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Gudstjenester
Søndag den 18. august 2019

9. søndag efter Trinitatis
Aastrup .....................kl. 10.30
Aller ..........................kl. 10.15
Bjerning ....................kl. 10.30
Brødremenigheden ..kl. 10.30
Fjelstrup ....................kl. 09.00
Frørup ........................... ingen
Hejls ..........................kl. 10.30
Hjerndrup .................kl. 09.00
Moltrup .....................kl. 09.00
Sommersted/Vedsted Sø .kl. 10.00
Stepping ........................ ingen
Taps ............................... ingen
Tyrstrup ...........kl. 10.30/16.00
Vejstrup .....................kl. 09.00
Vonsbæk ....................kl. 09.00
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

Stolegymnastik
Så starter Stolegymnastikken i 
Seniorhuset i Christiansfeld igen

Tirsdagsholdet starter den 20. august:
Formiddagsholdet kl. 9.30-11.00

Eftermiddagsholdet kl. 13.30-15.00

Onsdagsholdet med start den 21. august:
Formiddagshold kl. 9.30-11.00

På gensyn
Andrea, Lise og Hanne

CHRISTIANSFELD
GOSPELKOR
Så synger vi igen
Mandag d. 19. august 2019 kl. 19.00
Sognehuset, Gl. Kongevej 9, Christiansfeld.
Korleder: Anne Marie Rasmussen.

Yderligere information: Henning Madsen 
på tlf. 2572 1141

Annonce-
sponsor:

Kongensgade 11
6070 Chr.feld
www.anemonen-christiansfeld.dk

Sønderjylland rundt på cykel 
lørdag den 17. august
Familierute på 24 km

Samlet start kl. 10.30 fra Aller Friskole.
Pris 50 kr. der inkluderer energidrik og 

kaffe med boller før start. 

Forplejning på depot i Åstorp. 

I mål i Aller serveres der frikadeller med 
kartoffelsalat og en fadøl/sodavand. 

Diplom.

Cykelhjelm påkrævet.

Mød op og vær med i det store fællesskab.

Aller Cykel Motion

Christiansfeld 
Billard 
Klub

Christiansfeld Billard Klub 
indkalder til ordinær 

generalforsamling
tirsdag d. 3. september 2019 

kl. 19.00 i Seniorhuset, 
Skolevej 10, Christiansfeld

Dagsorden ifl g. vedtægter, herunder valg af 
3 medlemmer til bestyrelsen, på valg er: 

Ib Danielsen modtager genvalg 

Erik Sandvej modtager genvalg 

Aage Krogh modtager ikke genvalg

Forslag til bestyrelsen sendes til Jens Chr. Ravn, 
Præstegaardsvej 2, Christiansfeld, 

senest 8 dage før generalforsamlingen. 

E-mail: kr.chr.chrfeld@mail.tele.dk

Efter generalforsamlingen er der mulighed 
for betaling af kontingent for næste år.

Kun kontant.

Bestyrelsen

Kig forbi Christiansfeld Kreativ Forening & Aftenskole’s stand på 

Håndværkets Dag i Søstrehuset, Nørregade 14 
lørdag den 31-08-2019 kl. 10-16. 

Her får du mulighed for en håndarbejds- eller malesnak, 
tilmelding til efterårets kurser og der er også mulighed 

for at købe noget lokalt produceret kunsthåndværk med hjem. 

Kreative hilsener fra 
Christiansfeld Kreativ Forening og Aftenskole

ÅBNINGSRECEPTION
LØRDAG D. 17. AUGUST

FRA 14 -17.00
Nu åbner Salon M på Hejls Kirkevej 7 i Hejls. 

Jeg medbringer mit gode håndværk og humør 
og byder nye som gamle kunder velkommen.

For tidsbestilling ring 
tlf. 28 43 29 28

ÅBNINGSRECEPTION
LØRDAG D. 17. AUGUST

Nu åbner Salon M på Hejls Kirkevej 7 i Hejls. 
Jeg medbringer mit gode håndværk og humør 
og byder nye som gamle kunder velkommen.

