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Se CIF  
Feldersport  

på side 7Gudstjenester
Søndag den 23. august 2020 

11. søndag efter trinitatis
Aastrup .....................kl. 10.30 
Aller ..........................kl. 09.00 
Bjerning ....................kl. 10.30
Brødremenigheden ..kl. 10.30
Fjelstrup ........................ ingen 
Frørup .......................kl. 09.00 
Hejls ..........................kl. 09.00
Hjerndrup .................kl. 10.30
Moltrup ......................... ingen
Sommersted .................. ingen
Stepping ....................kl. 10.30 
Taps ............................... ingen 
Tyrstrup .....................kl. 19.00 
Vejstrup ......................... ingen 
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

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

Christiansfeld  
Kreativ Forening 
og Aftenskole
Kreativ Cafe Hejls 
Mandag 24. august 2020 kl. 18.00 - ca. 21.15 
Hejls Gammel Skole, Hejls Landevej 20, 6094 Hejls

Er du over 18 år og har du lyst til fælles håndarbejds- 
hygge, så kig blot forbi med dit kreative projekt.  

Medlemmer af foreningen betaler 10,- kr. pr. gang. 
Kaffe/the og kage er inkl. i prisen. 

Ved spørgsmål, kontakt venligst 
Grete Krag på tlf. 4056 2343  
- deltagelse i cafeen kræver medlemskontingent. 

Medlemskontingent for NYE medlemmer  
efterår 2020 på 100,- kr. skal betales elektronisk på  

konto 9743 0067598 senest d. 31-08-2020 eller kontant 
den første aften. 

Husk at oplyse medlemskontingent efterår 2020 
i bemærkningsfelt - tak.

Vi opfordrer til at de til enhver tid gældende  
COVID-19 regler overholdes,  

da vi alle skal passe på hinanden. 

Der tages forbehold for aflysninger som skyldes  
ændringer i forsamlingsforbuddet. 

Loppemarked
Lørdag og søndag den 22.-23.  

august fra kl. 10.00-15.00 
på Skovrupvej 121

Bl.a. en fin damecykel - pige cykel, 5-6 år,  
plus meget andet.

Vi ses - Ingrid

Lokalhistorisk Forening og  
Arkiv for Hejls-Hejlsmind

Lokalhistorisk  
gåtur i Hejlsminde

Onsdag den 26. august kl. 18.30 
fra Havnepladsen

I Hejlsminde ad Havnevej til  
Toldbakken og tilbage.

Knud Erik Dinesen vil undervejs  
fortælle om Hejlsmindes  

udvikling og historie.
Turen er for folk med bentøjet i orden  

og vil vare ca. 1 ½ time.

Derefter er der kaffe og småkager i mødelokalet  
i Hejls gl. Skole.

Alle er velkomne.

Lokalhistorisk Arkiv for Hejls-Hejlsminde

General- 
forsamling 

2020
Tirsdag den 25.08.20 kl. 18.30, 
på »Den Gamle Grænsekro«

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede  
 årsregnskab.

4. Indkommende forslag!  
 (skal være formanden i hænde, senest 14 dage før)

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

6. Valg af 2 suppleanter for et år ad gangen.

7. Valg af 2 revisorer.

8. Bordet rundt

9. Evt. 

Efter GF, vil der være en wienerschnitzel  
og slutte af på.

På bestyrelsens vegne 
Stig · snetaps@post.tele.dk

Christiansfeld og Omegns  
EDB og IT klub

På bestyrelsesmødet den 10. august 2020  
har bestyrelsen besluttet at  

udsætte generalforsamling og undervisning  
på grund af Corona restriktioner
Situationen tages op igen i december måned,  

hvor der vil blive taget stilling til fortsat undervisning  
i henhold til den foreliggende situation.

