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Gudstjenester
Søndag den 11. august 2019 

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

Hvad sker der i min kirke? 
Se side 2

Vi pakker flotte  
gavekurve til  

enhver lejlighed...
 Vores åbningstider er:

MANDAG - FREDAG  
kl. 09.30 - 17.30

LØRDAGE:  
kl. 09.30 - 13.00

 Prætoriustorvet 1 B  
Chr.feld . Tlf. 7456 0300 

www.donslundvine.dk

Åbningstider:
Tirsdag: kl. 09 - 14
Torsdag: kl. 12 - 17

Vi holder 

ferie
uge 27 og 28

Vi er tilbage igen  
mandag den 18. juli

JUel optik
Nørregade 10 - Chr.feld

tlf. 7456 1327
www.juelnielsens.dk

Ni
els

en

Så er vi  
tilbage efter 

ferien
ÅbNiNgStider:
Man.-fre. 9.30-17.30

Service nær dig

JUel optik
Nørregade 10 - Chr.feld

tlf. 7456 1327
www.juelnielsens.dk

Ni
els

en

Solbriller
enstyrke:  kr. 1998,-
flerstyrke:  kr. 1998,-

ÅbNiNgStider:
Man.-fre. 9.30-17.30

Service nær dig

JUel optik
Nørregade 10 - Chr.feld

tlf. 7456 1327
www.juelnielsens.dk

Ni
els

en

Uge 26, 27 og 28 Uge 29 Uge 30

Christiansfeld Pensionistforening

Udflugt
torsdag den 15. august

Vi skal se Olsens Paradis
i Vejrup og drikke kaffe på den skønne Faaborg Kro.

Afgang fra det gamle Posthus kl. 12.30 
Skovparken kl. 12.40 - Boestoft kl. 12.45 og  

Rutebilstationen kl. 12.50

Pris: Medl. 100,00 kr. og andre 150,00 kr.

Tilmelding til formanden på tlf. 3042 4182  
senest onsdag den 14. august.

Annonce- 
sponsor:

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

Hennings Hvidevareservice

Badminton 
i Fjelstrup 

Idrætsforening
Spilletider: 
Mandage kl. 18.00-22.00, torsdage kl. 18.00-19.00 
Børn mandage kl. 16.30 - 18.00   

Tilmelding:  
Mandag den 12.8.19 i Fjelstruphallens cafeteria. 
Kl. 18.00 genreservering af sidste års tider. 
Kl. 18.30 reservering af nye ledige tider.

Betaling sker ved tilmelding.

Medlemskontingent:  
kr. 400,- for voksne og 200 for børn. 
I det omfang der er ledige baner, kan medlemmerne 
booke flere baner pr. uge uden merbetaling.

Klubben serverer pølser fra grillen og øl/vand  
til de fremmødte den 12. august.

Sæsonstart: mandag den 02.09.19
Evt. spørgsmål kan rettes til Morten Olesen,  

tlf. 3026 6154.

FIF Badmintonafdelingen

Lørdag / søndag 
den 10. og 11. august 
fra kl. 10.00-16.00

Loppefund - Retro - Antik - Møbler 
Porcelæn fra dødsboer - Flytteboer m.m.

HJERNDRUP LANDEVEJ 7 
6070 CHRISTIANSFELD

STORT LOPPEMARKED

         Landbomuseet Kolding   
   BRØDSGÅRD 

 
 
 

  Museets åbningstider: 

 Fra d. 4. maj til d. 19. oktober 2019 
 Onsdage og lørdage kl. 14 – 17 

  Rundvisning lørdage kl. 15 
 Grupper modtages efter aftale hele året. 

 
  I åbningstiden kan købes: Kaffe, øl, vand og is. 
 Billetpris: Voksne 40,- Børn 6 – 12 år 20,- 

 
 

  Veteranudstilling &  
Kræmmermarked 

 Lørdag 10. og søndag 11. aug. kl. 10 – 16 
  Billetpris voksne 50,-  

  Børn under 12 år gratis 
Velkommen til en oplevelsesrig weekend 

 
 

              www.facebook.com/landbomuseet            

 BRØDSGÅRD 
 Brødsgårdsvej 52, 6000 Kolding, tlf. 61 33 99 52 

   lk@landbomuseet.dk www.landbomuseet.dk 

HUSK
general- 
forsamling 
tirsdag den 13. august kl. 19.00 

på Den Gamle Grænsekro

Efter generalforsamlingen fortæller  
Tove Udsholt, Gilleleje historien om:  

De gemte børn 
Om sin og Jødernes flugt fra Gestapo  

i oktober 43

HUSK at vi har åbent i denne uge:  

FREDAG KL. 12-17 & LØRDAG KL. 10-14

Favstrup Fisk

Altid frisk

 Favstrupvej 43  
Tlf. 2283 1091 
Christiansfeld

www.favstrupfisk.dk

BDM GENBRUG

Kongensgade 37, 6070 Christiansfeld 
Onsdage & Torsdag kl. 13.00-17.00

Første lørdag i måneden kl. 10.00-14.00

Annoncesponsor: 

DU HJÆLPER, 
NÅR DU 

HANDLER

BRØDREMENIGHEDENS DANSKE MISSION
MØBELHUSET

Torvegrillen 

KÆMPE  
UDVALG I 

PLANTER TIL 
KRUKKER

F.eks.  
GRÆSSER  
og LYNG
Fra

Hjerndrupvej 10 . 7456 1511
www.blomstergaarden- 

christiansfeld.dk

1900
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Bekendtgørelser

VELKOMSTRECEPTION
FOR JAN LAUGESEN & KATRINE BECH KARLSSON

VÆR MED TIL AT BYDE VORES NYE FORSTANDER JAN LAUGESEN OG 
VICEFORSTANDER KATRINE BECH KARLSSON VELKOMMEN.