For tidsbestilling ring 

Salon M  |  Hejls Kirkevej 7  |  6094 Hejls  |  tlf. 28 43 29 28

KÆMPE UDVALG 
I PLANTER 

TIL KRUKKER

F.eks. LYNG og

GRÆSSER

Hjerndrupvej 10 . 7456 1511
www.blomstergaarden-

christiansfeld.dk

1900Fra
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Frørup · Hejls 
Hjerndrup · Stepping

Taps · Tyrstrup · Vejstrup

Sæbebobler og børn

Pårørendegruppen
Er du pårørende til en alvorligt eller kronisk syg, 
så er pårørendegruppen måske noget for dig? 

Eller måske for en, du kender?

Kontakt: Inga Jakobsen, 2398 3286

Arr. De samvirkende Menighedsplejer i Kolding 
Provsti og Tyrstrup menighedsråd

‘Ene og alene’      Oplevelsesklub for enlige

Torsdag den 22. august 2019 kl. 14.00 
Besøg hos Anne Marie på »Højskovgård« 
Vi mødes ved Sognehuset.  
- Tilmelding senest tirsdag den 20. august. 
Kaffe 20,- kr. Kørsel 20,- kr.
Alle enlige er velkomne 
Kontaktperson Bodil Henriksen, tlf. 6011 8552 
Tyrstrup Kirke - Kolding Provstis Menighedspleje

Børneklubben starter igen
Børneklubben ved Tyrstrup Kirker starter sin  

efterårssæson mandag den 26. august kl. 17.00. 
Denne mandag er der Børnekirke, men de følgende  
mandage er der klub i Sognehuset kl. 16.15 - 17.30. 

Klubben er for børn fra 5 år til og med 3. klasse.  
Alle er velkommen. Der er gratis at være med i klubben. 

Der er klub hver mandag frem til december, dog deltager  
klubben i Børnekirke  

(kl. 17) hver sidste mandag 
 i måneden.

Se nøjagtige datoer på  
www.tyrstrupkirke.dk
Kontakt: Sognepræst  

Anne Mie Skak Johanson  
m. 61223560

Nyheder Tillykke

Jubii
Vores dejlige datter Pernille, skal giftes med sin Søren.
Vi glæder os til at fejre Jer lørdag den 19. august.

Kæmpe tillykke fra mor, far og Kasper

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.

Lokal bueskytte til DM
ßZibrandt Christensen fra Christiansfeld IF deltog i weekenden 
i de danske mesterskaber i skiveskydning.  Zibrandt skyder 
normalt i instinktivt-klassen, men da denne ikke findes ved 
skivestævner, var han rykket op i barbueklassen. 
Lørdag sluttede han som nr. 7 og gik derfor videre til 1/8 delsfi-
nalerne søndag. Det blev desværre ikke til en sejr, da han tabte 
til Peter Lundsgaard fra Lollands Bueskytteklub 4-6.

Ann-Grete Edelberg,  
Stepping-Frørup  
menighedsråd.

Overskriften lyder som 
en aktivitet hos spejderne 
eller i børnehaven hos de 
mindste børn, der trænger 
til en hurtig og nem akti-
vitet. 

Men i dette tilfælde er 
det en helt konkret an-
ledning, som jeg med stor 
fornøjelse var tilskuer til 
en junisøndag i Stepping 

kirke. 
Vi havde mange voksne 

og børn i kirken, da to 
børn skulle døbes. 

Begge familier havde 
inviteret et rigt antal af 
familie og venner med til 
gudstjenesten. Som almin-
delig gæst på kirkebænken 
blev jeg vældig fornøjet 
over, at hele to børn skulle 
døbes på den samme søn-
dag, hvilket sker yderst 
sjældent. 

Fornøjet var jeg over 

at være vidne til, at de to 
piger blev døbt. Det kan 
godt være, at der var lidt 
mere uro (nogen vil måske 
sige larm) til den gudstje-
neste, men gør det noget?

Der var alle de sædvan-
lige ting med salmesang, 
orgelspil, altergang og præ-
diken. Og så var der dåb to 
gange, med to ja-svar på at 
ville døbes på den kristne 
tro. Der var sæbebobler til 
alle børn, som lystigt blev 
blæst op i kirkerummet 

med alle de farver, der nu 
hører en sæbeboble til. En 
farvesymfoni af forskellig-
heder, som passende siger 
noget om den mangfoldig-
hed, som de små piger står 
overfor og den mangfol-
dighed, alle vi andre lever 
i og med hver eneste dag 
af vores liv.

Skøn søndag formid-
dag, hvor vi fik 2 nye med-
lemmer til kirkens fælles-
skab.

