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Gudstjenester
Søndag den 16. august 2020 

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

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

Sekretær Lone fylder 60 år
og holder i den forbindelse et par  

velfortjente fridage den 13. og 14. august.
Der vil ikke være sekretærbetjening disse to dage.  
Benyt de elektroniske medier til medicinbestilling.

Alt ikke-uopsætteligt bedes således vente til  
næstfølgende mandag.

Ved akut sygdom kan undertegnede naturligvis  
kontaktes efter anvisning på telefonsvareren.

Mvh 
Anders G. Lyck

Lægehuset i Hejls

Stolegymnastik 
i Seniorhuset

Så starter Stolegymnastikken igen
Tirsdagsholdet med start den 18. august: 

Formiddagsholdet kl. 9.30-11.00 
Eftermiddagsholdet kl. 13.30-15.00

Onsdagsholdet med start den 2. september: 
Formiddagshold kl. 9.30-11.00

På gensyn 
Andrea, Lise og Hanne

IMpuls-møde i Sognehuset 
Gl. Kongevej 9, Christiansfeld

Onsdag den 19. august 19.30: 
»Han som var« - om Jesus

Tale ved Arne Nørgaard, Kolding.

Alle er velkomne!

Vi forsøger at afholde

generalforsamlingen
for 

Hejls Tennisklub
torsdag den 27. august kl. 19.00 

i klubhuset HIF’s lille sal.
Det kommer til at foregå på tennisbanen og 
af hensyn til coronaen bedes alle fremmødte 

medbringe egen stol og eget glas. 

Dagsorden ifølge vedtægterne. 

VH Bestyrelsen

Forældet  
- eller vigtigere  

end nogensinde?
Logen Skansen i Fredericia under Korsridderordenen  

i Danmark, søger nye brødre, og derfor håber vi, 
at mange som måske kunne tænke sig at blive  

loge broder, vil kigge forbi Ordenshuset i Fredericia  
for en helt uformel snak med nuværende brødre, og  
se om vores spændende loge måske er noget for dig.

Der gik KUK i vores datoer pga Corona.

Der er ÅBENT HUS lørdag  
den 29. august 2020 kl. 10-14.

Ordenshuset i Fredericia 
Huslodsvej 25, 7000 Fredericia

STORT 
loppemarked 

lørdag  
den 15. august  
kl. 10.00-15.00

Vestermarksgyde 10, 
6100 Haderslev

Vejstrup, Hejls, Taps Pastorat

Orienterende møde
i forbindelse med  

menighedsrådsvalget afholdes

tirsdag den 18/8 kl. 19.00 
i mødelokalet Hejls Gl. Skole

Pastoratsrådet
Mødets gennemførelse  

er afhængig af de sundhedsmæssige retningslinjer.

Christiansfeld 
Gospelkor
Så synger vi igen
Mandag d. 17. august 2020 kl. 19.00
Tyrstrup kirke i Christiansfeld. 
Korleder: Anne Marie Rasmussen.

Yderligere information:  
Henning Madsen på tlf. 2572 1141.

Taps Ketcher Club

Tilmelding  
til badminton

Onsdag den 26. august 2020 kl. 18.30 
i Seniorhuset på Taps Skole

Kontingent - Børn 200,- kr.

Kontingent - Voksne 375,- kr.

Der kan betales med MobilePay ved tilmelding.

Adgangsbrik udleveres ved tilmelding.

Bestyrelsen

Vi følger selvfølgelig Sundheds- 
ministeriets påbud og anbefa- 
linger og da forsamlingsforbudet  
ikke blev hævet, til 200, og da vi  
havde 120 tilmeldinger, er

Generalforsamlingen  
tirsdag den 18. august  

AFLYST
Pas på jer selv og hinanden, så når vi langt.

Bestyrelsen

STORT 
UDVALG I 
GRÆSSER

Hjerndrupvej 10 . 7456 1511
www.blomstergaarden- 

christiansfeld.dk

1900
FRA
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Aller Friskole 
 

indkalder hermed til 
 

Ordinære generalforsamlinger 
 

i skolekredsen, forældrekredsen og 
støtteforeningen. 

 

Tirsdag d. 01/09 2020, kl. 18.30 
på Aller Friskole, Kær Møllevej 19,  

6070 Christiansfeld. 
Program: 
• 17.30 Fællesspisning og Elevkoncert 
• 18.30  Generalforsamling Støtteforeningen 
• Ca.19.30  Generalforsamling Friskolen 

 
Dagsorden ifølge vedtægterne. 

 
Forslag til dagsordenen og kandidater sendes til 

aller-frsk@outlook.dk senest d. 15/08 2020 
 

Hilsen 
Skolens- og Støtteforeningens bestyrelse 

Bekendtgørelser

OMDELING AF AVIS
Vær venligst opmærksom på, at aviser distribueres  
på tirsdage - onsdage og omdelingen først skal være  
afsluttet på torsdage inden kl. 21.00.

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

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

MODTAGER DU IKKE UGEAVISEN SENEST 
TORSDAG KL. 21.00?
Kontakt FK Distribution på: 

www.fk.dk/reklamation 

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

FK Distribution på TLF.: 7010 4000 

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

Afskeds- og velkomstreception

Økonomimedarbejder Morten Olesen 
er gået på efterløn.

Onsdag den 19. august kl. 14-16 
i Søstrehuset, Multisalen  

Nørregade 14, Christiansfeld

BRØDREMENIGHEDENS DANSKE MISSON

I hans sted er ansat Palle Byg.

Hos Birger
- ny herretøjsbutik i Christiansfeld åbner snart
Birger Lindstrøm glæder 
sig til at åbne og præsen-
tere sin butik med fokus på 
herretøj i voksenstørrelse 
den 3. september.  

Til avisen fortæller han, at 
kunderne vil kunne finde et 
stort udvalg af beklædning i 
størrelserne XL- 8 XL i godt, 
dansk design af mærkerne 
North 56°4 og Replika CPH, 
der vil blive koblet til hans 
egen webshop: hosbirger.dk. 