 

VI INVITERER TIL RECEPTION HER PÅ SKOLEN:
 FREDAG DEN 9. AUGUST KL. 14-16

 
MED VENLIG HILSEN

DESIGN- OG IDRÆTSEFTERSKOLEN SKAMLING

Tillykke

DIT VALG - VORES HJERTESAG
Kolding - Haderslev - Vamdrup 

tlf.7552 6389
www.soegaards-begravelsesforretning.dk

SØGAARDS 
BEGRAVELSESFORRETNING

- en del af Begravelse Danmark

Bekendtgørelser

www.christiansfeld-avis.dk

Koncert i Hejs kirke 
Tirsdag d. 13. august kl. 19.00

Mismod og overmod
Af sognepræst Henrik Vestergaard Jørgensen

I Matthæusevangeliet findes 
der en lille beretning om di-
sciplene, der befinder sig alene 
i en båd midt ude på en stor sø. 
Det er nat, og det er begyndt at 
storme kraftigt, da Jesus plud-
selig viser sig for dem ude på 
vandet. I første omgang kan de 
ikke umiddelbart kende ham, 
og de bliver skrækslagne over 
at se denne skikkelse komme 
gående hen imod dem ude på 
vandet. Men han siger til dem, 
at de skal være frimodige og 
ikke frygte, da det er ham, de 
ser, og ikke noget dæmonisk 
eller faretruende. Peter forstår 
dette, og da Jesus kalder ham 
ud til sig, træder han ud på 
vandet. I første omgang er Pe-
ter fyldt af tillid og - netop - fri-
modighed, fordi han har sit blik 
rettet imod Jesus, men da han 
kommer til at se ned på det 
mørke og opslugende vand og 
den kraftige storm, bliver han 
bange og begynder at synke i. 
Jesus redder ham selvfølgelig, 
men kalder ham så - lidt uven-
ligt, synes vi måske - for lidet-
troende, og bebrejder ham, at 
han tvivlede. 

Beretningen er ganske en-
kel og ukompliceret, og den 
kan umiddelbart læses som 
en beretning om Jesu magt 
og kraftfulde gerninger. Men 
den er også en beretning om 
menneskets angst. Den er 
beretningen om, at vi - når vi 
holder vores blik rettet mod 
Gud og lever ud fra tilliden til 
Ham - ikke vil gå under og blive 
opslugt af det mørke, der altid 
ligger neden under os og kan 
true os på livet. Det er tilliden 
til Gud, der netop - som Jesus 
siger - skal fordrive frygten 
fra vores sind og vore hjerter, 
og det er tilliden til Ham, der 
skal skænke os den frimodig-
hed, der er en betingelse for 
at kunne blive dem, vi er. Men 
hvis vi i stedet retter blikket 
ensidigt imod alt det, som jo 
rent faktisk kan true os i vores 
liv og mod alle de problemer, 
der blæser imod os ligesom 
vinden her i beretningen blæ-
ser imod disciplene og båden, 
ja så vil vi let kunne synke i. Vi 
har brug for et fast ståsted i 
livet, da trusler og problemer 
og angst ellers let kan tage 

magten fra os,… eller rettere: 
kan afsløre, at vi alligevel aldrig 
nogensinde selv har haft sær-
lig megen magt over det, der 
sker i livet. Dette faste ståsted 
er naturligvis Gud, og vores 
redning består i at rette vores 
blik imod Ham fremfor at lade 
os opsluge af frygt og angst. 
Vi skal se på den Gud, der altid 
tager sig af os med vores angst 
og frygt. 

Beretningen er som sagt 
ganske enkel og ukompliceret, 
og den underliggende betyd-
ning er sådan set heller ikke 
særlig vanskelig at forstå. Men 
den viser noget interessant om 
begrebet mod. For i troen lig-
ger der altid et mod gemt. Der 
ligger et mod gemt i overho-
vedet at turde sætte sin lid til 
noget, som er så meget ude af 
vore hænder. Og der ligger et 
mod gemt, nemlig det mod, 
som Jesus taler om her: frimo-
digheden,… altså modet til at 
slippe bekymringer og sam-
menligninger og angsten for 
ikke af slå til eller for at blive så-
ret eller ikke at blive anerkendt 
eller ikke at have nogen fast 
grund under fødderne. Og net-
op den form for mod - fri-mo-
digheden - er noget helt andet, 
end det, vi ellers er vant til. For 

vi er jo ofte vant til at sætte os 
selv i centrum. Det gør vi, når vi 
er mis-modige, fordi vi her kun 
ser på vore egne muligheder 
og evner og indser, at de er for 
få og for skrøbelige. Og det gør 
vi også i vores over-mod, fordi 
vi også her kun ser på vore 
egne muligheder og evner og 
fejlagtigt bilder os ind, at de er 
ubegrænsede og storslåede. I 
både mismodet og overmodet 
er det altså mennesket - det er 
os selv - der er det centrum, 
fordi vi her bilder os ind, at det 
hele beror på os og os alene. 

Men i det mod, som er tro-
ens mod, og i den frimodig-
hed, som Jesus både lover og 
befaler os til her i beretningen, 
dér er det Gud, der er centrum. 
Ikke os. Og derfor betyder det 
dybest set ingenting, om vi 
selv er i stand til at holde fast 
i noget som helst. Det er Gud, 
der holder os fast, og det er 
Ham, der altid venter på os og 
følger os tæt ved. At tro, at det 
er vores egen præstation, er 
overmod, og at tro, at det ikke 
skulle gælde for os, er mismod. 
Men det er ikke det, vi bliver 
bedt om at være i. Vi bliver 
bedt om at være i det mod, 
som sætter fri. 