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.

Aaquist vil pynte 
byen med roser
Tidl. lærer ved Christiansfeld Skole, Olaus Aaquist, tilby-
der at plante og vedligeholde roser langs Kongensgade.

Aaquist er søn af tidligere anlægsgartner Charles Aaquist og 
dyrker flotte roser i sin have i Damgårdsparken. Han tilbyder 
nu kommunen at forære roser til området ved kirsebærtræerne 
ved den nordlige indfaldsvej til Christiansfeld. Derudover vil 
han selv sørge for de bliver plantet og vedligeholdt.

Byrådsmedlem Molle Lykke Nielsen (DF) har straks sat sa-
gen på dagsordnen til næste møde i Teknik- og klimaudvalget. 
Han anbefaler, at Kolding Kommune pænt takker ja.

- Man kan ikke andet end glæde sig over, at der findes men-
nesker som Olaus, der gerne vil gøre deres lokalområde smuk-
kere og ovenikøbet selv betale for det. Roserne vil helt bestemt 
pynte og stå smukt i gadebilledet i 2020, hvor Christiansfeld 
fejrer hundredåret for Sønderjyllands tilbagekomst til Dan-
mark i 1920, siger Molle Lykke Nielsen.

Olaus Aaquist vil gå i gang med at plante i uge 42.
Henri.

Zibrandt Christensen er nr. 1 fra venstre.
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Bekendtgørelser

Åbent Hus!
I anledningen af min 70-års fødselsdag,

holder »Rejsby Kro« ekstraordinært åbent.

Kig derfor forbi på Kogsvej 33, 6780 Skærbæk
Lørdag d. 7. september 2019 - fra kl. 12.00

Vel mødt!

Ole Weisbjerg

Tilmelding, senest 26. august 
på sms 27 28 19 06

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

Hvorfor er fi sk 

så grimme?

- De er vandskabt...

Fantasipris på Nyrøget 

hamburgerryg

Pr. 1/2 kg 1795
Skært oksekød til 
gullasch, stroganoff eller 
bankekød

Frit valg 1 kg7500

1 kg benløse fugle

Ca. 10 stk. 7500

Hakket Kalv & Flæsk
Svin eller oxe 8-12%
FRIT VALG
1 kg 50,00

Ta’ 3 kg 13000

Medister
1 kg 50,00

Ta’ 3 kg 13000

Hakket oxe
3-6%
1 kg 60,00

Ta’ 3 kg 15000

EKSTRA TILBUD
Roastbeef, Hamburgerryg,
Rullepølse eller StegFRIT 

VALG

10
skiver KUN

LØRDAG695

Frosne danske

lammekøller
Pr. 1/2 kg

3500

Lamme-
koteletter
10 stk.

14000

 

 
 

I HEJLS HAR VI MANGE TILBUD TIL DEM, DER ER LIDT 
”OPPE I ÅRENE”. 

DET VISER VI FREM 
 I OG VED HEJLS 

MULTIHAL OG HJELS GL. SKOLE, HEJLS 
LANDEVEJ 18, 6094 HEJLS.  

VIL DU PRØVE AT SPILLE KROLF SÅ KOM KL. 9.30. 

KOM OG PRØV NOGLE AF TINGENE OG HØR MERE.  

HAR DU IDÉ TIL EN NY AKTIVITET, SÅ STARTER VI 
OGSÅ GERNE NOGET NYT, HVIS DER KAN SAMLES 
TILSLUTNING, FX MOTIONSCYKLING, GÅHOLD ELLER 
BORDTENNIS.  

Vi har kaffe og te på kanden, 
og vi slutter af med et stykke brød 
og en øl/sodavand. 

 

VEL MØDT TIL EN HYGGELIG FORMIDDAG 

   

GYMNASTIK 

STOLEGYMNASTIK 

KORTSPIL 
VÆVNING TENNIS 

BILLARD 

KROLF 

WII 

TÆPPECURLING 

MOUNTAINBIKE BADMINTON BOB 

  

• 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...

Ferielukket
Fra mandag den 26/8 

til fredag den 6/9
Begge dage inkl.

