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Uge 29 94. årgangTorsdag / Fredag den 19. / 20. juli 2018

Gudstjenester
Søndag den 22. juli 2018 
8. søndag efter trinitatis

Aastrup .....................kl. 09.00
Inge L. Mikkelsen
Aller .............................. ingen
Bjerning ....................kl. 09.00
Brødremenigheden ..kl. 10.30
Fjelstrup ....................kl. 10.15
Inge L. Mikkelsen
Frørup ........................... ingen
Hejls .............................. ingen
Hjerndrup .................kl. 09.00
Annette Wiuf Christensen
Moltrup ......................... ingen
Sommersted ..............kl. 09.00
Carsten Vigsø
Stepping ........................ ingen
Taps ............................... ingen
Tyrstrup .....................kl. 10.30
Annette Wiuf Christensen
Vejstrup ......................... ingen
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

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...

HUSK - vi har åbent i denne uge:  

Fredag kl. 12-17 & Lørdag kl. 10-14

På p-pladsen ved Meny i Christiansfeld  

lørdag den 21. juli fra kl. 15-16.30

På Onsdagsmarked i Chr.feld den 25. juli kl. 10-14

 På Hejlsminde Camping  

 torsdag den 26. 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

Vejstrup-Hejls-Taps Pastorat

Cykelandagt
Onsdag 1. august kl. 19.00

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

Finn Jensen er turleder,  
der synges og læses undervejs.

Cykelturen slutter i præstegården,  
hvor der serveres kaffe.

Vi håber at se mange til denne  
hyggelige aftentur.

Pastoratsrådet

Gi’ et maleri i gave
Kig ud til Kreative Værksteder 
i Hejlsminde Forsamlingshus
Tilbud på malerier og kunstkort
OBS! Søndag den 22/7 - fredag den 27/7 kl. 10-18

Birthe Engedal - Tlf. 40 81 81 28

 Onsdagsmarked  
på Prætoriustorvet 

 i Christiansfeld 2018
afholdes hver onsdag i juli måned  
fra kl. 10.00-14.00
Sidste gang i år er:

Denne onsdag 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

25. juli

Landsdelens 
største  

udvalg af
KRYDDER-

URTER

Hjerndrupvej 10 . 7456 1511
www.blomstergaarden- 

christiansfeld.dk

Vi har stadigvæk:

TOMAT 
PEBER

CHILI &
AGURK
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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

Følg ugeavisen på Facebook!
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Vejstrup-Hejls-Taps Pastorat
Gudstjenesteliste 22.7. - 2.9. 2018 

22. juli Ingen gudstj.   Der henvises til nabokirkerne

29. juli Fromesse 09.00 Vejstrup Kirke 9. søndag efter Trinitatis - Annette Wiuf Christensen

1. august Cykelandagt 19.00  Afgang fra præstegården

5. august Fromesse 09.00 Vejstrup kirke 10. søndag efter Trinitatis 
 Højmesse 10.30 Hejls Kirke Kirkekaffe - Henrik Vestergaard Jørgensen

12. august Fromesse 09.00 Hejls Kirke 11. søndag efter Trinitatis 
 Højmesse 10.30 Taps Kirke Henrik Vestergaard Jørgensen

19. august Fromesse 09.00 Hejls Kirke 12. søndag efter Trinitatis 
 Højmesse 10.30 Vejstrup Kirke Kirkekaffe - Henrik Vestergaard Jørgensen

26. august Fromesse 09.00 Vejstrup Kirke 13. søndag efter Trinitatis 
 Højmesse 10.30 Hejls Kirke Kirkekaffe - Henrik Vestergaard Jørgensen

2. sept. Fromesse 09.00 Hejls Kirke 14. søndag efter Trinitatis 
 Højmesse 10.30 Vejstrup Kirke Henrik Vestergaard Jørgensen

Bekendtgørelser

Bekendtgørelser

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.

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

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

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.

Taksigelser

Tusind tak!
til alle sponsorer og støttere til  
vores tombola på Torvet den 11. juli.