Desuden vil butikkens ud-
valg omfatte konfektion fra 
Sunwill i alle størrelser samt 
skjorter fra det tyske mærke 
Casa Moda. Endelig vil der 
til butikken blive tilknyttet en 
skrædder, så man i fællesskab 
kan opnå det optimale resul-
tat.

Birger Lindstrøm stammer 
fra Kolding, men bor i Chri-
stiansfeld, hvor han voksede 

op og gik på den gamle Chri-
stiansfeld Skole i Lindegade. 
Han blev uddannet hos Regi-
na i Kolding i herreekvipering 
og drev egen butik i Øster-
gade gennem 4 år. De seneste 
år har han arbejdet hos All-
size i Kolding – en lignende 
butik, som Birger Lindstrøm 
snart åbner i Christiansfeld. 
Han elsker sig fag og glæder 
sig til at yde god og profes-
sionel service til sine kunder, 
fortæller Birger og tilføjer, at 
læserne kan følge butikken via 
Facebook: Hos Birger.

Af Lars Østergaard Jensen

Birger Lindstrøm.

Så spiller Tørfisk igen på 
Tørning Mølle
I marts satte Coronaen en 
effektiv stopper for 2 kon-
certer med Tørfisk og for-
årets øvrige koncerter på 
Tørning Mølle. 

- Med de lempelser rege-
ringen har sat ind, er det nu 
muligt at få genoptaget kon-
certerne, og det er vi rigtig 
glade for, siger daglig leder på 
Tørning Mølle Bjarne Beck. 
Vi skal selvfølge følge de an-
visninger og forholdsregler, 
som er udstukket af Kultur-

ministeriet. Det bliver lidt 
mere omstændeligt, men vi er 

sikre på, at publikum vil hjæl-
pe os, så det går så smertefrit 
som muligt.

De 2 første koncerter, som 
er flyttet fra marts måned, er 
med Tørfisk den 26. og 27. 
august, og de glæder sig helt 
vildt godt til endelig at kom-
me i gang igen. Jeg er overbe-
vist om, at Egon, Anker og 2 x 
Bent giver lidt extra gas, siger 
Bjarne Beck.  De spiller altid 
med stor glæde, glimt i øjet 
og en typisk vestjysk charme. 
De forstår at komme ud over 
scenekanten og berøre hver-
dags-emner, som skydes lige 
fra hoften. Publikum kan al-
drig vide sig helt sikre. Måske 
sidder man lige i skudlinjen - 
men kvartetten forstår at dril-
le fra scenen på en god og so-
ber måde, siger Bjarne Beck.
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Christiansfeld Avis

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

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

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

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

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

sider samt annoncer med farve skal  
indleveres senest  

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

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

Nyt fra 

Det sker!

Christiansfeld Centret 
Nørregade 14, 6070 Christiansfeld

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

www.christiansfeldcentret.dk 

VIDSTE DU... | RUNDT OM VERDENSARVEN

...at der i Region Syddanmark findes 3 UNESCO-verdensarvssteder in-
defor ca. en times kørsel: Jelling-monumenterne med runestenene, Vade-
havet med fantastisk natur og dyreliv og Christiansfeld med Brødreme-
nigheden og den unikke arkitektur. 

Kom forbi Christiansfeld Centret og find mere information om den 
Syddanske Verdensarv.

PAKKETILBUD | GENFORENING PÅ FLERE MÅDER 

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

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

Læs mere om tilbuddet på vores hjemmeside.

Foto: Tegnestuen Mejeriet

VIGTIGT! | NYE ÅBNINGSTIDER 

Fra 1. september 2020 får Christiansfeld Centret nye åbningstider. 

Find de nye åbningstider på vores hjemmeside. 

FOREDRAG | ”KNACKER” 

Som barn lyttede Karsten Skov til flere beretninger fra 1. Verdenskrig, der 
inspirerede ham til at skrive bogen Knacker. Hør om Karsten Skovs tan-
ker bag bogen, der senere førte til spillefilmen ”I krig & kærlighed”.

Foredraget finder sted fredag den 21. august 2020, kl. 15.00
Pris: 100,-. Køb din billet på www.koldingbib.dk 

NYE 
ÅBNINGSTIDER

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

• 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...

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

Deklareret i samarbejde 
med Asta-Allergi Danmark 
og bærer det Nordiske 
miljømærke Svanen

ØKOlogisk  

Bæredygtig  
hår- og hudpleje-serie

Fra 29,95

Mærkedage

85 år
fylder Kirsten Viuff, 

Sjølund Mark 2, 
onsdag den 19. august.

Der er kaffe på kanden.
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Læs mere og søg jobbet på

Bliv omdeler og tjen ekstra penge

Vi søger 
omdelere
i dit område
Vi har lige nu brug for omdelere 
i alle aldre. Unge, studerende, 
voksne, ældre – du skal blot være 
fyldt 13 år for at søge jobbet.

Vi leverer reklamerne og aviserne 
på din adresse – reklamerne er 
pakkede og klar til omdeling. 

Du kan arbejde 1 - 2 gange om ugen.

Du arbejder i dit nærområde.

Bestem selv hvornår på dagen, 
du vil arbejde, indenfor deadline.

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

Du optjener løbende point til vores 
gaveshop, hvis du er fast omdeler 
under 18 år.

Masser af gode grunde 
til at blive omdeler:

Badevandet ved  
Teglgården, Mindegården 
og Fristrand igen i orden
En god besked til de ba-
deglade, som jubler over 
sommervejret: Nu er det 
igen sikkert at bade ved 
Teglgården og Minde-
gården Strand ved Hejls-
minde samt ved Fristrand, 
som ligger lige nord for 
Binderup Strand.

Efter aftale med Styrelsen 
for Patientsikkerhed fraråde-
de Kolding Kommune 30. juli 
2020 badning ved Teglgår-
den og Mindegården Strand 
samt ved Fristrand, efter der 
var konstateret for mange E. 
colibakterier i badevandet. 
De forhøjede værdier blev 
opdaget ved de rutinemæs-
sige prøver, som kommunen 

løbende får foretaget hvert år 
i badesæsonen. Med det sam-
me blev der taget nye prøver 
af vandet, og resultaterne af 
disse prøver er nu klar.

