både børn og 
voksne. 

Vi kiggede forbi den 4. 
juli for at snuse til stem-
ningen på det første mar-
ked.

Af Lars Østergaard Jensen

Lige fra starten summede Prætoriustorvet af liv, stemning og farve

Løjerne startede klokken 10.30 med hestevognskørsel for både 
børn og voksne fra Meny og hen til Café Morgenstjernen og retur. 
På turen gennem byen var der slikposer til børnene fra Menu og 
hos Cafe Morgenstjernen kaffe til de voksne. Mange af børnene 
ville gerne klappe de smukke heste, som havde prøvet turen flere 
gange før.

Svend Eliasen havde taget trækharmonikaen med fra Kolding, 
så han kunne sætte stemningen i vejret fra sin hustrus lille bod 
med lidt af hvert.

Fra Sommersted kom Elmegård Mejeri med deres udvalg af 
både milde og stærke ost og dem midt i imellem, som man kunne 
få smagsprøver på

Der var masser af legetøj, tegneserier og meget andet spændende 
på børnenes egen stand, hvor de små købere og sælgere havde 
sjov med at lege »Bytte-bytte-købmand«.

Hejlsminde Kræmmemarked 2018
Hejlsminde Kræmmer-
marked gennemførtes for 
33. gang i weekenden den 
7.-8. juli. 

Overskuddet herfra går 
til drift og vedligeholdelse 

af Hejlsminde Forsamlings-
hus. Det var også de første 
ti års Kræmmermarked, der 
skabte grundlaget for at hu-
set overhovedet blev bygget.

Det var Leo Astrup Niel-
sen - der i sin tid fik ideen 

til, at vi skulle have et med-
borgerhus forsamlingshus 
i Hejlsminde. Badehotellet 
lukkede i 1985 og Færge-
kroen var også sat på lavt 
blus, så Hejlsminde Borger-
forening og Hejlsminde Sel-
skabelige forening manglede 
et sted til deres aktiviteter.

For at komme igang be-
sluttede de to foreninger - 
stadig under indpiskning af 
Leo - sig for at starte Hejls-
minde Kræmmermarked, 
og det har så holdt ved lige 
siden.

Årets kræmmermarked 
blev gennemført stille og ro-
ligt, trods den meget hidsige 
vind, men med tørt og lunt 
vejr. Alle de »traditionelle« 

aktiviteter bankospil, ame-
rikansk lotteri, minibanko, 
hoppeborg, loppemarked, 
tombola, kræmmerkro, lop-
pekro, mobilbar og parke-
ringsplads var klar og blev 
brugt godt.

Bankospillet var rigtig 
godt besøgt, de mange præ-
mier blev udleveret til glade 
vindere. Bierfesten fredag 
aften havde et nyt »gammelt« 
band - Non Stop - til at pi-
ske stemningen op. Des-
værre har kalenderen drillet 
lidt, idet uge 27 blev ramt, 
og dermed mange feriestar-
ter, med et noget mindre 
deltagerantal som følge.

Da kræmmerne lørdag 
åbnede deres boder, var 

der masser af mennesker på 
pladsen og det forlyder, at 
handelen ikke har været så 
ringe hen over weekenden.

Lørdag aftens fællesspis-
ning solgte omkring 120 
billetter - (onsdag var der 
tilmeldt omkring 30), men i 
løbet af lørdagen måtte der 
bestilles mere mad hos Elle-
gårds Landkøkken. Cotton-
fields fra Sdr. Bjert og om-
egn spillede og fik gæsterne 
til at synge med fra de om-
delte sanghæfter. Der var en 
hyggelig stemning.

De 450 tarteletter Elle-
gårds Landkøkken leverede 
søndag middag, blev helt 
udsolgt, så det nye tiltag fra 
sidste år lader til at være en 
god ide.

Loppekroen - under kyn-
dig ledelse af Tage og Stin-
ne - trækker stadig mange 
gæster, som tilsyneladende 
hygger sig, da de bliver hæn-
gende til lukketid.

P-pladsen bliver brugt 
rigtig meget, og med et re-
duceret antal pladser gen-
nem byen - på grund af de 
nye forskønnelsesmæssige 
og hastighedsdæmpende til-
tag er den også nødvendig.

Alt i alt er vi som arran-
gører tilfredse med afviklin-

gen, nu er vi spændt på at 
høre hvad det økonomiske 
resultat bliver.

På gensyn i 2019.

Tombolaen var stort set udsolgt 
allerede lørdag. De sidste lod-
der blev solgt søndag kl. 10.30, 
da var alle gevinster og lodder 
væk. Søndag kl. 16 trak vi 
nittegevinsten, en flot blå bør-
netraktor, fra Christiansfeld 
Maskincenter. Vinderen blev 
Ingrid Juhler, som har et par 
børnebørn, som med sikkerhed 
bliver glade for at komme på 
besøg.

Ballonklovnen Betty Bomstærk mødte børnene inde i Kræmmer-
kroen lørdag fra kl. 14. Det var vældig hyggeligt, og alle børn der 
var i kontakt med Betty fik et ballondyr - efter eget valg - fra et 
flot katalog hun bar rundt med. Der var hunde, hatte, blomster, 
sværd og guitarer mm. Mod slutningen af hendes optræden gik 
hun lidt rundt og kontaktede selv de børn hun mødte. Store smil 
og glade mennesker - som jo er det største, man kan ønske sig som 
arrangør. Søndag blev der også tid til Øl & Vin Dart
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Kultur / Mad

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

Christiansfeld Avis
Tyrstrup Herreds 

Tidende
Jernbanegade 1 

6070 Christiansfeld

Ulvesommer i Jels
Er ulve farlige for men-
nesker? Og hvorfor kan 
alle ikke bare være lige og 
frie og træffe deres egne 
valg i livet?