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

Kærligt hilsen fra Ingemandsland
-en koncertfortælling om savn og lyspunkter

En stjerneklar nat for 100 år siden lå min sønderjyske ol-
defar mellem gravene på en jødisk kirkegård sammen 
med sine soldaterkammerater. Det var under Første 
Verdenskrig, og den nat var kirkegården det sikreste 
sted for dem at overnatte. Det var en utrolig mørk og 
ensom nat, og det eneste lyspunkt for ham var de breve 
med kærlige hilsner, han netop havde modtaget fra min 
oldemor, Anna, og deres 9 børn. Historien om denne nat 
faldt jeg over i et af de breve, min oldefar skrev under 
krigen ved østfronten. Udover at fortælle om ensom-
heden i mørket og det at være overladt til en hård og 
usikker skæbne man ikke selv valgt, siger historien også 
noget om hvor meget håb, der kan gives med en så en-
kel ting som et brev.

Anne Roed Refshauge, Svestar
Folk-gruppen Svestar har skabt en rørende musikalsk  

fortælling om krigens betydning for mennesker.  
Krigshistorien serveres her i en nærværende  

og intim indpakning, der får os til at lytte,  
reflektere og forstå på en ny måde.

Fri entré.

Kære Anne og Kenni
I ønskes hjertelig tillykke 
med brylluppet lørdag den 
10. august 2019. 
Vi glæder os til at fejre da-
gen sammen med jer. 

Kærlig hilsen  
Maja, Melanie,  
Martin og Michelle
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TAK TIL ALLE VORES HJÆLPERE OG SPONSORER  
TORSDAG D. 1. AUG. - LØRDAG D. 3. AUGUST 2019
KOM OG NYD ET BREDT UDVALG AF KVALITETSVINE FRA DET MESTE AF VERDEN

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

WWW.VINFEST.DK 

                                          

 

 

 

 
 

 

 

Skorstensfejermester i feld 
Allan Gram 
Tlf.nr 42 15 67 14 
Alt i Skorsten, Ventilation og Kedelrensning. 
 

  eggelund
  Restaurant · Diner Direkte 
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Christiansfeld Erhvervsråd
Støtter Vinfestivalen, bliv medlem.

Aabenraa 
Tlf. 7362 3800

Christiansfeld 
Tlf. 7456 1340

farver
Christiansfeld

74 56 32 12

Christiansfeld • www.kp-elbaek.dk

Handelsstands-
foreningen

24 cm. bred

farve ?

Stange & Marek VVS

Mobil 2035 6107

bordserviet  med logoer A3 2019.indd   1 25/06/2019   17.05

Taksigelser

Vi vil gerne takke Bente,  
for hendes kæmpe indsats i butikken

Vi har virkelig værdsat hendes ildhu  
og næstekærlighed. 

Bente og hendes mand  
Jørgen har altid været klar  

på at give en hånd med,  
det har givet os mange  

gode timer og grin. 

Vi kommer til at  
savne dig. 

Nyd din pension.

De bedste hilsner fra os  
alle i boghandlen

MærkedageTillykke Beskæftigelser

Dejligt stort, nyere hus i Sjølund- 
området søger dygtig og stabil  

rengøringshjælp
Ugentlig eller 14. dag. Ingen vinduespudsning. 

Gode arbejdsforhold og rar atmosfære.

Ring/sms 4034 6999

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.

40 års jubilæum
Bjarne Bundesen
Hjertelig tillykke  
med dit jubilæum,  

tirsdag  
den 13. august  

hos Arla Foods.

Kærlig hilsen 
Dorthe Bundesen

Kære Anne og Kenni
Tillykke med brylluppet 10. 
august.
Held og lykke i fremtiden.

Kærlig hilsen 
Mor og Far, 
Åstrup

Guldbryllup
Fredag den 16. august fejre 
Elin og Tom Sørensen guld-
bryllup.
Morgensang kl. 8.00 på 
Kokærvej 100.

Stort tillykke

Bryllup
Lørdag den 17. august 2019 
vies i Kristkirken i Kolding: 
Pernille Kroløkke Petersen 
- datter af Winnie Kroløkke 
og Jeppe Petersen, Chris-
tiansfeld, til Søren Skov 
Olsen - søn af Vibeke Ols-
en, Hjarup og Henrik Skov, 
Haderslev.

Festadresse: Tyrstrup Kro.

Bryllup
Lørdag den 10.08.2019 kl. 
14.00 vies i Kauslunde kirke, 
Middelfart: Sara Ross Kris-
tensen, datter af Lise og 
Tom Ross Kristensen, Hejls 
til Sebastian Rasmussen, 
søn af Tina og Henrik Ras-
mussen, Middelfart.
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Støtte til frivilligt socialt 
arbejde for 2020

Kolding Kommune yder efter Servicelovens § 18  
økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i  
kommunen.

Støtten er med til at styrke den frivillige indsats,  
der foregår i de frivillige organisationer, foreninger  
eller grupper. 

Kriterier for tildeling af økonomisk støtte

• Det er kun foreninger, organisationer eller  
 grupper, der kan søge om tilskud fra puljen.

• Foreningen/organisationen/gruppen skal høre  
 hjemme i Kolding kommune. 

• Som hovedregel gives der kun tilskud til akti- 
 viteter, der primært bæres af frivilligt arbejde. 

• Tilskud gives fortrinsvis til aktiviteter eller  
 projekter, der ikke kan udføres uden støtte,  
 og som ikke opfylder betingelserne for at  
 modtage andre former for offentlig støtte.