»Vandkvaliteten er i orden, 
så nu fraråder vi ikke længere 
badning ved Teglgården og 
Mindegården Strand samt 
ved Fristrand,« siger miljøtek-
niker Timm Jäger fra Kolding 
Kommune.

Kommunen og BlueKol-
ding har forsøgt at opspore 
kilden til de forhøjede værdier 
af E. colibakterier ved de to 
strande, men det er ikke lyk-
kedes at finde årsagen.

»Vi vil selvfølgelig altid 
gerne kunne give en forkla-
ring på de forhøjede koncen-

trationer af E. colibakterier, 
men det er langtfra altid mu-
ligt. I det aktuelle tilfælde har 
BlueKolding ikke konstate-
ret overløb af spildevand fra 
pumpestationer, som er pla-
ceret i nærheden af de to om-
råder, og der har heller ikke 
været overløb fra Trappendal 
Renseanlæg eller Christians-
feld Renseanlæg. 

Hvad der så kan være 
skyld i de forhøjede værdier 
er svært at sige. Forureningen 
kan f.eks. komme fra private 
septiktanke, men kan også 
skyldes, at forbipasserende 
skibe i strid med reglerne 
tømmer deres toilet ud i ha-
vet,« forklarer Timm Jäger.

Forældet - eller vigtigere end nogensinde?
- Logen Skansen i Frederi-
cia under Korsridderorde-
nen i Danmark søger nye 
brødre, og derfor håber vi 
at mange, som måske kun-
ne tænke sig at blive loge 
broder, vil kigge forbi Or-
denshuset i Fredericia for 
en helt uformel snak med 
nuværende brødre og se 
om vores spændende loge 
måske er noget for dig. 

Vi afholder Åbent Hus i 
Ordenshuset i Fredericia, lør-
dag den 29. august 2020 kl 
10.00 til 14.00 på Huslodsvej 
25, 7000 Fredericia fortæller 
Mester Kim Stenberg.

Lidt forhånds- 
informationer

Den Danske Korsridderor-
den har sine rødder langt til-
bage i en svunden tid. Faktisk 
helt tilbage til 1118. 

Men hvad skal man bruge 
en broder loge til i 2020?

For de fleste af os handler 
korsriddere om film i biogra-
fen eller bøger på reolen, men 
for en relativt lille skare af 
mænd er det også en vigtig del 
af hverdagen. 

De er nemlig loge brødre i 
Den Danske Korsridderorden 
- enten i logen »Gral«, som har 
til huse i Odense, eller i logen 

»Skansen«, som har domicil i 
Fredericia.

Som de fleste andre loger 
er også Gral og Skansen om-
gærdet med megen mystik. 
Og der er ikke mange, som 
kender til, hvad der foregår 
bag de tykke mure og som har 
sine rødder mange hundrede 
år tilbage i historien. Ifølge 
Mester Kim Stenberg er det 
et univers, som handler om 
medmenneskelighed og en 
oprigtig omsorg for hinanden.

- Det er netop i en stres-
set verden, som den vi lever i i 
dag, at en loge som vor har sin 
berettigelse, mener Mesteren. 
Han fortæller, at man som 
loge broder giver sin tilværelse 
en ekstra dimension.

- Når man har en fortravlet 
hverdag, præget af nogle gan-
ge tunge beslutninger og stort 
ansvar, så har man brug for 
et forum, hvor man helt kan 
lægge disse ting fra sig. I logen 
finder man den ro, man ikke 
har andre steder, og den op-
bakning, som gør, at man kan 
»rense ud« og finde ny energi.

Der er således tale om en 
loge, hvor man kan udvikle sig 
selv - og hinanden - som men-
nesker, og absolut ikke - som i 
visse andre loger - en form for 
erhvervsnetværk, hvis formål 
det er at øge indtjeningen for 
hver enkelt, fastslår Mesteren.

- Det er klart, at hvis en 
broder har problemer eller 
opgaver med sin virksomhed 
og ønsker hjælp, vil vi for-
søge at hjælpe ham med råd 
og dåd. Men det er ud fra 
betragtningen om, at orden i 
sagerne er forudsætningen for 
et godt og lykkeligt liv. Og vi 
bekymrer os om hans og fa-
miliens ve og vel, siger Mester 
Kim Stenberg:

- Hvis du gør dit bedste for 
at hjælpe andre, så er der en 
masse, som vil hjælpe dig, hvis 
du får behov og har ønske om 
hjælp.

Ritualer og symboler
Et liv som loge broder 

betyder et liv med mange ri-
tualer. Og disse ritualer har et 
klart formål:

- Når vi f.eks altid mødes 
i smoking, er det for at fjerne 
forskelligheder. Vi mødes helt 
ens - det er en slags uniform. 
Og når logemøderne forløber 
efter forskellige ritualer, er det 
fordi netop ritualerne hjælper 
brødrene til at fjerne tankerne 
fra hverdagens stress og jag, 
fortæller Kim Stenberg, der 
selv har stor glæde af logen i 
sin hverdag.

- Det betyder meget at 
man kan koble fuldstændig af, 
og at man har nogle fortrolige, 
som man kan diskutere vigtige 

emner med, uden at frygte at 
det nogensinde kommer an-
dre for øre, siger han.

Logebrødrene mødes hver 
14. dag i loge bygningen, 16 
gange om året. Hver aften 
består af såvel et egentligt 
logemøde og en såkaldt »ef-
terloge«. Logemødet foregår 
efter en meget stram dags-
orden med diverse indlæg, 
imens efterlogen foregår i en 
venskabelig atmosfære over 
et let måltid. Her sidder loge 
brødrene samlet, og den man 
sidder ved siden af, er fundet 
ved simpel lodtrækning.

- Ordenens mål er at 
hjælpe brødrene til at skelne 
imellem det væsentlige og 
det uvæsentlige i tilværelsen, 
samt få dem til at revurdere 
deres egne værdinormer for så 
vidt angår etiske og moralske 
spørgsmål.