Christiansfeld
Fodpleje

v/Dorthe Birkholm 
Kongensgade 13, 6070 Chr.feld 

Tlf. 7456 2117

IMpuls-møde i Sognehuset
Gl. Kongevej 9, Christi ansfeld

Onsdag den 21. august kl. 19.30:
»Guds folks enhed«

Tale ved sognepræst Anne Mie Skak Johanson.
Alle er velkomne!

Hejlsmide Rideklubs aktivitets udvalg vil gerne 
sige tak til sponsorerne

Christiansfeld trafi kcenter 
- ok plus ved Erling Sønnichsen

Land og fritid, Fjelstrup
Tyrstrup brød
Hyggehjørnet

Fuglsang
Vi havde en super hyggelig ridelejr 

med 13 unge piger

Hejlsminde Rideklubs aktivitetsudvalg

Taksigelser

Hjertelig tak
for venlig delt-
agelse ved Georg 
Skøtt’s bisættelse.
Tak for blomster 

og kranse.
På familiens vegne

Anna Marie, 
Marianne, Niels,

 Jens Peter.

Onsdag den 14. august 
blev det første spadestik 
til det nye oplevelsescen-
ter på toppen af Skam-
lingsbanken taget. 

”Vi har arbejdet med 
Skamlingsbankeprojektet i 
fl ere år, og efter den nye fred-
ning for området blev vedta-

get tidligere på året, kan vi nu 
tage første spadestik til vores 
nye fl otte oplevelsescenter,” 
siger seniorprojektleder Met-
te List, Kolding Kommune

Første spadestik på 
Skamlingsbanken

Selv en lille annonce 
gør sin virkning...
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Christiansfeld 
Kreativ Forening og 
Aftenskole - Efterår 2019
MALECAFE
Start: Tirsdag 3. september 2019 kl. 18.30-21.30 
i Billedkunst lokalet på Ny Christiansfeld Skole 
- herefter hver tirsdag. Medbring selv dit malegrej og kaffe.
Der males frit uden instruktør. Både for nybegyndere og øvede.
Yderligere oplysninger Inger på tlf. 2339 2589 
- deltagelse i cafeen kræver medlemskontingent.

KREATIV CAFE
Start: Torsdag 26. september 2019 kl. 18.45-21.15
Sted: Lokalcenter Lærkebo, 
 Sjølund Gade 28, 6093 Sjølund
Datoerne oplyses løbende på de sociale medier.
Er du over 18 år og har du lyst til fælles håndarbejdshygge, 
så kig blot forbi med dit kreative projekt. 
Medlemmer af foreningen betaler 10,- kr. pr. gang 
- øvrige deltagere 25,- kr. pr. gang.
Kaffe/the og kage er inkl. i prisen. 
Ved spørgsmål kontakt: Katharina på tlf. 2779 1646.

KREATIV CAFE
Start: Mandag 9. september 2019 kl. 18.30-21.15
Sted: Hejls Gammel Skole, 
 Hejls Landevej 20, 6094 Hejls
Datoerne oplyses løbende på de sociale medier. 
Er du over 18 år og har du lyst til fælles håndarbejdshygge, 
så kig blot forbi med dit kreative projekt. 
Medlemmer af foreningen betaler 10,- kr. pr. gang 
- øvrige deltagere 25,- kr. pr. gang.
Kaffe/the og kage er inkl. i prisen. 
Ved spørgsmål kontakt: Grete Krag på tlf. 4056 2343.

Medlemskontingent for NYE medlemmer 
efterår 2019 på 100,- kr. skal betales elektronisk på  
konto 9743 0067598 senest 05/09-2019 eller kontant  
den første aften. Husk at oplyse medlemskontingent 

efterår 2019 i bemærkningsfelt - tak.

AFTENSKOLE KNIPLING - ORKIS 
begynder og øvede - 18 timer
Start: Tirsdag 17. september 2019 kl. 18.30-21.15
- herefter tirsdage i lige uger - der er stadig ledige pladser.
Sted: Seniorhuset, Skolevej 10, Christiansfeld
Pris: kr. 710,- Folkepensionister dog kun kr. 515,-
Kontakt Gertrud Jacobsen på tlf. 2031 8837

AFTENSKOLE - VÆVNING - 18 TIMER  
Tid & Start: September 2019 
- nærmere oplyses ved tilmelding 
- der kan forekomme venteliste
Sted: Hejls Gammel Skole, Hejls Landevej 20
Pris: kr. 710,- Folkepensionister dog kun kr. 515,-
Ved spørgsmål vedr. vævning
kontakt Inge Funch på tlf. 2365 6204,
Tilmelding til aftenskoleholdene SKAL ske til
Gertrud Jacobsen 2031 8837.