Med venlig hilsen 
Christiansfeld - Røde Kors

Tillykke

Disse smukke unge mennesker siger ja  
til hinanden lørdag den 21. juli
Marie Louise & Anders I ønskes hjertelig tillykke med  
brylluppet.

Kærlige hilsner fra  
Søren, Vibeke, Henrik, Anna Mette, Ulla & Karsten

Hjertelig tak
til familien, venner og nabo-
er for opmærksomheden 
ved min fødselsdag. 
En særlig tak til Else, Heidi 
og Sandra for hjælpen.

Kærlig hilsen 
Grethe Bording

Motor

Liberale Erhverv m.m.

Noholita  

Salma 
Monika

Følg ugeavisen 
på Facebook!
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TORSDAG 
10.00-17.00  Besøg Christiansfeld Centret - se udstillingen om Verdensarven,  

prøv geocaching og den nye app, der guider dig rundt i byen
16:00 Vinfestivalen åbner
17.30 Brødremenighedens Hotel serverer: Helstegt pattegris
18.00 Velkomst ved -borgmester Jørn Pedersen
18.30 Christiansfeld Løbeklub arrangerer Felderløbet med ruter på 

5 km, 10,7 km, halvmaraton og børneløb 2,7 km 
(Nummerudlevering starter kl. 17.00) 

18.30-20.30 Livemusik - Jesper Gade, ”Syng med” garanti
20.30 Livemusik - Sgt. Pepper
20.40 Præmieoverrækkelsen for løbeklubben vil foregå i målområdet
23.00 Vinfestivalen lukker

FREDAG
10.00-12.00 Hoppeborg åben for dagplejeres børn
11.30-16.00 Brødremenighedens Hotel serverer: Frokost
10.00-17.00 Besøg Christiansfeld Centret - se udstillingen om Verdensarven,  

prøv geocaching og den nye app, der guider dig rundt i byen
14.00 Vinfestivalen åbner
16.00-20.30 Livemusik – SIXTINS
16.00-19.00 ”Sjov lørdag” arrangerer underholdning for børn (pris 30 kr.)
17.30 Brødremenighedens Hotel serverer: Streetfood og Carvery
18.30 Donslund Vine afholder Portugisisk Vinmiddag på 

Brødremenighedens Hotel: Billetter købes på: Donslund Vine 
portugisisk vinmiddag

21.00-24.00 Livemusik - Bamse Jam
24.00 Vinfestivalen lukker

LØRDAG
10.00-17.00 Besøg Christiansfeld Centret - se udstillingen om Verdensarven,  

prøv geocaching og den nye app, der guider dig rundt i byen
11.30-16.00 Brødremenighedens Hotel serverer: Frokost
12.00 Vinfestivalen åbner
12.00-15.00 Livemusik – Jazz
14.00-18.00 ”Sjov lørdag” arrangerer underholdning for børn (pris 30 kr.)
15.30-19.30 Live musik – tjek www.vinfest.dk
17.30 Brødremenighedens Hotel serverer: Streetfood og Carvery
18.30 Donslund Vine afholder Spansk Vinmiddag på Brødremenig- 
  hedens Hotel: Billetter købes på Donslund Vine spansk vinmiddag
21.00-24.00 Live musik - LIVE EXPERIENCE
24.00 Vinfestivalen lukker, tak for i år

FØLG MED PÅ WWW.VINFEST.DK

LIVE MUSIK ALLE DAGE - VINSMAGNING - GEOCACHING - SJOV LØRDAG
FELDERLØBET – VINBODER - KOM OG VÆR MED

TORS. D. 2. AUG. - LØR. D. 4. AUG. 2018 - CHRISTIANSFELD 

Rute 134 køreplan

flyer 2018 vinfestival.indd   2 15/06/2018   11.27

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

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

Kantarel- 
urte-marinere
Svinefilet

til Webergrillen

Pr. kg 7500

+ mange andre gode tilbud i butikken

Vi har et  stort udvalg til grillen

Memphis revelsben
eller
American Sparerib

                  Pr. kg 7000

Grillpølser
Flere slags

5 stk. 

3500

FRIT 
VALG

• 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...