- Hvis det lykkes, så ska-
bes der hos den enkelte en 
livsholdning, som gør, at man 
undgår ærgrelser over små og 
betydningsløse ting, samtidig 
med at man får en mere nu-
anceret og tolerant opfattelse 
af sine medmennesker, siger 
Mester Kim Stenberg.

Sker der mystiske ting i 
logen?

- Ja der sker ting, som for 
udenforstående kan virke 
underlige eller som det rene 
volapyk, men for den enkelte 
bror i logen giver det mening, 
og symbolerne får en dybere 

mening. Man kan godt sige 
at man hen ad vejen arbej-
der med sig selv for at blive 
et bedre menneske, fortæller 
Kim Stenberg.

Kan vi sige noget her om  
ritualer?

- Nej dem holder vi for os 
selv. De er dybt hemmelige, 
og man oplever dem først den 
dag, man er kommet til netop 
dette bestemte punkt i sit lo-
geliv. Det er en del af det at 
være loge broder.

Kan alle blive medlem?
- Nej, men mange kan. Det 

er en forudsætning, at man er 
en mand og dansk statsbor-
ger. At man er agtet af sin om-
verden, har en ren straffeattest 
og en velordnet hverdag. Man 
skal være i besiddelse af et 
humanitært sindelag. Det ar-
bejde, du har eller har haft, er 
ikke af afgørende betydning. 
Vi vurderer på, hvad vi kan 
tilføre dig, og hvad du kan til-
føre os. Man skal støtte op om 
den danske kulturarv, konge-
huset og fædrelandet.

Hvorfor alt det hemmelig-
hedskræmmeri?

- Møderne skal være hem-
melige og lukkede for ikke 
indviede brødre. På den måde 
kan alt betros og drøftes uden 
at det fortælles videre til tred-
jemand. Mange ceremonier 
har sine rødder i gammel tid 
og omkring symboler, som 

betyder meget for korsridder-
ordenen.

Hvordan bliver man  
medlem?

- Man kan søge om det, 
men fra gammel tid har det 
været således, at man skal 
anbefales af mindst to loge 
brødre, hvorefter man kan 
stemmes ind. Hvis man bliver 
det, kan man optages og blive 
en del af broderskabet med de 
pligter og rettigheder, som ens 
grader berettiger. Man kan 
ikke frivilligt udtræde, og den 
fortrolighed og tavshedspligt, 
som man har afgivet, gælder 
for livstid. 

Der er dog naturligvis in-
gen, som forfølger en udtrådt 
broder, som ikke ønsker at 
være aktiv længere, som flyt-
ter fra området eller hvad det 
måtte skyldes.

Humanitære donationer:
Korsridderordenen har fra 

sin begyndelse altid hjulpet 
mennesker i nød og det gør 
vi også i Den Danske Kors-
ridderorden. Hver gang loge 
brødrene mødes gives et min-
dre beløb, som - når det er 
stort nok - gives anonymt til 
et velgørende formål. Vi har 
givet donationer til sygehusaf-
delinger og andre organisatio-
ner, hvor vi kan hjælpe børn 
og unge, slutter Mester Kim 
Stenberg. 
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CIF/FIF FODBOLD 
CIF/FIF fodbold efterår 2020

Hold: Dag: Tidspunkt: Træner: Mobil 

U6/U7/U8 drenge Onsdag  Kl. 16.45-17.30 Torben Holm   2421 7889 
   Dan Pedersen  3131 8879

U9/U10 drenge Tirsdag/torsdag  Kl. 17.00-18.00 Claus Bjørnskov  4226 1321 
   Søren Lund  2048 6476 
   Allan Hansen  6077 0550

U11 drenge Tirsdag/torsdag  Kl. 16.45-18.15 Hans Peter Hansen  6116 4484 
 Starter den 13.8.2020   

U12 drenge Mandag Fjelstrup/ Kl. 16.45-18.00 Peter Nissen  2577 8560 
 Torsdag Chr.feld  Erik Schulz  2126 3416

U13 drenge Mandag/Torsdag  Kl. 17.15 18.45 Michael Plougmann  2782 1839 
   Claus Nydal  4195 1779 
   Henrik Simonsen 2006 1979 
   Anders Kolb 2084 6312

U14 drenge Tirsdag Chr.feld / Kl. 17.00 18.30 Allan Berg 4083 0592 
 Torsdag Fjelstrup  Per Møller 2088 3594

U15/U16 drenge Tirsdag/torsdag Kl. 17.00 18.30 Kjeld R. Pedersen 2443 2231 
   Michael Schweitz 4093 5260 
   Anders Kirsch 
   Mads Kloppenborg 
   Jonas Boisen 

U13 piger  Mandag/onsdag Kl. 17.30 19.00 Anders H. Petersen 2154 3022 
   Birgit Hesselvig 2163 6151 
   Joakim Fløe Jensen  

CIF/FIF Ungdomsfodbold
Kim Roi Hansen · Mobil: 4085 3579 mail: kimroih@gmail.com 

Anne Bylling Hansen · mail: anneogjorn@hotmail.com

START 
UGE 33

START 
UGE 33

fredag
21.8

Hør Karsten Skov fortælle om sine tanker bag bogen Knacker, der er 

filmatiseret i 2018 med titlen I krig & kærlighed. Den historiske roman udspiller 

sig under Første Verdenskrig. Knacker handler om Esben, der deserterer fra 

tysk tjeneste under en orlov og gemmer sig på sit eget loft på Als i – en isoleret 

tilværelse fuld af fare og frygt.