Med venlig hilsen p.v Bestyrelsen 
Henning Andersen 

Formand

HEUCHERA- 
ALUNROD

RUDBECKIA 
-SOLHAT

Hjerndrupvej 10 . 7456 1511
www.blomstergaarden- 

christiansfeld.dk

10000
TA’ NU 2 STK.

Før 1 stk. 99,-
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Bekendtgørelser

Vores helt vidunderlige datter, 
søster, svigerinde, moster og faster

Lonnie Hoffmann Larsen
tabte en unfair kamp mod kræften

Du kom med alt det der var dig

Far, Mor og bonusfar
Tanja, Kenny og Jari

Thomas, Berit og Kimmie
niecer og nevøer

Min elskede og børnenes elskede mor

Lonnie Hoffmann Larsen
* 2. oktober 1977

er stille sovet ind

Haderslev, den 11. august 2020

Du vil altid være i vores hjerter

Jesper, Lukas, Maya og Mille Liv

Bisættelsen finder sted tirsdag den 18. august 
kl. 14.00 fra Damager Kirkegård

Højtideligheden slutter på kirkegården

I stedet for evt. blomster kan man betænke
Danske Hospitalsklovne, reg.nr. 3001, konto 3402274786

mrk. Lonnie Hoffmann Larsen

HUSK at vi har åbent i denne uge: 

Fredag den 21. august kl. 12-17 &  

Lørdag den 22. august kl. 10-14

Favstrup Fisk

Altid frisk

 Favstrupvej 43  
Tlf. 2283 1091 
Christiansfeld

www.favstrupfisk.dk

HUSK at vi har åbent i denne uge: Beskæftigelser

Til Eskegaard søges 
pensionist, orlovsarbejder eller lignende, 

 til forefaldende deltidsarbejde med  
vedligehold og afløsning i mark, mm.

Henv. på mail: jorgen@eskegaard.dk

 

Frørup · Hejls 
Hjerndrup · Stepping

Taps · Tyrstrup · Vejstrup

Når man bare må vente lidt længere
Af Anne Mie Skak Johansson, sognepræst i Tyrstrup og Hjerndrup

Nu var der ellers udsigt til et 
efterår, hvor der skulle komme 
lempelser i forsamlingsrestrik-
tioner og afstandskrav. Men 
nej, sådan blev det bare ikke. 
Med nye udbrud af Covid-
19-smitten blev forsamlings-
antallet ikke hævet til 200, 
som vi havde forventet, og 
kravene til afstand, håndvask 
og afspritning er nærmest 
skærpet. Det er næsten ikke til 
at holde ud! 

Jeg tænker, at udsættelsen 
af de forventede lempelser, 
de nye udbrud og stigende 
smittetal udfordrer os på 
en ny måde. Da pandemien 
først ramte, var vores fokus at 
undgå smitte og at kæmpe 
for at klare isolation og social 
afstand. Ja, og så selvfølgelig 
at takle frygten og usikkerhe-
den. Det er fortsat vanskelige 
tider for rigtig mange, som 
kæmper for at holde frygten, 
ensomheden og savnet af 
kontakt i skak. Men andre af 

os har fået lært, at der ikke skal 
gives håndtryk i kirkedøren, at 
arrangementer bare ikke kan 
blive til noget, og at det går 
an med mere hjemmetid. Det 
kan man godt klare i en pe-
riode.  

Men hvis nu restriktionerne 
bare fortsætter i lang tid, som 
det ser ud til i øjeblikket; hvis 
nu vi i lang tid skal leve med af-
stand og manglende kontakt, 
og hvis nu frygten for smitte 
ikke kan afløses af tryghed in-
denfor den nærmeste fremtid. 
Ja, så rører det ved noget dybt 
i os mennesker og særligt hos 
os i den vestlige kultur. For det 
er frustrerende med forhåb-
ninger eller ønsker, som ikke 
opfyldes, men bare må udsæt-
tes på ubestemt tid. 