Christiansfeld Avis

KONTORTID:

Mandag ..........kl. 09.00-13.00 

Tirsdag ...........kl. 09.00-13.00 

Onsdag ...........kl. 09.00-13.00

Torsdag ..........kl. 09.00-16.00

Fredag ........................Lukket

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

mail@christiansfeld-avis.dk . www.christiansfeld-avis.dk
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Kreative Værksteder
Der er en ny kunstner i 
år. Og det er Inger Bie, 
som har sine smukke ler-
ting med. 

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-væ-
ven. Anne Luxhøj arbejder 
i træ, Sophie Dahlmann syr 
patchwork, Birthe Engedal 
maler malerier. 

Preben Nielsen fletter 
pileflet, og Lene Olsen har 
sine små vævede billeder 

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.

Så der er mulighed for 
at se meget forskelligt flot 

kunst-håndværk og samti-
dig nyde den flotte natur 
ved Hejlsminde.  

Det sker alt sammen fra 
søndag den 22. juli til fredag 
den 27. juli kl. 10-18.
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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...

De mennesker, som har 

fået mest ud af deres liv, er 

ikke dem, som har levet i 

hundrede år, men dem, som 

har levet hvert m
inut.

RINGRIDERPØLSER 
5 FORSKELLIGE SLAGS - FRIT VALG
5 STK.        30,-  

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

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,-

DANSK HEST
HAKKET HESTEKØD 
1 KG 40,-
TA’ 3 KG FOR  ........100,-
HESTEBØFFER AF HESTEFILET 

PR. 1/2 KG  .....................45,-
SKÆRT HESTEKØD 

PR. 1/2 KG  .....................30,-

MARINERET  
KYLLINGEBRYST 

PR. 1/2 KG ....................2495

FORKOGTE OG MARINEREDE 

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

KÆRMØLLE BØFFER 
AF OKSEFILET
5 STK. - VÆGT CA.  

1 KG  .....................  100,-

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 Pejsegården HHHH
Hvis det er i år, familien skal stresse 
helt af og opleve en sommerferie med 
tid til hinanden og mulighed for at gå 
på opdagelse i den danske ferieidyl, 
er Hotel Pejsegården et oplagt valg: 
Her er der plads til hele familien og 
masser af vejrsikre faciliteter som 
swimmingpool, bowlingcenter og 
spillehal – og samtidig bor I helt cen-
tralt midt i det naturskønne søhøjland 
mellem Silkeborg og Horsens, hvor-
fra udflugterne går legende let til 
Himmelbjerget (21 km), Givskud Zoo 
(29 km), de børnevenlige badestrande 
ved Kattegat (24 km) og ikke mindst 
børnenes favorit; Legoland (54 km).

• 3 overnatninger
• 3 x morgenbuffet
• 1 x 2-retters middag/ 
 buffet i Bistro Dillen
• Fri Wi-Fi
• Gratis parkering

Sommer i Jyllands hjerte

Pr. pers. i dobbeltværelse

1.199,-
Pris uden rejsekode 1.349,-

4 dage på 4-stjernet hotel i Brædstrup

Ankomst
Valgfri frem til 17.8.2018.

 5 nætter 1.999,-

1 barn 0-2 år gratis.2 børn 3-12 år ½ pris.

Unika Kunst 
i Sjølund!
Benyt sommerferien til 
at se Sjølunds nye kunst-
værk, »Stjernernes Væg«.

Her er det kunstneren 
MESTER88, som har fået 

et designoplæg fra de mind-
ste elever i glidende over-
gang på Sjølund Hejls Sko-
le, og malet den 12 meter 
lange væg. Et unikt stykke 
Street Art inspireret af 26 
små Stjernebørns tanker til 
den kommende skolestart. 

Stjernebørnenes ven-
skabsklasse, 3. klasse, har 
hjulpet kunstneren med 
at farvelægge væggen med 
graffiti som en start. 

Kunstprojektet viser, at 
der hvor der er liv og virke-
trang, kan meget ske, ikke 
mindst i de mindre lands-
bysamfund, blot vi står sam-
men og løfter i flok. 