Et samarbejde mellem Christiansfeld Centret og Christiansfeld Bibliotek

Foredrag 
om Knacker 

TID 15.00-16.30

STED CHRISTIANSFELD BIBLIOTEK

ENTRÉ KR. 100,-

BILLET KOLDINGBIB.DK

TILLYKKE... 
Ønsker De at sende en personlig hilsen til venner/ 
familie, kan denne kupon indsendes/ indleveres til  

Christiansfeld Avis/ Tyrstrup Herreds Tidende,  
Jernbanegade 1 (det gl. posthus) 6070 Chr.feld

Pris (inkl. moms) 
1 sp. annonce (max 20. ord) ................................kr. 35,00

1 sp. annonce (max 20. ord) 
     med »passende« foto ......................................kr. 60.00

2 sp. annonce (max 20. ord) 
     med »passende« foto ......................................kr. 90.00

For hver påbegyndt 10 ord - kr. 10,00 ekstra. 
F.eks. 26 ord v/1 sp. annonce koster kr. 70,00

o 1 sp. uden foto   o 1 sp. med foto   o 2 sp. med foto

SENEST TORSDAG MIDDAG.  
ANNONCERNE SKAL BETALES KONTANT.

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

Hun: I aften opfylder  

jeg et hvilket som helst af  

dine ønsker i sengen.

Ham: Så vil jeg gerne låne  

din hovedpude...

Hakket Kalv & Flæsk 
Svin eller oxe 8-12% 
FRIT VALG 
1 kg 5000

Ta’ 3 kg  13000

Medister 
1 kg 5000

Ta’ 3 kg  13000

Hakket oxe 
3-6% 
1 kg 6000

Ta’ 3 kg  15000

Marineret

Kyllingbryst

Pr. 1/2 kg  1795

Kalveculotte 

Pr. stk.  6995

Ringridder
5 forskellige slags

5000

1/1 oksemørbrad
Velegnet til grill - nem at stege. 
Frost - Vægt ca. 1,8 kg 5995

Pr. 1/2 kg

FRIT VALG

10 STK.
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Store naturoplevelser ved Halk Skydeplads 
og Halk Hoved

Hvis man efter sommer-
ferien allerede savner den 
prægtige jyske Vestkyst, be-
høver man ikke fortvivle, 
for blot 12 kilometer syd-
øst for Haderslev kan man 
opleve storslået natur ude 
langs strandene ved Halk 
Hoved, Brunebjerg og 
Halks militære skydeter-
ræn. 

Tilbage i 1973 var jeg af 
venner i Haderslev Sportsfi-
skerforenings Juniorafdeling 
inviteret med på en fisketur en 
aften ud til kysten ved den mi-
litære skydebane. Mødet med 
den fantastiske natur ude på 
den udstrakte strandeng, klit-
terne og den flotte kyst satte 

for evigt spor i mit sind. Senere 
fandt jeg også vej ud østpå til 
stranden nedenfor den flotte 
klint, Halk Hoved. Større kon-
trast mellem to vidt forskellige 
kystlandskaber indenfor for få 
kilometer skal man lede længe.

Halk Skydeplads
Følg hovedvejen udenom 

Haderslev til rundkørslen ved 
Falck Station og drej nu mod 
Årøsund. Efter cirka 3 km 
kommer man til forstaden Sta-
rup, hvor man drejer til højre 
og fortsætter 9 kilometer mod 
Halk. I landsbyen Halk drejes 
til højre ved skiltet mod Sky-
debanen og Campingpladsen.  

For at komme ud til Skyde-
banen følger man den 700 me-
ter lange grusvej og parkerer 
i højre side før indhegningen. 
DET FØRSTE man nu skal 
gøre, er nu at træde gennem 
lågen og kigge til venstre ef-
ter masten - er den røde kugle 
hejst i denne, ja så er området 
spæret på grund af militære 
aktiviteter. 

Er kuglen ikke hejst, spad-
serer man nu små 400 meter 
ud til skrænten op på Brune-
bjerg og kan herfra nyde den 
formidable udsigt over Lille-
bælt. Til venstre i øst ses Halk 
Hoved og ude i horisonten den 
fynske vestkyst med Sønderby 
Klint og halvøen Helnæs. Mod 
syd strækker øst- og nordky-
sten af Als sig. Mod sydvest 
kan man følge den sønderjyske 
kyst op til Åbenrå Fjords mun-
ding ved Varnæs og Knuds-
hoved på Løjtland. Man har 
dertil fin udsigt til den smukke 
ø, Barsø, samt hele kysten fra 

Sønderballe Hoved og op til 
Hejsager Strand og som bonus 
det brakvandede, private Nor 
dekorativt anbragt fra natu-
rens side midt i det militære 
skydeområde. Fra Brunebjerg 
træder man ned til vandet og 
kan følge stranden cirka 2,5 
kilometer mod vest og op til 
udløbet af noret. Er man in-
teresseret i fugleliv, så husk 
endelig kikkerten. Stranden 
er derimod ikke egnet til bad-
ning på grund af mange sten 
på bunden - her vil jeg i ste-
det anbefale standen ved Halk 
Camping.

Regler for færdsel på  
Skydebanen og kysten

Det ligger i sagens natur, 
at der gælder særlige regler 
for ophold og færdsel på en 
militær skydebane, der dog 
normalt er åbent for offentlig-
heden, når der ikke er militære 
aktiviteter:

*Adgang forbudt, når kuglen (se 
foto) er hejst eller rødt lys tændt.
* Opsamling af ammunitions-
dele er forbudt.
Når der ikke er militære akti-
viteter, gælder følgende regler 
for offentlig færdsel:
*Al færdsel i området sker på 
eget ansvar. *Færdsel kun tilladt 
til fods eller på cykel. *Hunde 
SKAL føres i snor og deres efter-
ladenskaber skal fjernes. *Cam-
ping og overnatning i terrænet er 
forbudt. *Henkastning af affald 
forbudt. *Brug af åben ild for-
budt. *Skiltning skal respekteres, 
og anvisninger fra personel skal 
efterkommes. *Vis hensyn over-
for områdets dyreliv.

Halk Camping  
med badestrand

I stedet for at dreje ned 
mod skydebanen kører man 
cirka 400 meter videre ned til 
Halk Camping. Man kan ikke 
køre helt ned til strand – i ste-
det drejes til højre op på par-
keringsområdet, hvorfor man 
går ned til stranden, der med 
sit fine strandsand byder på 
udmærkede bademuligheder 
over et par hundrede meter. 