I Bibelens historier møder 
vi denne tilstand af frustration 
hos mennesker, som har bedt 
Gud om at gribe ind i særlige 
situationer og som oplever at 
deres vanskelige omstændig-

heder ikke bedres. De beder 
og spøger om Gud har glemt 
dem, eller er ligeglad med 
dem, eller bare synes det er 
i orden, at de har det svært. 
Nogle gange foreslå de endda, 
at nogen kan have skylden for 
det manglende bønnesvar. Og 
man kan i teksterne næsten 
mærke, hvor svær ventetiden 
er. Deres tålmodighed testes 
ligesom deres udholdenhed 
og tillid til Gud. Sådan kan jeg 
opleve dagene her i august - 
testet på tålmodigheden og 
på udholdenheden. Tålmo-
digheden i at vente på bedre 
tider og udholdenheden i at 
fortsætte med at leve med 
restriktioner, mens jeg fasthol-
der, at der nok skal komme en 
løsning. 

Når Bibelens historier beret-
ter om disse udfordringer, så 
er det, trods alt det vanskelige, 
dog altid med visheden om, 
at Gud kan man tale med, og 
Gud kan man beklage sig til. 

For Gud er en Gud, der er nær, 
og en Gud man kan være i re-
lation til. Og når han er nær, 
og man taler med ham, ja, så 
giver han styrke til at tro med 
håb på det, der ligger foran, 
og fortsætte hverdagen trods 
udfordringerne. Vi må tage en 
tørn mere med Covid-19 men 
kan heldigvis bede og opleve, 
at vi ikke er alene, og at det 
nok skal gå. 

KONFIRMANDER 
VEJSTRUP - HEJLS - TAPS 
Informationsmøde om konfirmations- 

forberedelse i Vejstrup-Hejls-Taps  
finder sted den 25. august kl. 19.00  

i Vejstrup Kirke
Med venlig hilsen 

Sognepræst Henrik Vestergaard Jørgensent

Høst- 
guds- 

tjeneste
i Stepping Kirke 
Søndag d. 23. august kl. 10.30
Menighedsrådet håber, at beboerne i sognet vil bakke  

op om høstgudstjenesten, så vi sammen  
i nogle hyggelige timer kan fejre høsten.

Børnehavens børn har lavet festlig  
høstudsmykning og  

spejderne kommer med fanen.  
Der vil komme en høsttaler.

Efter gudstjenesten inviterer menighedsrådet på  
et stykke brød og noget at drikke.

Vi ses, med frisk halm i træskoene til  
en god afslutning på dette års  
høst- og køkkenhavearbejde.

Hvis vejret tillader det, flytter vi uden for  
kirken ved Genforeningsstenen.

Med venlig hilsen 
Stepping Frørup Menighedsråd

‘Ene og alene’      Oplevelsesklub for enlige

Mandag den 31. august 2020 kl. 14.00 
Hygge i Det gamle Apoteks have  
med kaffe og kage 
Tilmelding senest fredag den 28. august. 
Pris 49,00 kr.
Alle enlige er velkomne 
Kontaktperson Bodil Henriksen, tlf. 6011 8552 
Tyrstrup Kirke - Kolding Provstis Menighedspleje

Blåbær sælges
Danske Blåbær sælges 
250 gram / 25,00 kr.
Mulighed for selvpluk  
efter aftale.

Skygebjerg . Kobberstedvej 60 . Tlf. 2335 1472

Støt de lokale  
butikker og  

håndværkere
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Valgforsamling
Mød op til menighedsrådsvalget og brug din stemme

Sogn Dato Tid Sted Adresse

Aller 15.09 19.00 Enkesædet Kær Møllevej 15, Aller, 6070 Christiansfeld

Almind-Viuf 15.09 19.00 Sognehuset Vestergade 10, 6051 Almind

Bramdrup 15.09 19.30 Sognegården Kirkely 15, 6000 Kolding 
    Husk tilmelding!