Årets vikingespil på den 
smukke amfiscene i Jels be-
rører den aktuelle debat om 
ulve. 

Den lokale vikingehøv-

ding kommer hjem fra et 
togt og kræver, at hans æld-
ste datter, Eydis, gifter sig 
for at føre slægten videre. 
Men hun nægter at gifte sig 

med den mand, hendes far 
har valgt. 

Herefter finder Eydis en 
såret ulveunge i skoven og 
prøver at hjælpe den. Ulven 

bider hende, selv om det na-
turligvis bare er i selvforsvar. 
Hun får hjælp af en ung træl, 
Brennan, som hun forelsker 
sig i - men ham kan hun 
som fri kvinde under ingen 
omstændigheder få lov at 
gifte sig med. Samtidig gør 
ulvebiddet hende dødssyg, 
så hun nu vil bide andre.

Eydis’ mor og to søstre 
rejser afsted med hende for 
at få hjælp fra en spøjs trold-
mand. Hans mikstur gør 
dog ikke noget godt for pa-
tienten, så Eydis’ krigeriske 
søster går amok og angriber 
ham. Herefter viser trold-
manden sig at være et både 
underholdende og utrætte-
ligt snakkehoved, som le-
der familien hen til selveste 
Vølven, der i sin tid var hans 
læremester.

 I mellemtiden er Eydis’ 
far selv ved at dø af et dybt 
sår, han har fået i kamp. Han 
vil sælge alle husets slaver, 
men de gør oprør og slut-
ter sig til en gruppe flygtede 
slaver i skoven. Her møder 
de Eydis’ mor og pigerne, 
efter at Eydis er kommet til 
bevidsthed, og de tidligere 
slaver vil gøre et gammelt 
regnskab op med de frie 
kvinder. Naturligvis dukker 

ulveungen op igen i rette 
tid og hjælper sit menneske. 
Men der viser sig ingen lette 
løsninger på samfundets og 
den enkeltes problemer.

Vikingespillet i Jels har 
alt det, et vikingespil skal 
have af kampscener, heste-
gallopper, lys- og lydeffek-
ter. Afbrændingsforbuddet 
betyder, at arrangørerne 
i år måtte tænke nyt for at 
vise både bål og røg, men 
det lykkes fint. Også seks 
lurblæsere med nystøbte 
lurer, dygtige skuespillere i 
farvestrålende dragter og vi-
kingeskibet Saga Sigrid ude 
på søen bidrager til den spe-
cielle vikingestemning.

Stykket er skrevet af Tho-
mas Howalt, som også tidli-
gere har skrevet manuskrip-
ter til vikingespillet i Jels. I 
år har Howalt også været 
forestillingens instruktør, 
mens svogeren, David Owe, 
igen har været fægteinstruk-
tør. Eydis spilles af Freya 
Hildebrandt Axelsen, mens 
Benjamin Slot Beck har rol-
len som Brennan.

»Ulvesommer« kan ses i 
perioden 6.-22. juli.

Bodil Lanting

Eydis er blevet bidt af 
ulven og får hjælp af 
trællen Brennan mens 
hendes søster raser  
- Foto Peter Lanting

Saga Sigrid 
- Foto Peter Lanting

Vikingehøvdingen vender hjem fra et togt og vil have sin ældste datter gift - Foto Peter Lanting
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Motor

Liberale Erhverv m.m.

Kontakt jeres lokale
 GF-assurandør

Nels Thorsgaard, Christiansfeld

Telefon 24 80 99 40
nels@gfforsikring.dk

www.gf-sønderjylland.dk

Bolig / Ejendomme m.m.

Mød to danske 
soldater fra 1864
På Genforenings- og 
Grænsemuseets plæne 
kan man møde to solda-
ter fra 1864. Det sker ons-
dag den 18. juli. Mødet 
med soldaterne er gratis.

Fra kl. 11.00 til kl. 11.30 
og igen kl. 15.00 til 15.30 vil 
soldaterne nemlig demon-
strere deres sabler, geværer,  
uniform, øvrige udrustning 
og fortælle deres spændende 
soldaterhistorier. Måske vil 
de også vise, hvordan deres 
geværer lades og affyres! 

Kan man ikke lige passe 
sin dag ind efter de to de-
monstrationer, er det ingen 
ulykke, da de to soldater vil 
være til stede for alle hele 
dagen fra kl. 10 til kl. ca. 
16, hvor man også kan få 
en snak med dem, fortæller 

formanden for Det Danske 
Auxiliarkorps, Hasse Sme-
degaard Jespersen fra Kol-
ding.                  

Det Danske Auxiliar-
korps arbejder med histo-
rieformidling og levende 
historie. Gruppen, som 
tæller op til 20 uniforme-
rede soldater,  forsøger at 
genskabe historien, som den 
har, eller kunne have været, 
ved at genskabe den danske 
soldats udstyr og liv, hoved-
sageligt i perioderne 1808, 
1848-1850 samt krigen i 
1864. Gruppen har valgt at 
arbejde med disse perioder, 
fordi disse perioder har haft 
en stor indflydelse på den 
danske identitet og sam-
tidsforståelse. Men den 18. 
juli er det 1864, som får op-
mærksomhed.

Tyrstrup Frivillig 
Brandværn har kørt til 
følgende:
Uge 27:
Mandag d. 2. juli kl. 17.48: 
Assistance naturbrande ved 
Vamdrup.
Tirsdag d. 3. juli kl. 14.19: 
Brandalarm.
Fredag d. 6. juli kl. 19.13: 
Større forurening - Gylle-
udslip.
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Håndværkere / Landbrug / Have / Fritid m.m.

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.