• Som udgangspunkt er tilskuddet et-årigt,  
	 men	der	kan	i	særlige	tilfælde	søges	om	flerårig	 
 bevilling. 

Sådan søger I:

Der søges direkte fra Kolding Kommunes  
hjemmeside:  
https://www.kolding.dk/paragraf18tilskud

Ansøgningsfristen er den 1. oktober 2019. 

Vil I vide mere

På https://www.kolding.dk/paragraf18tilskud 
kan	I	finde	meget	mere	info	og	hjælp	til	frivilligt	
socialt arbejde. 

Her	finder	I	også	kontaktoplysninger	til	de	med- 
arbejdere, som sidder klar  
til at hjælpe jer videre,  
så I kommer godt i gang. 

CIF/FIF FODBOLD 
CIF/FIF  

udendørs fodbold efterår 2019
Hold: Dag: Tidspunkt: Træner: 

U-5/U-6 drenge Onsdag kl. 16.45-17.30 Torben Holm Mobil 2421 7889 
U-7 drenge   Dan Pedersen Mobil 3131 8879 
   Mikael Nørlem Mobil 6062 7502

U-8 drenge Tirsdag/Torsdag kl. 17.00-18.00 Claus Bjørnskov Mobil 4226 1321 
   Søren Lund Mobil 2048 6476

U-9 drenge Tirsdag/Torsdag kl. 17.00-18.00 Allan Hansen Mobil 6077 0550 
   Lars Kragelund Mobil 2532 7666

U-10 drenge Tirsdag/Torsdag kl. 16.45-18.15 Mogens Schmidt Mobil 2078 2003 
   Hans Peter Hansen Mobil 6116 4484 
   Per Svendsen Mobil 2666 1714

U-11 drenge Mandag Fjelstrup kl. 17.00-18.00 Peter Nissen Mobil 2577 8560 
 Torsdag Chr.feld kl. 17.00-18.00 Paw Larsen Mobil 2515 3584 
   Erik Schultz Mobil 2126 3416

U-12 drenge Tirsdag/Torsdag 17.00-18.30 Michael Plougmann Mobil 2782 1839 
   Claus Nydahl Mobil 4195 1779 
   Henrik Simonsen Mobil 2006 1979 
   Anders Kolb Mobil 2084 6312

U-13 drenge Tirsdag/Torsdag kl. 17.00-18.30 Jørgen Hald Mobil 5338 9130 
   Allan Berg Mobil 4083 0592

U-14/U-15 drenge Tirsdag/Torsdag kl. 17.00-18.30 Kjeld R. Pedersen Mobil 2443 2231 
U-16 drenge   Michel Schweitz Mobil 4093 5260 
   Anders Kirsch  
   Mads Kloppenborg 
   Jonas Boisen 

U-12 piger Mandag/Onsdag kl. 17.30-19.00 Anders H. Petersen Mobil 2154 3022 
   Birgit Hesselvig Mobil 2163 6151 
   Joakim Fløe Jensen  
   Pia Rasmussen Mobil 2164 6608

U-15 piger Mandag/Onsdag kl. 17.00-18.30 Peter Boisen Mobil 2615 0904 
   Jesper Andersen 

CIF/FIF Ungdomsfodbold
Kim Roi Hansen Mobil: 40853579 mail: kimroih@gmail.com 

Lisa Damkjær Mobil: 20489792 mail: lisadamkjaer@hotmail.com

START 
UGE 33

START 
UGE 33

Bekendtgørelser

www.christiansfeld-avis.dk

Øjebliksbilleder 
fra Vinfestivalen 
- onsdag aften

Travlhed og stor aktivitet 
dagen før.

Dagen før Vinfestvalen 
knoklede festivalens frivillige 
med at trække ledninger, sæt-
te afspærringer op i gaderne 
og stille borde, boder, telte og 
bænke frem på torvet - og en 

Brusebad under åben himmel.

Sekunderne før himlens porte åbnede sig over Prætoriustorvet.

Da uvejret var allerværst.

stor del af tiden skete arbejdet 
i skyggen af tunge mørke sky-
er, der nu og da sendte regn 
i stride strømme ned over de 
mange anonyme hjælpere og 
håndværkere, som derfor for-

tjente en stor cadeau for at 
have fået festivalens rammer 
på plads. 

Af Lars Østergaard Jensen
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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.

Take Away 
Brødremenighedens Hotel 

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

på de travle dage.

Bestilles på  
telefon 7456 1710 
 Mandag til søndag  

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

til Take Away)

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

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

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

Kultur / Mad

Ikke dyrere, 
men smukkere!
Selskabslokaler op til  

180 personer.
Rekvirer venligst vore  

menuforslag.
Vi har 27 dejlige 

HHHHværelser
Venlig hilsen 
og på gensyn 

Torben Schulz 
Tyrstrup Kro  

Tlf. 7456 1242

 
 
 
  Åbningstider: Pubben: Køkken: Dagens middag: Kr.

Mandag 11.00 - 22.00 12.00 - 21.00 Biksemad ................................. 89,-
Tirsdag 11.00 - 22.00 12.00 - 21.00 Boller i karry ........................... 89,-
Onsdag 11.00 - 22.00 12.00 - 21.00 Skinkeschnitzel ........................ 89,-
Torsdag	 11.00	-	22.00	 12.00	-	21.00	 Stegt	flæsk	m.	persillesovs ...... 89,-
Fredag 11.00 - 00.00 12.00 - 21.00 Barleygryde ............................. 99,-
Lørdag	 11.00	-	00.00	 12.00	-	21.00	 Kalvecuvette ............................ 99,-
Søndag	 11.00	-	22.00	 12.00	-	21.00	 Flæskesteg	m.	rødkål .............. 99,-
Alle dage: Steak, stjerneskud, børneretter, forretter & desserter
Mad ud af  huset:	Gælder	dagens	middag	og	menukort,	dog	ikke	steak.