Brændkjær 15.09 19.00 Sidehuset Agtrupvej 114, 6000 Kolding

Dalby 15.09 19.00 Dalby Kirke Dalbyvej 69, 6000 Kolding

Eltang-Sdr. Vilstrup 15.09 19.30 Kirkehuset ved Eltang kirke Eltangvej 106, Eltang, 6000 Kolding

Harte 15.09 19.00 Harte Kirkecenter Stubdrupvej 45, Harte, 6000 Kolding

Hjarup 15.09 19.30 Kirkeladen Hjarup Byvej 7, Hjarup, 6580 Vamdrup

Kristkirken 15.09 19.00 Kirkebuen Riis Toft 1, 6000 Kolding

Lejrskov-Jordrup 15.09 19.00 Konfirmandstuen i præstegården Lejrskov Kirkevej 8, 6640 Lunderskov

Nr. Bjert 15.09 19.00 Menighedshuset Sletteskovvej 2, Nr. Bjert, 6000 Kolding

Sankt Nicolai 15.09 19.00 Jens Holms Hus Nicolaiplads 2, 2. sal, 6000 Kolding

Seest 15.09 19.00 Seest Sognehus Kirketoft 2, Seest, 6000 Kolding

Simon Peter 15.09 19.00 Simon Peters Kirke Islandsvej 12, 6000 Kolding

Skanderup 15.09 19.00 Kirkehuset Kirkevejen 51, 6640 Lunderskov

Stepping-Frørup 15.09 19.00 Forsamlingshuset Søndre Allé 30, 6070 Christiansfeld

Sdr. Bjert 15.09 19.00 Sognehuset Bjert Kirkevej 43, 6091 Bjert

Sdr. Stenderup 15.09 19.00 Konfirmandstuen Stenholtgade 2, 6092 Sdr. Stenderup

Tyrstrup 15.09 19.00 Sognehuset Gl. Kongevej 9, 6070 Christiansfeld

Vamdrup 15.09 19.00 Kirkehuset Vestergade 53, 6580 Vamdrup

Vejstrup 15.09 19.00 Lærkebo aktivitetshus Sjølund Gade 28, 6093 Sjølund 
Hejls 16.09 19.00 Hejls Gamle Skole Hejls Landevej 20, 6094 Hejls 
Taps 17.09 19.00 Taps Skole Ødisvej 20, 6070 Christiansfeld

Vester Nebel 15.09 19.00 Sognehuset Koldingvej 1, Vester Nebel, 6040 Egtved

Vonsild 15.09 19.30 Sognehuset Vonsildvej 49, Vonsild, 6000 Kolding

Ødis 15.09 19.30 Vestfløjen ved Ødis præstegård Ødis Byvej 1, Ødis, 6580 Vamdrup

Vil du være med til at gøre en forskel for dit lokalsam-
fund? For fællesskabet i sognet? Og din lokale kirkes 
liv? Så mød op til valgforsamlingen. På valgforsam-
lingen kan du både stille op til valget og være med 
til at forme det nye menighedsråd. 

Alle fremmødte folkekirkemedlemmer over 18 år fra 
sognet kan deltage, stille op og stemme.

I skemaet nedenfor kan du se dato, tid, sted og 
adresse for valgforsamlingen i dit lokale sogn.

Tillykke

Kære Ella
Stort TILLYKKE med kon- 
firmationen på lørdag. Håber 
du får en fantastisk dag.

Kærlig hilsen 
Onkel, Mormor, Marcus, 
Far & Mor

Kære skønne  
Natascha
Vi ønsker dig stort tillykke 
med konfirmationen den 22. 
august.
Vi håber du får den dejligste 
dag og glæder os til vi skal 
fejre dig!!!

De kærligste hilsner 
Mormor og morfar

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

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

Manden til konen, 

 i år vil jeg på ferie til en ø  

jeg aldrig har været!

Konen: du kan jo starte med  

vores kogeø...

Hakket GRIS 
1 kg 5000 10000

TA’ 3 KG

Benløse fugle

7000CA. 10 STK.

1 KG

Skært oksekød
til gullasch, stroganoff 
eller bankekød

7000

Kærmølle bøf

120005 STK.

CA. 1 KG

FRIT VALG

PR. 1 KG

FRIT VALG

Nyrøget Bacon eller

Hamburgerryg

1995
Pr.  
1/2 kg

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

Det behøver ikke 
være dyrt for at være 
godt!