Det er Kolding Sjølund 
Udviklingsråd, KSU for 
børn, som har taget initiativ 
til projektet. Kunstprojek-
tet er udført med støtte fra 
frivillige, SMEKO ApS, En-
treprenør Jakob Andresen 
ApS, Kolding Kommunens 
KVIK Pulje og Sydbank 

Ester fra Stjernebørnene med 
sit portræt

MESTER88 overfører Stjernernes tegninger til KunstvæggenVenskabsklassen hjælper med farvelægningen

Fonden, i et tæt samarbejde 
med Sjølund Hejls Skole. 

Kunstvæggen ligger på 
kanten af sportspladsen 
imellem Forsamlingshuset, 
Multihallen og Skolen.
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Landbrug / Have / Fritid / Bolig / Ejendomme m.m.

Hus til leje i 
Bjerndrup 
Pris 5500,00 kr. 

+ forbrug.

Ring på 2960 5199

Bolcher giver appetit
Bolcher udviklet af Stil-
ling Naturbolcher hjæl-
per kræftpatienter til en 
bedre appetit. De kan nu 
købes i butikken Morgen-
stjernen i Christiansfeld.

Mundtørhed er et stort 
problem for mange kræftpa-
tienter, fordi de ikke produ-
cerer spyt nok. Det gør det 
meget svært for dem at syn-
ke maden.

Men et særlig udvik-
let ekstra syrligt bolche fra 
Stilling Naturbolcher kan 
gøre en verden til forskel for 
blandt andre kræftpatienter.

Spyttet har nemlig også 
en vigtig funktion, da det 
renser munden, og der-
for betyder den manglen-
de spytproduktion også, at 
mange kræftpatienter døjer 
med blister og svampeinfek-
tioner i munden. Det kan 
være meget pinefuldt og ir-
riterende. 

Derfor var chef-økonoma 
Bente Sloth fra Aarhus Uni-
versitetshospital for nogle år 
siden på udkig efter inno-
vative fødevarevirksomhed, 
der ville gå med i projektet 
’Sundhedsfremmende ap-
petit på livet’. 

Projektet havde til formål 
at udvikle fødevarer til sær-
ligt sårbare patientgrupper, 
herunder kræftpatienter. 
I sin søgen faldt hun over 
Stilling Naturbolcher ved 
Skanderborg, hvor alle bol-
cher er håndlavede af na-
turlige råvarer og fuldstæn-
dig fri for tilsætningsstoffer 
samt kunstige farvestoffer 
og -aromaer. 

»Vi blev ringet op og 
spurgt, om vi kunne tænke 
os at være med i projektet. 
Ideen var, at vi skulle prø-
ve at udvikle et ekstra syr-
ligt bolche, der kunne sæt-
te gang i spytsekretionen,« 
fortæller Lone Temnæs, der 
er indehaver af det lille bol-
chekogeri sammen med sin 
mand Poul Erik. 

»Vi prøvede først med 
fem helt almindelige bolcher 
og gik meget systematisk til 
værks med spørgeskemaer 
og evalueringsmøder. Vi fik 
hurtigt indkredset, at rabar-
ber og citron gav den bedste 
respons,« husker Lone. Der-
efter gik udviklingsarbejdet 
i gang. Poul Erik og Lone 
fremstillede bolcher med 
ekstra syre. 

»Det var noget af en ba-

lancegang, for de måtte 
ikke blive for sure, og de 
skulle også smage godt. Vi 
fandt ud at at citronbol-
cherne med ekstra syre var 
de bedste til at sparke gang 

i spytkirtlerne,« fortæller 
Lone. »Og dem produce-
rer vi stadig. Efter projek-
tet stoppede, har vi fortsat 
udviklingen af bolcher, der 
hjælper på mundtørhed, og 
i dag har vi også et bolche 
med citron og ingefær. Inge-
fær modvirker kvalme, som 
jo er et problem for mange 
kemopatienter. I dag sælger 

vi mange af begge disse bol-
cher.« 

De specielle bolcher er 
ikke noget, der forgylder 
Lone og Poul Erik. Allige-
vel ligger det dem meget på 
sinde, om de kan udvikle 
nye typer af bolcher, der kan 
hjælpe syge mennesker.