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

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

Per Nielsen

Brødremenighedens Kirke 
Christiansfeld 

d. 15. september kl. 16

Billetter på www.billetten.dk eller tlf. 7979 1773
www.trompet.com

Alexandru Radu
Violin

Carl Ulrik 
Munk-Andersen 
Keyboard

POPULÆRE TONER MED DEN KENDTE TROMPETIST

Per NielsenPer Nielsen
Kirkekoncerter.dk præsenterer:

Populær Kirkekoncert
Danmarks mest populære 
trompetist, Per Nielsen, 
kommer til Brødremenig-
hedens Kirke søndag den 
15. september kl. 16.00, 
hvor han vil spille et ud-
valg af de mest populære 
melodier fra sine mange 
CD-udgivelser.

Programmet spænder fra 
»Amazing Grace«, »O’mio, 
Babbino caro« af Puccini til 
»Can you feel the love to-
night« fra Løvernes Konge og 
»I skovens dybe stille ro«.

Ved koncerten bliver Per 
akkompagneret af den fan-
tastiske Carl Ulrik Munk-

Andersen og som gæstesolist 
medvirker 1. solospiller i Søn-
derjyllands Symfoniorkester - 
den rumænsk-fødte stjernevi-
olinist Alexandru Radu. Han 
spiller bl.a. den forrygende 
»Czardaz« af Monti.

Både Carl Ulrik og Ale-
xandru har medvirket på de 

fleste af Per Nielsens CD-
udgivelser samt ved hans ju-
lekoncerter.

Der er derfor lagt op til 70 
min. underholdende musikal-
ske oplevelser med Per Niel-
sen. Alle, der kan fremvise bil-
let ved indgang får, en af hans 
CDer.

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

Man kan ikke  

sælge skindet før  

lammet er skudt

Dansk HestekøD 
Hakket hestekød
1 kg 40,-

Ta’ 3 kg  10000

Skært hestekød

1 kg  5000

Bøffer af hestefilet

Pr. 1/2 kg  4000

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

Store flotte 
Lammeskind
Forskellige farver

Pr. stk.

35000
Ta’ 2 stk.

60000
Ta’ 3 stk.

75000
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A
U

... eller kender du en teenager, 
der er klar til at blive omdeler 
nu og tjene sine egne penge? 

Lige nu søger vi unge i alderen 
13-17 år til omdeling af reklamer 
og aviser i dit nærområde.

Læs mere og søg jobbet på 
blivomdeler.nu – eller ring til os 
på 70 10 40 00.

Ingen 
kvaler 
– mor 
og far 
betaler
...?

1. Omdel 1-2 gange 
om ugen 

2. Bestem selv, hvornår på dagen 
du vil arbejde, inden for deadline 

3. Stadig tid til skole og venner

4. De pakkede reklamer og aviser 
leveres hos dig – klar til omdeling

5. Optjen bonuspoint til gaveshoppen 
hvis du er fast omdeler under 18 år

5 gode 
grunde

www.blivomdeler.nu

Felderløbet med fine resultater
Vejret kunne have været 
både værre og bedre, da 
tidligere skoleleder Poul 
Fremmelev sendte de 
mange løbere i alle aldre 
ud af byen for at deltage på 
de forskellige distancer. 

Nogle af deltagerne rendte 
ind i en byge, men det kun-

ne ikke slå humøret ud. Vel 
hjemme ved målstregen stod 
hjælpere fra Christiansfeld 
Løbeklub parat med drikke, 
mens løbernes tider blev re-
gistreret på en nanosekund til 
annoncering over højtaleren. 

Af Lars Østergaard Jensen

Halv marathon/kvinder:
1.  Emma Hardens 01:41:05        
2.  Ulla Due Lange 01:43:32 IVG/DHK/SGI
3.  Janne Lykou 01:50:06 Dansk Halvmarathon 
Klub

Halv marathon/mænd:
1  Brian B. Strandby 01:14:55 Kolding Triathlon Klub
2  Brian Søeberg 01.28:08
3  Frederik Jepsen 01:36,08

10,7 KM/kvinder:
1  Kristina S. Madsen 0:44:35,2 Kolding Motion
2  Signe Sørensen 0:46:07,2 Darum IF
3  Lone Rathgen Carl 0:47:21,0 Haderslev IF

10,7 KM/mænd:
1  Jesper Meins 0:36:41,4 Team Meins Running
2  Jens Hansen Carl 0:37:28,2 Haderslev IF
3  Erik Schulz 0:41:07,9 DanSau/Eskegaard

5 KM/kvinder:
1  Ida Duelund 0:20:50,7 Haderslev IF
2  Malene Anker 0:21:44,3      
3  Helle Kahr 0:23:28,5 SlotssøBadet

5 km/mænd:
1  Peter Sørensen 0:17:33,1 Darum IF
2  Daniel Hansen 0:17:38,2 OD Running
3   Oliver Maarup 0:18:07,3 OD Running

Børneløb 2,4 KM/piger:
1  Frederike Wadewitz 0:10:19,6 BSV TriKids
2  Rebekka Kardon 0:10:37,5 Hif
3  Gry Adamsen 0:11:26,1 Kolding KFUM atletik og  
  motion

Børneløb 2,4 km/drenge:
1  Kristian Hasberg 0:11:04,4
2  Tobias Nielsen 0:11:39,6
3  Hauke Wadewitz 0:11:44,1 BSV TriKids        

De seje unger var straks parate til sjov og narrestreger efter at 
have løbet 2,4 km.

En glad borgmester Jørn 
Pedersen lige efter at været 
kommet over målstregen.