Intropris for
Dag- og natcreme
indtil den 28. august 2020

ØKOlogisk  

Bæredygtig  
hår- og hudpleje-serie

Pr. stk. 
KUN 

3795

Kære Oliver
Din skønne dreng - så er 
det blevet din tur til at blive 
konfirmeret.
Vi glæder os til at fejre dig 
på lørdag den 22. august 
2020.

Knus fra mor, far,  
Alexander & Ann Cecilie

Bekendtgørelser

Ferielukket
Fra mandag den 24/8 

til fredag den 4/9
Begge dage inkl.

Christiansfeld 
Fodpleje

v/Dorthe Birkholm  
Kongensgade 13, 6070 Chr.feld  

Tlf. 7456 2117
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Bind knude på alle poser inden  
de lander i skraldespanden

3 tip

Når du binder knude på dine affaldsposer, undgår du, at dit 
affald blæser rundt i nabolaget, når skraldespanden tømmes.

Samtidig forhindrer du, at fugt fra affaldet samler sig i bunden 
af skraldespanden og giver lugtgener, maddiker og fluer. 

Lukkede affaldsposer er med til at holde din skraldespand ren. 
Og det er til fordel for både dig og din skraldemand.

Bind en god og tæt knude 
på posen til madaffaldet og 
restaffaldet.1
Det er nemmere at slå 
knude, hvis posen ikke  
er overfyldt.2
Undgå at presse poserne 
ned i skralde spanden. Så 
minimerer du risikoen for, 
at der går hul på poserne.

3

kolding.dk/affald

By- og Udviklingsforvaltningen
Redux - Affald og Genbrug
Bronzevej 3  ·  Telefon 7979 7100 
redux@kolding.dk
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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 Danmark og derved Christiansfeld og de andre nordiske ver-
densarvsteder i 2016 grundlagde Nordic World Heritage Association 
(NWHA). 

Nordic World Heritage Association er en non-profit organisation med 
det formål at hjælpe med og støtte gennemførelsen af   UNESCOs ver-
densarvskonvention i de nordiske lande. 

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

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 tanker 
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 

STATUS | BYENS TILSTAND 

I samarbejde med Kolding Kommune er vi i gang med at udarbejde en 
statusrapport om Christiansfelds aktuelle tilstand. Dette betyder, at vi 
frem til oktober vil undersøge byens gader, pladser, bygninger og liv. 
Man vil derfor opleve, at medarbejdere går rundt i byen og tager bille-
der og taler med folk. Formålet er at dokumentere verdensarvsområdets 
brug og tilstand over for UNESCO.

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

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.

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

Det behøver ikke være 
dyrt for at være godt!

Rense lotion, 
Skin Tonic og 

dagcreme
Samlet pris

KUN  

19500

Lækre produkter 
fra Urtekram

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.

Markering for soldater aflyses af Covid-19
Kolding Kommune har i 
lyset af den seneste udmel-
ding fra Sundhedsminister 
Magnus Heunicke, om at 
forsamlingsforbuddet for-
bliver på 100 personer, be-
sluttet at aflyse markerin-
gen af de danske soldaters 
indsats.

Hvert år den 5. september 
markeres de danske solda-
ters indsats i tjenesten med 
flagdag. Flaget bliver således 
traditionen tro også hejst i år, 
men det store arrangement på 

Genforenings- og Grænsemu-
seet aflyses.

»Vi kan ikke forsvare at 
samle folk i en tid med øget 
smittetryk, og derfor aflyser 
vi allerede nu. Men flagene 
bliver selvfølgelig hejst«, lyder 
det fra Poul Erik Jensen, for-
mand for arbejdsmarkedsud-
valget, som veteranindsatsen 
hører under.

Der var ellers lagt op til den 
helt store markering med taler 
af borgmesteren, invitation  
af de koldingensiske solda- 
ter og veteraner samt fæl- 

lessang af »En lærke lettede«. 
»Arrangementet vil kunne 

samle flere end 100 personer, 
og vi vil ikke stå ved indgangen 
og sige nej til folk. Desuden er 
situationen i Danmark stadig 
så alvorlig, at vi ikke vil risike-
re, at arrangementet bliver ar-
nested for smitte«, siger Poul 
Erik Jensen.