Halk Hoved
Fra campingpladsen stræk- 

ker bugten sig op til Halk Ho-
ved, men snart bliver både 
stranden og bunden stenet, så 
husk solidt fodtøj. Den op til 
28 meter høje og næsten halv-
anden kilometer lange klint er 
et fantastisk skue på alle års-
tider. Med lidt held kan man 
finde forstenede søpindsvin 
mellem de opskyllede stenvol-
de, som kraftige vinterstorme 
har dannet. Lystfiskere med 
hang til havørreder har gen-
nem årtier gjort flotte fangster 
herude. Hvor klinten slutter 
har man udsigt til den lavere 
kystskrænt, Råde Hoved samt 
Årø og Assens. Har man lyst, 

kan man kravle op på skræn-
ten, hvorfra man i klart vejr 
kan se helt ned til Ærø.

Har man energi og lyst 
kan man fortsætte endnu små 
to kilometer op til udløbet af 
Bankel Sø. Med lidt held vil 

man se den prægtige havørn 
med sit 2,5 meter brede vin-
gefang komme tungt lastet 
med sit bytte: en dykand, en 
skarv eller måske en grågås i 
kløerne.

Af Lars Østergård Jensen

Udsigt mod nordøst fra Brunebjerg med Halk Hoved, Fyn og Als.

Skydepladsen er grosted for spændende planter.

Opsamling af ammunitionsrester er farligt og forbudt.

Når den røde kugle er hejst op 
i masten, er adgang forbudt på 
skydepladsen.

Naturoplevelsen ved Halk Hoved kan tage vejret fra de fleste.

6 kilo havørred fanget på blink under Halk Hoved.
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Få fluerne til at flyve uden 
om skraldespanden

Vidste du 
... at de grønne madaffaldsposer 
bliver sprættet op på behandlings-
anlægget og sorteret fra? Det plast, 
der kan genanvendes, bliver til nye 
poser. 

• Lad det våde madaffald dryppe  
af, inden du lægger det i posen.  
Er affaldet meget vådt, kan du 
bruge to poser. 

• Undgå at overfylde posen til  
madaffald. Skift den oftere og  
gerne efter 1-2 dage.

• Bind en god, stram dobbelt-
knude på posen, så den lukker 
helt tæt.

• Put en ekstra pose uden om,  
hvis fx et kyllingeben har prikket 
hul på posen. 

• Vask din køkkenspand til affald, 
når den trænger.

1 I køkkenet

• Undgå at overfylde din skralde-
spand, så du kan lukke låget på 
din beholder. 

• Stil så vidt muligt skralde-
spanden i skyggen.

• Læg posen stille og roligt i  
skraldespanden, så posen ikke 
går i stykker.

• Giv din affaldsbeholder en tur 
med vandslangen en gang i  
mellem.

2 Udenfor ved  
skraldespanden

• Når din skraldespand er tømt,  
skal du vaske den grundigt. Hæld 
et par liter kogende vand ned 
langs siderne og luk låget. Hæld 
vandet ud, når det er kølet af.  
Gentag med sæbevand og en 
stiv kost, hvis der sidder affald 
fast i bunden. 

• Maddiker er ikke farlige. Så brug 
ikke gift, klorin eller andre miljø-
skadelige stoffer.

3 Hjælp – fluer  
og maddiker!

kolding.dk

By- og Udviklingsforvaltningen
Redux - Affald og Genbrug
Bronzevej 3  ·  Telefon 7979 7100 
redux@kolding.dk
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Landbrug / Have / Fritid / Bolig / Ejendomme m.m.

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

Advokat  
Frode Christensen
Møderet for Højesteret

Telefon 2261 8000 
E-mail: fc@raadtiladvokat.dk

Kongensgade 2, Christiansfeld 
Perlegade 17, 1., Sønderborg 
www.raadtiladvokat.dk

ALLE SKAL HAVE RÅD TIL AT FÅ HJÆLP

Anlaegsgaarden
- ordner din have og anlæg

Kontakt mig på mobil 9115 3216 

eller mail  
gartner.kristensen@outlook.dk

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

Henv. Jess Jürgensen, Sjølund 
Tlf. 4017 3562 

jessjurgensen.dk

3 værelses  
lejlighed til leje  

i Fjelstrup
Henvendelse på  

4042 8878

1-værelses  
lejlighed

med køkken og  
bad udlejes.

Beliggende i  
Christiansfeld midtby.

Tlf. 4071 1542

Hus udlejes  
i Fjelstrup
på Fjelstrup  
Landevej 23.

Henvendelse på  
tlf. 6134 8259

Centralt beliggende lejlighed  
i Christiansfeld

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

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

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

Henvendelse 2162 6875 for aftale om besigtigelse. 

Alt lige fra gulvvask til nervøse brude
Hvad sker der egentlig 
inde i den gule kirke på 
Haderslevvej, sådan til 
hverdag - er den lukket el-
ler hvad? 

Måske skulle vi spørge én, 
der har sin daglige gang i kir-
ken, Finn Bo, som er kirketje-
ner ved Tyrstrup Kirke Det er 
er ham i det pæne tøj, der by-
der velkommen i kirkedøren. 
Og nej, der er sandelig ikke 
lukket, der er opgaver nok 
til at fylde hver dag i ugen. 
Finn Bo er i fuld gang. Han 
er nemlig ansvarlig for alt fra 
vasketøj og gulvvask, til ind-
viklet teknik og de nervøse 

brude, der skal hjælpes ind i 
kirken, når bryllupsklokkerne 
ringer. Det er også Finn Bo, 
der sætter lys i bænkerækker-
ne, når der er bisættelser / be-
gravelser og sørger for at der 
er imødekommenhed for dem 
der kommer til kirken med 
sorg. Og så er det Finn Bo, 
der sætter dåbsfadet frem og 
byder de glade og taknemlige 
dåbsfamilier indenfor. Det er 
netop det at kunne møde folk 
både i sorg og i glæde, lige der 
hvor de er, om det så bare er 
de besøgende i kirken, som 
Finn Bo synes er det bedste 
ved jobbet. »Kirken er jo et 
sted, hvor mange menne-

sker kommer, og vi vil gerne 
have en kirke, hvor man føler 
sig velkommen«, siger Finn 
Bo. Og der kommer dagligt 
mennesker i Tyrstrup Kirke. 
Det er turister og sognebørn, 
som nyder godt af, at kirken 
er åben alle dage fra kl. 8.00 
om morgen til 18.00 om afte-
nen (16.00 om vinteren). De 
kigger på kirken, finder ro el-
ler tænder et lys. Og Finn Bo 
sørger for, at der er stearinlys 
nok. Man er altid velkom-
men. 