Tilskuere fulgte spændt med 
fra sidelinjen. 

Far og datter fælles om løbe-
hobby.

Ovenpå løbet gør det godt med 
danskvand og honningkage.

Så er man næsten i mål.
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Nyt fra 

Klumme 

Kære Læser

August står for sommer og sol (forhåbentlig), og for 
manges vedkommende også ferie. Det er typisk en 
måned, hvor der er mange danske og udenlandske 
gæster i byen. Og så er det også en måned, hvor vi 
traditionen tro inviterer til en række arrangementer. 
Vi håber, mange af Jer har mulighed for at deltage og 
glæder os til at se Jer.

Vi lægger ud med Folketingets nestor, Bertel Haard-
er, der den 21. august fortæller om sin sønderjyske 
opvækst. Foredraget er optakt til næste års store mark-
ering af 100 året for Genforeningen.

Et par dage efter, den 23. august, har vi sammen med 
Biblioteket inviteret den anerkendte og prisbelønnede 
forfatter Kim Leine til at komme og fortælle om sit 
forfatterskab og sin seneste roman ”Rød mand/sort 
mand”.

Den 24. august afholder vi for tredje gang Verdensarvs-
dag. En dag, hvor vi med foredrag, børneaktiviteter, 
boder og dialog ønsker at bringe vores allesammens 
verdensarv i øjenhøjde. Børnenes højdepunkter bliver 
helt sikkert Bubbers Børneshow og italiensk gadeteater 
i Søstrehusets gård. Et andet højdepunkt på dagen bliv-
er foredraget med udenrigskorrespondenten Simi Jan, 
der kommer og fortæller om sit arbejde i internation-
ale brændpunkter.

Vi runder august af med et traditionsrigt arrangement, 
Håndværkets Dag, den 31. august. Under overskriften 
”Håndværk, renovering og bæredygtighed” inviterer vi 
til en dag med dygtige håndværkere, gratis foredrag, by-
vandringer og workshops.

Læs mere på www.christiansfeldcentret.dk 

Mange sensommerhilsener
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 

Gå ikke glip af sommerens spændende arrangementer 

Bertel Haarder
Onsdag den 21. august kl. 16.30
Billetpris: 100,- Billet købes i Christiansfeld Centret
Sted: Christiansfeld Centret, Søstrehuset

Kim Leine
Fredag den 23. august kl. 15.00
Billetpris: 100,- Billet købes på www.koldingbib.dk
Sted: Christiansfeld Bibliotek

Bubbers Børneshow
Lørdag den 24. august kl. 10.30
Billetpris: Gratis, men reservation nødvendig.
Billet købes i Christiansfeld Centret
Sted: Christiansfeld Centret, Søstrehuset 

Simi Jan 
Lørdag den 24. august kl. 12.00
Billetpris: 100,-  Billet købes i Christiansfeld Centret 
Sted: Christiansfeld Centret, Søstrehuset

FOREDRAG/BILLETSALG SOMMERAKTIVITETER

Håndværkets Dag 2019
Lørdag d. 31. august kl. 10-16

Verdensarvsdag 2019
Lørdag d. 24. august kl. 10-15

Fra den 22. juni - 11. august 2019

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

Tip en 13’er i UNESCO byen, leg med gamle spil 
i Søstrehusets have eller hyg i vores “Børne-Jørne” i 
særudstillingen Jørgens Rejser.

Henvend dig i Christiansfeld Centret for yderligere 
informationer.

Alle aktiviteter er gratis. 

Alle dage kl. 10.00-17.00

Fri entré
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Landbrug / Have / Fritid / Bolig / Ejendomme m.m.

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

Salg • RepaRation

Butik: Punkt1 Haderslev-Kolding

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

Hennings Hvidevareservice

Over 
25 års 

erfaring

Afhentningsplads til trailerfolket

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

########

!!!!!!!!

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

Kontakt jeres lokale
 GF-assurandør

Nels Thorsgaard, Christiansfeld

Telefon 24 80 99 40
nels@gfforsikring.dk

www.gf-sønderjylland.dk

Liberale Erhverv m.m.

Praktiserende landinspektør 
Peder Boesen 

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

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

kl. 16.00-17.00 på  
Christiansfeld Bibliotek

Charlotte Szocska 
Mette H. Bindeballe

Motor

Ingen gik sultne hjem
Rundt om på torvet var 
opstillet boder med pølser, 
pandekager, ristede mand-
ler og Brødremenighedens 
Hotel serverede Streetfood 
og Carvery, så ingen behø-
vede at gå sultne hjem og 
der var også noget til den 
søde tand hos såvel børn 
og voksne.

Af Lars Østergaard Jensen Aftentravlhed ved Pandekagehuset. Alle tropperne hos Brødremenighedens Hotel i en sjælden pause.
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Håndværkere m.m.

Støt de lokale  
butikker og  

håndværkere

Veteranudstilling & 
Kræmmermarked på 
Landbomuseet Kolding
Landbomuseet Kolding 
afvikler stor Veteranudstil-
ling. Det sker på adressen 
Brødsgårdsvej 52, Harte, 
6000 Kolding. Det er en 
god idé allerede nu at sæt-
te et stort kryds i kalen-
deren ud for weekenden 
lørdag den 10. og søndag 
den 11. august, hvor dette 
arrangement løber af sta-
blen. Begge dage er der 
åbent fra kl. 10.00 - 16.00. 
Den officielle åbning fore-

går lørdag kl. 11.00, det er 
venstre-byrådspolitikeren 
Merete Due Paarup, der 
holder velkomsttalen.