Da 5. september er officiel 
flagdag for de udsendte vete-
raner, vil dannebrog kunne 
ses over hele landet. I Kolding 
er der billedmulighed af flaget 
på toppen af rådhuset.
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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:

Tovskov Voldsted ved Mølby
I denne artikel fortælles 
om det flotte Tovskov Vold-
sted lige uden for Mølby. 
Selv om det ligger van-
skeligt tilgængeligt ude i 
et gendannet vådområde, 
kan man betragte det vel-
plejede anlæg såvel oppe 
fra Lertevej som fra na-
turstien, der fører rundt 
om engen og Tovskov. 

Kørevejledning: Fra Chri-
stiansfeld køres til Hjerndrup 
og videre ud til Sommer-
sted. Når man kommer ud af 
Sommersted, kører man fra 
rundkørslen knap to kilome-
ter mod nord til landsbyen 
Mølby. På det lille parkom-
råde midt i Mølby stiller man 
bilen eller cyklen og følger 
ruteangivelsen på infotavlen 
ved den lille parksø til Mølby-

stien, der er cirka 3 kilometer 
lang. Fra Mølby følger man 
den gensnoede Nørreå ude 
i et gendannet vådområde, 
hvor der tidligere var en stor 
mølledam. Ved sammenløbet 
imellem Nørreå og den min-
dre Ørsted Å ses det fredede 
middelalderanlæg »Tovskov 
Voldsted«. Fra nord går turen 
siden ad Lertevej - hvorfra 
voldanlægget også ses - tilba-

ge til Mølby. Fugleinteresse-
rede bør huske deres kikkert 
på turen rundt om vådområ-
det.

I bogen »Voldsteder i Dan-
mark - en vejviser - Jylland 
2« skriver museumsinspektør 
ved Museum Sønderjylland, 
Lennart S. Madsen: »Tov-
skov Voldsted« er en cirka 
15 x 20 meter stor og 4 me-
ter høj tårnbanke med stejle 
sider beliggende helt ud til 
den udrettede Ørsted Å og 
lidt nord for dennes udløb i 
Nørreå. PS: Fra Stepping og 
opstrøms til Brænøre/Tapsøre 
kaldes Nørreå for Fovså - læs 
også avisens tidligere artikler 
om voldstederne Ebbesholm, 
Stangborg og Mosbjerghøj og 
det fjerde navnløse anlæg ved 
Fovså! 

Rundt om banken ses sva-
ge spor efter en voldgrav i den 
fugtige eng og nord herfor en 
svag hævning i terrænet, der 
er en sidste rest af en ydervold 
mod vest, nord og øst uden 
om graven. Imod syd udvi-
des denne vold til en firesidet 
gårdbanke, der allerede for 
100 år siden var delvist øde-
lagt og nu er helt udpløjet - li-
gesom sporene efter en dæm-
ning, der fra gårdbanken løb 

tværs over engen i nordøstlig 
retning til den gruppe træer, 
der ses tæt ved Lertevej.

Der har aldrig været gra-
vet på Tovskov, men utal-
lige løsfundne genstande 
efter pløjninger viser, at ste-
det har været i brug fra en-
gang i 1300-tallet og frem 
til renæssancen. I 1999 blev 
noget tømmer, der tidligere 
blev gravet op af engen vest 
for tårnbanken, årringsda-
teret. Tømmeret var fældet 
omkring 1550, hvor borgen 
altså stadig har været benyt-
tet. Henholdsvis 600 meter 
og 1000 meter nord for Tov-
skov ligger endnu to utilgæn-
gelige voldsteder, Tovskovvad 
og Grimballe, der også er fra 
1300-tallet.