Ud over mødet med men-
nesker er der også praktiske 
opgaver for en kirketjener. 
Der er rengøring af den store 

Finn Bo Kortegaard er 
kirketjener ved Tyrstrup Kirke 
og har været det siden 1. 
september 2017.

kirke og det nye sognehus. 
Der er det tekniske ved var-
mestyring og lyd, som skal 
håndteres. Og så er det Finn 
Bo, der sørger for, at skær-
mene i kirken viser de rigtige 
billeder og den rigtige tekst, 
når der er gudstjenester og 
kirkelige handlinger. Kirke-
tjeneren spiller en vigtig rolle 
i kirkens arbejde. Vi er så hel-
dige, at der i Tyrstrup Kirke 
er en meget imødekommende 
en af slagsen.

Finn Bo fortæller, at han 
nyder at være med til de 
storslåede gudstjenester med 
faner og historisk vingesus, 
som vores 10. juli gudstje-
neste i Tyrstrup; men det er 
også fornøjeligt, når spej-
derne halv-søvnige efter en 

weekendtur står i våbenhuset 
med faner og bålduft i trøjer-
ne, eller minikonfirmanderne 
er på kirkebesøg. Og de store 
gudstjenester rent antalsmæs-
sigt ved jul og påske er højde-
punkter. Det hele gør jobbet 
som kirketjener afvekslende 
og spændende. 

Hvis du har lyst til at være 
med til at sætte retningen for 
arbejdet ved Tyrstrup Kirke, 
er der i år valg til menigheds-
rådet. Den 15. september kl. 
19.00 afholdes der valgfor-
samling i Sognehuset på Gl. 
Kongevej 9, 6070 Christians-
feld. Her vælges menigheds-
rådet. Kom og vær med og 
gør din stemme gældende.

Af Anne Mie Skak Johanson
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Christiansfeld Avis
Jernbanegade 1  •  6070 Christiansfeld  •  Tlf. 7456 1433  •  Grundlagt 1924

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

Afbestillingforsikring kan tilkøbes. Forbehold for tryk- og prisfejl samt udsolgt. Ekspeditionsgebyr kr. 99,-.
Børnerabat ved 2 betalende voksne. Nogle hoteller opkræver en mindre turistskat. Telefonen er åben hverdage kl. 9-17. 

Specialtilbud på kør selv-ferie arrangeret i samarbejde med:

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

Husk rejsekode
THT

 All inclusive
 Familieferie i Salzburgerland Din specialpris 

2.849,-
Pris uden rejsekode 3.149,-

Pristillæg t.o.m. 11.7. og 23.8.-19.9.: 350,-
12.7.-22.8.: 550,- samt 20.9.-26.9.: 50,-

• 7 overnatninger
• 7 x morgenbuffet
• 6 x frokostsnack
• 6 x eftermiddagskaffe & kage
• 7 x aftenbuffet inkl. salatbuffet
• Drikkevarer ad libitum kl. 10.00-22.00
• 2 x entre til hotellets sauna
• Gæstekort med rabat på bjergbaner,  
 sejlads og entre til seværdigheder

Børnerabat (ved 2 voksne)
1 barn 0-3 år gratis
2 børn 4-12 år gratis

5 nætter fra 2.249,-

COVID-19 
Vi tager forbehold for evt. 

restriktioner, der kan påvirke 
faciliteter og ydelser på 

hotellerne!

Børn 0,-

Active Hotel Wildkogel Wald HHH i Wald im Pinzgau, Salzburgerland, Østrig
Her er den budgetvenlige familieferie, hvor I bor på hyggeligt og typisk østrigsk i det lille, idylliske 
lokalsamfund Wald am Pinzgau i Salzburgerland med masser af seværdigheder indenfor rækkevidde. 
Med bjergbanen Neukirchen am Grossvenediger (6 km) kommer I nemt op til spektakulære panora-
maer og friske vandreture i den klare alpeluft. Besøg også de berømte Krimmler-vandfald (5 km), der 
er Europas højeste. Det helt store hit for familiens vandhunde er dog byens lækre badeland Kristallbad 
(1 km), hvor store som små kan slå sig løs blandt mere end 300 m2 bassiner. Her er både indendørs og 
udendørs bassiner, høje vandrutsjebaner og masser af wellnessoplevelser at hente. Østrig er den rene 
idyl og med all inclusive-ferien er der virkelig dømt afslapning for hele familien.

Sommerferie 2020
Kør selv-ferie hitter i år, og du kan booke
med læserrabat hos vores faste leverandør. 
Husk rejsekoden for at få din specialrabat!

BESTIL TRYGT FERIE NU!

Du kan ændre dato og hotel
helt frem til 30 dage før 
ankomst for kun kr. 99,-

Valgfri ankomst frem til 17.12.2020 og 1.4.-28.5.2021.

Familieferie på toppen Pris pr. pers. i dbl. værelse  

2.199,-
Pris uden rejsekode 2.499,-

Maritim Berghotel Braunlage HHHH i Harzen
Braunlage i Oberharzen er sand Harzenromantik med 
originale, gamle træhuse og floden, der bruser gennem 
byen. Her er dybe skove, bløde bjerge og borge fyldt 
med middelaldermystik – og midt i det hele ligger jeres 
bjerghotel. Herfra har I en fantastisk udsigt over om-
rådet og optimale rammer for en forkælelsesferie med 
poolområde, god mad og udflugtsmål som heksenes 
Bloksbjerg og drypstenshulerne i Rübeland.