De smukke omgivelser 
omkring Brødsgård danner 
de flotteste rammer til årets 
store Veteranudstilling. »Det 
er stedet, hvor I har mulighed 
for at vise jeres unikke, attrak-
tive og ikke mindst spænden-
de traktorer, biler, knallerter, 
motorcykler og maskiner. 

Brødsgård råder over de per-
fekte faciliteter til at afholde 
den form for udstillinger. P-
forholdene er super. Hvis du 
kommer som gæst i et vete-
ran-køretøj, er du velkommen 
til at køre ind på udstillings-
pladsen, og den, der fører kø-
retøjet, kommer gratis ind«, 
fortæller Søren Borg.

»Kræmmermarkedet fin-
der du på gårdspladsen, det 
er stedet, hvor du kan sælge 
alt indenfor såvel nye som 
brugte effekter, der er utallige 
muligheder. Vil du vide mere, 
så klik ind på vores hjemme-
side, her kan du finde stand-
størrelser, priser etc., der er 
også mulighed for at tage di-
rekte kontakt til os«, fortæller 
Søren Borg.

Der er også tænkt på bør-
nene, de kan både se på le-
getøj og sågar lege med det. 
Noget af legetøjet er fra den-

gang farfar var knægt. Der er 
mulighed for at komme rundt 
i området omkring Brødsgård 
med hest og vogn, det er rigtig 
hyggeligt. En aktivitet, som 
tager »kegler« hos børnene, er 
noget så almindeligt, som at 
slå søm i. Begge dage byder 
på oplevelser. Du kan bl.a. 
fabrikere dit eget personlige 
sjippetov eller spille et eller 
andet havespil, der er nok at 
tage sig til.

Landsbysmedjen samler 
mange voksne og børn, lige så 
snart den er bemandet. Den 
er selvfølgelig åben de dage, 
der er Veteranudstilling og 
Kræmmermarked. Smedjen 
er et synligt bevis på, hvordan 
sådan en fungerede tilbage i 
50’ernes Danmark.

En attraktion som så dagens 
lys til sidste års Veteranudstil-
ling & Kræmmermarked er 
Landbomuseets egen bod. 
Den har vist sin berettigelse, 
ved en del andre arrangemen-
ter på museet. Boden fungerer 
som udsalg for hjemmelavet 
syltetøj, syltede rødbeder og 
mange andre ting. Hjemme-
strikkede køkkenklude, små 
bamser og strikkede bolde er 
blot nogle af de effekter, som 
kan friste dig. Is, øl og vand 
kan også købes i boden.

Som noget helt nyt by-
des der i år på en udstilling 
af fly fra anden verdenskrig. 
Modellerne er ca. 2 meter i 
længden. Det er »Warbirds 
over Denmark« som viser de 
flotte flyvemaskiner. Kaare 
Sandal Nissen udtaler - Vi 
flyver med skumflyvere, som 
kan håndkastes og lande i 
højt græs. Droneflyvning er 
også på programmet, her kan 
der tages luftfotos eller film 
over Landbomuseet Koldings 
område, mens der afholdes 
Veteranudstilling & Kræm-
mermarked.

Ca. 2.600 dele er både 
registreret og istandsat til en 
hel unik samling. Den rum-
mer mange spændende op-
levelser lige fra landbrugets 
start og op til i dag. Det er 
en samling, som det altid er 
værd at besøge. Samlingen 
består af maskiner og værktøj 

fra husholdning, landbrug og 
alle beslægtede erhverv. Disse 
effekter gør Brødsgård til et 
ekstra spændende udflugts-
mål for flere og flere menne-
sker.

- Vi tør godt stå inde for, 
at mange vil stille med deres 
klenodier og udstille dem. 
Det betyder samtidig, at flere 
af jer kan benytte de 2 dage 
i august til at se udstillingen. 
Folk på pladsen fra fredag 
eftermiddag til søndag aften 
passer på de udstillede ma-
skiner, traktorer, knallerter, 
motorcykler og biler. Begge 
dage tilbydes udstillerne et 
gratis måltid mad om mid-
dagen samt kaffe. Der vil også 
være overnatningsmulighed 
i telt eller campingvogn, for-
tæller Teddy Schønberg. På 
www.landbomuseet.dk kan 
der tilmeldes under punktet 
skemaer.Mange forskellige Veteranbiler linet op på grønsværen.

De flotte Big Beautifull Doll flyvemaskiner er her linet op.
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Vinfestival åbnet under naturens bruser
Borgmester Jørn Pedersen 
fik denne gang ikke brug 
for sine knaldgrønne sol-
briller, da han skulle åbne 
årets Vinfestival. Himlen 
havde dagen igennem væ-
ret pakket ind i mørke, 
ilde-varslende skyer og få 
minutter før festivalens of-
ficielle start, ja da åbnede 
himlens porte sig på vid 
gab over Prætoriustorvet. 

Men først indbød tidligere 
borgmester i den gamle Chri-
stiansfeld Kommune, Jørgen 
From, på tysk de medvirken-
de tyske vinbønder - hvoraf 
mange nu har deltaget i man-

ge år - hjertelig velkommen. 
Han bød også Skærsøgaard, 
de forskellige udstillere og 
alle løberne fra fjern og nær 
velkommen.

Og så kom turen til en 
solbrændt borgmester Jørn 
Pedersen, som fortalte, hvor-
dan Vinfestivalen startede for 
mange år siden takket være 
især Ivan Johannsen, som 
han ønskede tillykke med 
fødselsdagen den 1. august 
- samtidig med årets festival. 
Jørn Pedersen berettede så, 
hvordan han på vej hjem fra 
sommerferien havde besøgt 
den tyske by, Regensburg, 
der var blevet grundlagt af ro-

merne. Under sit besøg ople-
vede Jørn Pedersen der byens 
Kirsch-festival med høj stem-
ning og jazzmusik. Selv om 
jazzen ikke har noget at gøre 
med den romerske forhisto-
rie, så var musikken med til at 
markere Regensburgs UNE-
SCO-status - akkurat som lø-
bene og musikken gør det på 
Christiansfeld Vinfestival.