Betalingsfrist: Elektronisk på konto
9743 0390024215 senest 5/09-2019 eller kontant  

den første kursusaften. Skriv venligst 
knipling/orkis/vævning i bemærkningsfeltet.

Du er først endelig tilmeldt, når du har betalt
kursusgebyret senest den påførte betalingsfrist 

og husk »først-til-mølle« gælder ved fyldte hold!

Husk du kan også fi nde os på Facebook 
som »Christiansfeld Kreativ Forening«

Kultur / Mad

Ikke dyrere,
men smukkere!
Selskabslokaler op til 

180 personer.
Rekvirer venligst vore 

menuforslag.
Vi har 27 dejlige

����værelser
Venlig hilsen
og på gensyn

Torben Schulz
Tyrstrup Kro 

Tlf. 7456 1242
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

landhaus Bondzio HHH
Hotellet ligger i rolige, naturskønne 
omgivelser nær Schwerin (17 km) på øst-
siden af den store, smukke Schwerinersø 
og ikke langt fra søen Cambser, hvor 
man kan bade om sommeren. Her har 
I mulighed for nogle afslappende ferie-
dage i hyggelige omgivelser med mange 
gode udflugtsmål. I kan tage på eventyr 
i det skønne landskab i Mecklenburg-
Vorpommern og opleve de mange stem-
ningsfulde, gamle byer og pragtslotte, 
som vidner om områdets spændende 
historie. I kan for eksempel smutte 
omkring Torneroseslottet i Schwerin, der 
ligger og troner på en lille ø ude i søen. 
Men også barokslottet i Ludwigslust (50 
km) eller renæssanceslottet i Güstrow 
(54 km) er et besøg værd.

•	 3 overnatninger
•	 3 x morgenbuffet
•	 2 x 3-retters middag
•	 Velkomstdrink
•	 1 x entre til 

Mecklenburger 
Waldglasmuseum

•	 20 % rabat på greenfee

landlig idyl i slottenes land
4 dage på 3-stjernet hotel i Tyskland

Ankomst 
Valgfri frem til 18.12.2019.
Børnerabat 
1 barn 0-5 år gratis.
2 børn 6-14 år ½ pris.

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

1.149,-
Pris uden rejsekode 1.299,-

Pr. person i dobbeltværelse

2 nætter 799,-
4 nætter 1.499,-

Søndag den 4. august 
spillede de to klassiske 
stjernemusikere Tobias 
Kassung og Lena Kra-

vets i Søstrehusets kor-
sal en fornem og spæn-
dende koncert, der havde 
fortjent et meget større 

Vellykket, men overset 
klassisk koncert

fremmøde blandt publi-
kum. 

Tobias Kassung, født 1977 
i Koblenz, regnes for en af 
Tysklands ypperste guitarister 
i sin generation. Han er dertil 
kunstnerisk leder af Kølner 
Klassisk Ensemble. 

Siden 2011 har han også 
spillet sammen med Lena 
Kravet, født 1987 i Usbeki-
stan, som begyndte at studere 
i Tyskland i 2006. Med afsæt 
i den spændende og smukke 
kombination af klassisk gui-
tar og violincello fremførte 
de to kompetente kunstnere 
en brillant koncert bestående 
af en bred pallet af stilarter 
og komponister omfattende 
de tyske romantiske kom-
ponister Frans Schubert og 

Johannes Brahms, russiske 
Glinka samt en variation over 
en russisk folkesang skrevet af 
Tobias Kassung. 

Efter en kort pause præ-
senteredes publikum for 7 
korte stykker skrevet af den 
spanske komponist Manuel 

Kultur / Mad

Rejser / Oplevelser

Guitaristen Tobias Kassung fra Tyskland optrådte sammen med violincellisten Lena Kravet, 
Usbekistan, i Søstrehusets musiksal. 

de Falla, der gnistrede af ibe-
risk temperament og intens, 
ja næsten telepatisk samspil 
mellem de to musikere. Der-
efter fremførte duoen stykket 
Fantasia Baltica, som Tobias 
Kassung havde skrevet tidli-
gere på året under et ophold 
der. I den overbevisende 
koncerts sidste del bevægede 
duoen sig frygtløst over i jaz-
zens verden med en fl ot ver-
sion af George Gershwins, 
Summertime – en hyldest til 
Ella Fitzgerald samt en smuk 

udgave af den populære ever-
green, Autumn Leaves, skre-
vet af den ungarsk-franske 
Joseph Kosma.