• 4 overnatninger
• 4 x champagnebrunch
• 3 x 3-retters middag/buffet
• Stort aktivitetsprogram
• 10 % rabat på wellness
• Værelse med balkon/terrasse
•  10 % rabat på togtur
Børnerabat (ved 2 voksne)
Op til 4 børn under 12 år med rabat.

Kurafgift maks. EUR 2,50 pr. person pr. døgn.

3 nætter 1.799,-
5 nætter 2.749,-

Ankomst søndag  t.o.m.18.10.2020 og 7.3.-17.10.2021.

Vinruten i Alsace
Pris pr. pers. i dbl. værelse  

2.649,-
Pris uden rejsekode 2.949,-

Hotel de l’ange HHH i Frankrig
Hotellet er oplevelsen af det alsaciske glansbillede. Her 
bor I midt i den klassiske, franske byidyl Guebwiller, hvor 
der er traditionelt marked tirsdag og fredag i byens cen-
trum. Jeres hotel, som er ejet af et fransk-italiensk par, 
ligger kun 500 meter fra bymidten og har udsigt over 
vinmarkerne, som Alsace især er kendt for.

• 5 overnatninger
• 5 x morgenbuffet
• 4 x 4-retters middag
• 1 x 5-retters middag 
• 2 x vinsmagning
Børnerabat (ved 2 voksne)
1 barn 0-5 år gratis.
2 børn 6-14 år ½ pris.

Turistskat EUR 1,- pr. person pr. døgn.

Børnerabat (maks. 2 pr. vær.)
Børn 0-5 år gratis.
Børn 6-14 år ½ pris.

Valgfri ankomst t.o.m. 27.8.2020 og tors.-fre.7.9.-11.12.2020.

Sommer i Mols Bjerge Pris pr. pers. i dbl./enk. værelse  

799,-
Pris uden rejsekode 949,-

Hotel Fuglsøcentret på Djursland
Flot feriecenter midt i Mols Bjerge med udsigt over na-
tionalparken. På turen langs de mange afmærkede ruter 
og Fuglsø Strand (1 km) oplever I Danmarks smukkeste 
natur, og på feriecentret skal I desuden nyde godt af det 
gode køkken samt en bunke faciliteter for hele familien. 
På en udflugt venter Djurs Sommerland (34 km), Ree 
Park (22 km) og turen ind til Århus centrum (47 km).

• 2 overnatninger
•  2 x morgenbuffet
•  2 x 2-retters middag/buffet

Opholdet inkluderer kun slutrengøring.

Enkeltværelse samme
pris + børnerabat!

3 nætter 1.149,-
4 nætter 1.449,-
5 nætter 1.699,-

Maritim Hotel Bellevue Kiel HHHH i Nordtyskland
Her i Schleswig-Holsteins hovedstad, Kiel, er I landet 
på en populær feriedestination, blot en times kørsel fra 
grænsen. I bor på 4-stjernet, familievenligt strandhotel 
med bl.a. pool og solterrasse – idyllisk beliggende ved 
bredden af Kiel Fjord med udsigt over det blå vandspejl.

Udsigt over Kiel Fjord

Ankomst søndag-tirsdag 5.7.-1.9. samt valgfri ankomst 
4.9.-28.12.2020 og 1.1.-14.4.2021.

• 3 overnatninger
• 3 x morgenbuffet
• 2 x 3-retters middag/buffet
• Velkomstdrink
• Vær. m. balkon og skovudsigt

Pris pr. pers. i dbl. værelse 

1.849,-
Pris uden rejsekode 1.999,-
Pristillæg 1.7.-12.9.2020: 50,-

Pristillæg fjordudsigt: 200,-

Børnerabat (ved 2 voksne)
1 barn 0-5 år gratis.
2 børn 6-12 år ½ pris.

2 nætter fra 1.149,-
4 nætter fra 2.199,-
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CHRISTIANSFELD SNEDKER OG 
TØMRERFORRETNING

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

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

Alt Tømrer-  
og Snedker-arbejde 

udføres

Håndværkere m.m.

Autoriserede VVS Installatør
René Jørgensen  

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

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

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

• Fjernvarme • Vand • Varme • Sanitet

Toftegårdsvej 2, 6070 Christiansfeld

Gribende  
historie om  
Sønderjylland 
i krig
Oplev en storslået fortæl-
ling om krig og kærlighed 
i Sønderjylland, når Kar-
sten Skov fortæller om sin 
historiske roman »Knack-
er« fredag den 21. august 
på Christiansfeld Biblio-
tek.

 
I april 1917 udnytter 

frontsoldaten Esben sin orlov 
til at vende tilbage til sin gård 
og familie i det tyskstyrede 
Sønderjylland. Han nages af 
sine grufulde oplevelser ved 
Vestfronten og beslutter sig 
for at desertere. Planen er at 
flygte til Ærø, men i stedet må 
han skjule sig på loftet på sin 
gård.

 Denne historie kan du op-
leve til foredraget med Kar-
sten Skov, hvor han fortæller 
om sit arbejde med romanen 
”Knacker”. 

Det mærkværdige ord, 
knacker, dækker over det 
tyske øgenavn for de dansk-
talende nordslesvigere, der 

kæmpede på tysk side under 
1. Verdenskrig.

 
Varm op til foredraget 
med en god film

»Knacker« blev filmatise-
ret i 2018 med titlen »I krig 
& kærlighed«. Det er en smuk 
film, filmet i Sønderjylland, 
om verdenshistoriens virk-
ning på helt almindelige men-
neskers liv. Du kan se filmen 
på bibliotekernes online film-
tilbud Filmstriben, som du 
har adgang til, når du er op-
rettet som låner på Kolding-
bibliotekerne.

 
En eftermiddag på  
Christiansfeld Bibliotek

Foredraget foregår på 
Christiansfeld Bibliotek fre-
dag den 21. august klokken 
15. Billetten koster 100 kro-
ner og kan købes på www.kol-
dingbib.dk. Arrangementet er 
et samarbejde mellem Chri-
stiansfeldcenteret og Christi-
ansfeld Bibliotek.

Forfatter Karsten Skov.