Jørn Pedersen var glad 
over, at man snart kan kom-
me i gang med arbejdet inde 
på den gamle skolegrund, så 
man kan få opført lejligheder 
til kommunens mange tilflyt-
tere. Med nogen forsinkelse 
vil man dertil også snart starte 

arbejdet med det nye lægehus 
på den gamle benzinstations 
grund. Og endelig kunne han 
annoncere, at byen næste år 
får besøg af Dronning Mar-
grethe - og han lovede, at han 
denne gang nok skulle huske 
at tiltale hende korrekt med 
De og Deres Majestæt!

Til sidst opfordrede borg-
mesteren til at give de mange 
frivillige en stor hånd for de-
res indsats - og så forsvandt 
han efter at have skålet med 
os alle i en fart ned til sin bil 
for at skifte til løbetøj.

Af Lars Østergaard Jensen

Også børnenes festivalØjebliksbilleder fra 
Vinfestivalen - torsdag

Rocksons Duo

Igen i år havde arrangø-
rerne og de frivillige sør-
get for, at også børnene fik 
»noget på opleveren« og 
ikke kom til at kede sig un-
der vinfestivalen. 

Både fredag og lørdag 
kunne de helt små tumle og 
springe sig trætte oppe i den 
flotte hoppeborg, få lavet 
smukke ansigtsmalinger og 

de måske lidt større lege i og 
udenfor legeteltet med »Sjov 
lørdag« i krydset, hvor der 
heller ikke var langt til isbo-
derne.

Af Lars Østergaard JensenRegnvejret hang stadig 
truende over torvet efter 
den officielle åbning, men 
stemningen fejlede be-
stemt ikke noget.

Af Lars Østergaard Jensen

Torsdag trak den dygtige 
unge Rocksons Duo fra 
Horsens hele aftenen det 
musikalske læs med en 
blanding af akustiske og 
elektriske versioner af po-
pulære sange og hits fra 
1970’erne af blandt andet 
John Denver, Bob Dylan 
med mere.

Af Lars Østergaard Jensen
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Øjebliksbilleder fra 
Vinfestivalen - fredag

Øjebliksbilleder fra 
Vinfestivalen - lørdag

Solen skinnede fra en næ-
sten skyfri himmel på Fe-
stivalens anden dag og 
satte humøret på torvet 
endnu en tak op hjulpet på 
vej af musikken på scenen, 
maden og de ædle vindrå-
ber og, til dem der foretrak 
dette, kølig fadøl.

Af Lars Østergaard Jensen

Torvet var fyldt til randen 
sidst på eftermiddagen og 
indtil Festivalen sluttede 
ved midnat lørdag med 
glade mennesker, gamle 
venner der havde sat hin-
anden stævne samt mange 
udenbys gæster helt nede 
fra New Zealand. Og vejret 
var igen fantastisk denne 
dag.

Af Lars Østergaard Jensen

Party On

50’er Rockabilly for fuld  
udblæsning med Bille Bobbers

Fredag eftermiddag indtog 
trioen Party On scenen på 
torvet og serverede både 
blide og mere rockende to-
ner og rytmer med vægt på 
sange og hits fra 1960’erne 
og frem.

Af Lars Østergaard Jensen

Fredag blev rundet af med 
festlig Rockabilly, der er en 
blanding af Hill Billy coun-
try og sort rhytm & blues, 
der revolutionerede pop-
musikken tilbage i 1950. 

For løjerne stod bandet 
Billy Bobbers iklædt det rig-
tige outfit, anderumpefrisure 
og autentiske instrumenter 
som for eksempel en akustisk 
gulvbas, som musikeren indi-
mellem red på - ligesom hos 
Billy Haley for 60 år siden. 
Og de gamle numre med El-
vis Presley og Jerry Lee Lewis 
fik mange ud på dansegulvet.

Af Lars Østergaard Jensen

Én mand med akustisk guitar

Gasolinhits for FULD udblæsning

Elegant jazz med Hede Hule Hot

Lørdag eftermiddag og ef-
termiddag underholdt Ken-
neth Buch med sang og sin 
akustiske guitar med en lang 
række sange med coverversio-
ner fra årene 1960-1990’erne. 

Det kræver sin mand at 
holde interessen fanget i så 
mange timer, men han kla-
rede den med bravour.

Christiansfeld Vinfestival 
sluttede musikalsk med fuldt 
drøn og coverversioner af 
Danmarks nok største rock-
band nogensinde – nemlig 
Gasolin – spillet med brask og 
bram i trommer og bas, med 
autentiske Frank Beckerlee´s 
guitarkiks og sunget på va-
skeægte Vesterbro´sk, så man 
skulle lytte godt efter for at 

høre, at det ikke var salig Kim 
Larsen oppe på scenen. Mu-
sikken og de stedsegrønne 

danske sange blev fremført af 
bandet Masser Af Succes.

Af Lars Østergaard Jensen

Lørdag eftermiddag kunne 
et kræsent publikum igen 
glæde sig over besøg af Hede 
Hule Hot, der underholdt 
med danske jazznumre og 
revynumre fra cirka 1930 og 
frem til de tidlige 1950´er. 
Musikken blev præsenteret 

elegant og med det rigtige 
swing af orkestret med san-
gerinden Karoline Budtz, 
som har sunget i flere andre 
sammenhænge tidligere i 
Christiansfeld - og hun love-
de at komme igen snart!