»Det er fantastisk, hvis vi 
kan være med til give dem 

lidt livskvalitet tilbage. Det 
vil vi gerne gøre en indsats-
for,« understreger Lone.

Poul Erik Temnæs blev 
henvist til Morgenstjernen 
af andre helsebutikker og 
har nu været på besøg for 
at opsætte en udstilling af 
sine gammeldags bolcher i 
butikken.

Ægteparret Lone og Poul Erik Temnæs, indehavere af Stilling Naturbolcher, deltog i projektet ’Sundhedsfremmende appetit på livet’ 
for at udvikle bolcher, der hjælper blandt andre kræftpatienter, som døjer med tør mund og manglende spytsekretion. (Foto Claus 
Sonne)

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

Teknisk arrangør:
Husk rejsekoden THT for at få din specialrabat! Åbent alle hverdage kl. 9-17. Weekend og helligdage kl. 10-14.

Bestil nu på www.happydays.nu eller ring 70 20 34 48

KØR SELV-FERIE 

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

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

TAG EN OVERNATNING 
UNDERVEJS 
Kom udhvilet frem fra kun 269,- 

Det gamle posthus i Stubaital
Sport & Spa Hotel Alte Post i Tyrol i Stubaital, Østrig
På jeres østrigske sommerferie bor I centralt i landsbyen Fulpmes med fine indkøbsmuligheder og hyggelige 
restauranter, caféer og barer. Landsbyen putter sig i de smukke Stubai-alper 21 km syd for Tyrols hovedstad, 
Innsbruck. Her bor I godt på byens gamle posthus, Sport & Spa Hotel Alte Post, der i dag er et lyst og moderne 
hotel med wellnessafdeling og skøn solterrasse. Luk øjnene og sænk skuldrene i de forskellige saunaer eller 
i dampbadet, tag en dukkert i den indendørs swimmingpool, eller læn jer tilbage og glem hverdagen i relax-
området. I den blomstrende have kan I nyde den krystalklare alpeluft, mens I misser mod Østrigs sommersol 
fra liggestolen. Nærmeste bjergbane er Kreuzjochbahn (850 m), som tager jer med til området Schlick 2000. 

Pris pr. pers. i dbl. værelse  

3.449,-
Normalpris 3.749,-

Valgfri ankomst t.o.m. 24.9.2018.

• 7 overnatninger
• 7 x morgenbuffet 
• 7 x 3-retters middag
• Stubai Super Card oplevelsespas
  inkl. fri transport med 
 bjergbaner og bus til Innsbruck 
 + fri adgang til badeland m.m.
• Rabat på entre til 
 Swarovski Kristallwelten  

Turistskat EUR 2,80 pr. pers./døgn. 

Det historiske Harzen

Miniferie i Mols Bjerge

Pris pr. pers. i dbl.  værelse

1.099,-
Normalpris 1.249,- 

Pris pr. pers. i dbl. ell. enkeltværelse  

799,-
Normalpris 949,- 

Valgfri ankomst t.o.m.17.12.2018.

Valgfri ankomst t.o.m. 17.8. samt tirsdag til fredag 21.8.-13.12.2018.

• 3 nætter inkl. ½-pension.
Oplev det gode værtskab på autentisk Harzen-hotel, hvor service-
niveauet er på højde med Bloksbjerg. Tag turen til toppen med byen 
svævebane (300 m), besøg bindingsværksbyen Quedlinburg (47 km) 
eller test nerverne over verdens længste hængebro (26 km).

• 2 nætter inkl. ½-pension, m.m.
Bo på toppen af nationalparken på populært feriecenter med godt 
køkken! Perfekt til strandture (1 km), vandre- og cykelture i bak-
kerne samt besøg i Djurs Sommerland (34 km), Ebeltoft (15 km) 
og Den Gamle By i Århus (48 km).

Op til 2 børn gratis

Enkeltværelse samme 
pris og børnerabat!
1 barn 0-5 år gratis.

2 børn 6-14 år ½ pris.

3 nætter 1.149,-

4 nætter 1.399,-
5 nætter 1.749,-

7 nætter fra 3.599,-

Hotel Gasthof Erholung

Hotel Fuglsøcentret på Djursland

Børnerabat
1 barn 0-4 år gratis. 
2 børn 5-14 år ½ pris.