Meget velfortjent modtog 
Tobias Kassung og Lena Kra-
vets stort bifald, men hvor var 
det synd, at ikke fl ere havde 
fundet vej til koncerten. Lad 
os håbe, at det på et senere 
tidspunkt vil lykkedes at få de 
to sympatiske kunstnere over-
talt til et nyt besøg i Christi-
ansfeld.

Lars Østergaard JensenCafé. Kunst.
Hjemmebag.
Helsebutik. 

Hverdage 
kl. 13-16.30

Jernbanegade 1
Christiansfeld
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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
Birgitte Lamp, UNESCO site Manager 

JØRGENS REJSER 

SÆRUDSTILLING 

JUNI 2019 - JANUAR 2020 

Program

10:00   Velkomst v/ Kulturudvalgsformand Jesper Elkjær og 
  Christiansfeld Centrets leder Birgitte Lamp

10:30   Bubbers Børneshow 

11:00 Madbod og bar åbner - mulighed for køb af mad og drikkevarer
  Sparring: ”Huse, byrum og haver i UNESCO-byen”

11.30  ”Rend & hop” - lege for børn

12:00   Foredrag: Simi Jan - ”På arbejde i verdens brændpunkter”

13:00  Gratis byvandringer - først-til-mølle
  Tilmelding i turistbureauet, hvor turen starter.

13.30  Italiensk gadeteater ”Fabiola og hunden” 

14.00 Gratis byvandringer - først-til-mølle
  Tilmelding i turistbureauet, hvor turen starter.

15:00  Tak for i dag 

VERDENSARVSDAG
    

Lørdag den 24. august 2019 kl. 10 - 15
En dag for hele familien 
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Så har vi det perfekte fritidsjob, 
studiejob eller deltidsjob til dig 

Jobbet som omdeler er et af de mest 
fleksible, der findes. Det er også et 
af de få jobs, hvor du får frisk luft 
og motion, mens du tjener penge. 
Eneste krav er, at du er fyldt 13 år. 

Læs mere på blivomdeler.nu
– eller ring til os på 70 10 40 00.
Vi søger omdelere i dit nærområde!

Trænger 
du til 
motion, 
frisk 
luft og 
penge?

1. Du bestemmer selv, 
hvornår på dagen du vil arbejde 

2. Du kan arbejde fra 2 timer og 
op til 4 dage om ugen

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

4. Du arbejder i dit nærområde

5. Faste omdelere under 18 år 
optjener point til vores gaveshop

Masser
af fordele

www.blivomdeler.nu

Liberale Erhverv m.m.

Motor 

Praktiserende landinspektør
Peder Boesen

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

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

kl. 16.00-17.00 på 
Christiansfeld Bibliotek

Charlotte Szocska
Mette H. Bindeballe

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

Lejlighed til leje 
»Bakerstreet«

Stepping 
4 værelses lejlighed i 
stueplan på 112 m2

til leje fra 
15. september 2019. 

Ingen husdyr
 - adgang til fælleshave 

og vaskekælder. 

Husleje kr. 5.300,00 
+ forbrug incl. fælles-
antenne (lille pakke). 

Depositum 3 mdr. 
husleje.

Tlf. 4030 1215

Fliserens 25 kr. pr. kvm.

Kontakt os på tlf. 31 10 02 90
 Mail:  Leerskovservice@gmail.com

Danske blåbær sælges
Friskplukkede blåbær sælges, de er usprøjt-
ede. 250 g/25 kr. Der er mulighed for selvpluk 
ved henvendelse. 60 kr/kg ved selvpluk.
Peer Skygebjerg, Kobberstedvej 60
6070 Christiansfeld
Tlf 23351472 eller 30482160

Butikslokaler udlejes 
i Christiansfeld midtby

 
Kongensgade 2: 
Lille butik på 32 m² - 2 rum med adgang til 
toilet.
Husleje  2.000,00 kr. + forbrug.
Indskud 6.000,00 kr - klar til indflytning.