Ankomst søndage t.o.m. 9.12.2018.

Himmerige i Sydtyskland Pris pr. pers. i dbl. værelse  

2.599,-
Pris uden rejsekode 2.899,-
Pristillæg 23.6.-2.8. : 150,-

Best Western Hotel Sonnenhof HHHH i Lam
Skønt superiorhotel i de smukkeste rammer i Bayerischer 
Wald. Her er adressen i al sin enkelhed ”Himmelreich”, 
og her bliver I forkælet med luksus, lækker mad og stort 
udendørs poolområde med panorama over bjergene. Fri 
adgang til tennis, minigolf og pragtfuld wellnessafdeling 
med indendørs swimingpool på i alt 1.600 m2 AquaWelt. 

• 5 overnatninger
• 5 x champagnebrunch
• 4 x 4-retters middag/buffet
• Gallamiddag og 
 velkomstdrink
• Tennis, minigolf, aktiviteter m.m.
• Rabat på greenfee/golfkurser
• Børneklub (3-15 år) m.m.

Børnerabat
1 barn 0-2 år gratis.
2 børn 3-15 år ½ pris.
Kurafgift maks. EUR 1,50 pr. pers/døgn.

Kurafgift EUR 2,50 pr. voksen/døgn.
Værelse med udsigt 

tillæg 300,-

Ankomst torsdage og søndage 4.10.-13.12.2018.

Ved Flensborg Fjord Pris pr. pers. i dbl. værelse  

1.149,-
Pris uden rejsekode 1.299,-

Strandhotel Steinberghaff i Nordtyskland
På det hyggelige hotel hilses gæsterne velkommen 
med et ’moin moin’, og her kan I nyde nogle afslappende 
feriedage i rolige, landlige omgivelser langt væk fra hver-
dagens stress og jag. Hotellet ligger lige ved stranden og 
med en smuk udsigt over Flensborg Fjord kun 38 kilo-
meter fra grænsen ved Kruså.

• 3 overnatninger
• 3 x morgenbuffet
• 3 x 3-retters valgmenu
 inkl. en halv flaske vin
• 1 Aperitif
Børnerabat
1 barn 0-3 år gratis.
1 barn 4-11 år ½ pris.

Opholdet inkluderer kun slutrengøring.

Sommerankomster
se happydays.nu

Alle ankomster samme pris

Ankomst tirsdage 24.7.-30.10.2018. 

Smag på Alsace Pris pr. pers. i dbl. værelse  

2.349,-
Pris uden rejsekode 2.649,-

Hostellerie Saint Florent i Oberhaslach, Frankrig
En sanseoplevelse for de kræsne gæster: Populært, fa-
milieejet hotel i et hyggeligt landsbymiljø tæt på vinruten 
(13 km), der hylder det gode franske landkøkken og er 
jeres garanti for en autentisk fransk ferieoplevelse. Her 
er tempoet skruet helt ned, og I kan kære til f.eks. Colmar 
(71 km) gennem et område fyldt med idylliske vinbyer.

• 5 overnatninger
• 5 x morgenbuffet
• 4 x 3-retters middag
• 1 x lille vinmenu
• 1 x 4 retters gourmetmenu
• Velkomstdrink
• Vinsmagning

Børnerabat
1 barn 0-5 år gratis.
2 børn 6-14 år ½ pris.
Turistskat EUR 0,66 pr. person pr. døgn.

Gæstebedømmelse 4,9 af 5

4,2 af 5 4,4 af 5

4,6 af 5

3 nætter inkl. 
morgenbuffet og 

vinsmagning 1.049,-

4,1 af 5

4,3 af 5
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Håndværkere m.m.

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

• LOFTISOLERING • HULMURSISOLERING
• FJERNELSE AF GAMMEL ISOLERING

Bridge  
over troubled water
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Christiansfeld 
Avis

Tyrstrup Herreds Tidende

Jernbanegade 1  
(det gl. posthus) 

6070 Christiansfeld 
Tlf. 74 56 14 33 

 
mail@christiansfeld-avis.dk 
www.christiansfeld-avis.dk