Nørregade 2:
Lille butik på 30 m² - 1 rum med adgang til 
toilet.
Husleje 2.500,00 kr. + forbrug.
Indskud 7.500,00 kr. - ledig pr. 01.12.2019

Henvendelse til 40 92 69 55

Stalddørssalg / SelvplukNy forstander på 
Frørupskolen
Allan Højer Hansen, 43 
år, tiltrådte 1. august som 
forstander på Frørupsko-
len Helsehjemmet, som 
er KFUMs sociale arbej-
des opholdssted for piger 
i alderen 12 til 22 år.
  

Allan kommer fra en stil-
ling som afdelingsleder i Bør-
ne- og Ungerådgivningen i 
Odense Kommune, hvor han 
har været daglig leder for 20 

socialrådgivere og fagspecia-
lister. Han er oprindeligt ud-
dannet mejerist og arbejdede 
på Skodborg Mejeri i 13 år. 
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www.kolding.dkwww.kolding.dk

60+ FRISK EVENT
Søndag den 25. august 2019 kl. 10.00-17.00 
i Bramdrupdam Hallen

Har du brug for nye / flere meningsfulde fællesskaber 
i dit liv – og vil du gerne være fysisk aktiv samtidig? 

Så kom til 60+ FRISK EVENT og prøv mere end 
30 forskellige indendørs og udendørs aktiviteter 
for seniorer. Alle kan være med!

Du kan møde mange forskellige foreninger, der har 
aktivitetstilbud til seniorer, både i dag- og aftentimerne. 
Vintersæsonen starter op omkring den 1. september, 
så der er rig mulighed for at finde lige præcis den aktivitet, 
du brænder for. Du kan få et aktivitetsprogram med hjem, 
og der er også mulighed for, at du kan melde dig ind med 
det samme. 

Kom og hør Eskild Ebbesen fra 
Guldfireren, som fortæller om 
motivation og livsglæde i et aktivt liv.  
Der vil også være mindre oplæg om 
f.eks. sund aldring og mental sundhed. 
Der er ingen tilmelding til dagen. 
Entre 50 kr. Dørene åbner kl. 9.30.  
Du får mulighed for at vinde flotte 
præmier på indgangsbilletten i løbet  
af dagen. 

Arrangør: 60+ FRISK, Kolding Kommune - i samarbejde med lokale idrætsforeninger, 
brugerstyrede aktivitetshuse og Idrættens Hovedorganisationer. 
60+ FRISK EVENT er støttet af Nordea Fondens Lokalafdeling.

Hallerne er fyldt med aktiviteter  
og stande, og udendørs kan  
du bl.a. opleve tennis, krolf

og petanque

Er du 60+ FRISK, så har 
vi masser af spændende 

aktiviteter til dig!

Tag farmor under armen, 
- eller kig forbi med 

din kollega eller nabo!
PROGRAM 

Kl.   9.30  Dørene åbner

Kl. 10.00   Formand for Fritids- og Idrætsudvalget samt Senior- 
udvalget, Søren Rasmussen, byder velkommen

Kl. 10.15  Stande, aktiviteter og oplæg

Kl. 12.30  Foredrag med Eskild Ebbesen

Kl. 13.45  Lodtrækning på entrébilletter

Kl. 14.00  Stande, aktiviteter og oplæg

Kl. 16.30  Lodtrækning på entrébilletter

Kl. 16.45  Tak for i dag

60+ FRISK
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CHRISTIANSFELD SNEDKER OG 
TØMRERFORRETNING

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

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

Alt Tømrer- 
og Snedker-arbejde 

udføres

Håndværkere m.m.

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

• LOFTISOLERING • HULMURSISOLERING
• FJERNELSE AF GAMMEL ISOLERING

Autoriserede VVS Installatør
René Jørgensen 

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

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

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

• Fjernvarme • Vand • Varme • Sanitet

Toft egårdsvej 2, 6070 Christi ansfeld

Støt de lokale butikker 
og håndværkere!
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Bestil et gratis Salgstjek,  
og vind flyttehjælp  
for 10.000 kr.

Så kan I slappe af og bare  
nyde den store dag

Bestiller du et gratis Salgstjek hos EDC inden den 
1. september 2019, er du automatisk med i konkur-

rencen om flyttehjælp til en værdi af 10.000 kr.

Læs mere på edc.dk/vind