Tovskovs historie
Tovskov nævnes tidligst i 

1374, da det blev lovet Val-
demar Atterdag, at den skulle 
være »rigets åbne slot i nød og 
i lyst og nedbrydes, dersom 
Danmarks konge kræver det«. 
Hvem der ejede gården på det 
tidspunkt vides ikke. I 1391 
var ejeren Albert Andersen 
Eberstein, og dennes søn solg-
te i 1406 godset til Jon Jonsen 
Lille af den sønderjyske slægt 
Skram. Hvor Emmike Es-
bernsen på nabogodset Revsø 
i 1420’erne fulgte Claus Lim-
bek på Tørning over på den 
holstenske side, da forblev 
Jon Jonsen Lille - i lighed med 
Lindenoverne på Fovslet - tro 
mod Erik af Pommern, og 

der har sandsynligvis hersket 
et vist modsætningsforhold 
de to herremænd imellem. 
Omkring 1470 overgik Tov-
skov Gods til Reventlowerne 
på Gram, og i 1583 blev det 
solgt til kronen«, slutter Len-
nart S. Madsen beskrivelsen 
af Tovskov.

Det lille, næsten nedplø-
jede Tovskovvad

Ved sydsiden af Ørsted 
Å ligger på privat grund og 
derfor utilgængeligt et meget 
nedpløjet voldsted nær det 
lille vandløb dannet ved, at 
den yderste ende af en land-
tange, der fra syd strækker sig 
ud i ådalen, er afskåret med 
en halsgrav. Af den derved 
opståede langstrakte banke, 
er der dannet to borgbanker: 
En cirka 40 x 30 meter stor 
gårdbanke tættest på land og 
udenfor denne en nærmest 
kvadratisk tårnbanke på 28 
x 25 meter. Imellem disse 
banker, der nu kun hæver sig 
svagt over terrænet, ses spor 
efter voldgrave og måske også 
to ydervolde.

Voldsted blev først erkendt 
i 1983, da det blev anmeldt til 
Haderslev Museum af en lo-
kal gårdejer, Hans Christian 
Petersen. Siden er der på ste-
det fundet højmiddelalderlig 
keramik samt en middelalder-
lig økse. Der kendes i øvrigt 
ikke noget til stedets historie, 
skriver Lennart S. Madsen.

Af Lars Østergaard Jensen

Tovskov Voldsted set fra Lertevej og nordbredden af Ørsted Å med Mølby i baggrunden.

Vil du være en aktiv del af Danmarks 
mest lokale demokrati? 

www.menighedsraadsvalg.dk

God kirkelig ledelse 
handler om at få det 
bedste frem i andre

Tør du tro og håbe 
på kærlighed i 

Danmark?

Tænk, om vi fik en 
god diskussion om 

kirkens relevans

Tænk, om vi fik en 
god diskussion om 

kirkens relevans

- sæt kryds i kalenderen 15. september kl. 17.00

Stil op til menighedsrådsvalg på
valgforsamlingen 15/9

Sted: Konfirmandstuen i
Fjelstrup præstegård
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CIF Feldersporten CIF

www.christiansfeldif.dk

CIF Volleybold

Volleyball efter  
sommerferien? 

Kunne du tænke dig at prøve kræfter med  
volleyball?

Så tøv ikke med at komme til et par trænings- 
aftener. Vi træner/ spiller onsdage fra 19.30-22.00  
med opstart onsdag den 2 september. 

(Vi træner/spiller mix, så alle kan være med.) 

Så lyder det noget for dig, så mød op og få en 
snak, ta gerne en ven eller naboen med. 

Formanden kan kontaktes på  
8172 0711 / hans_s_nielsen@outlook.dk

Med venlig hilsen  
Hans Nielsen /  

Volleyball formanden

CIF Senior Idræt
Efter alle aktiviteter i marts brat 
måtte nedlukkes og generalforsam-
ling/afslutning blev udskudt/aflyst, 
ser vi frem til snart at starte vinterens 
aktiviteter: 

Badminton 60+ M/K starter 03.09.2020 
Vi spiller hver torsdag fra kl.14.15 - 15.15 i  
Cuben. Hvis der er tilstrækkelig tilslutning er der  
mulighed for også at spille mandag fra kl.10-11.  
Vi spiller ikke med fast »makker«, og vi spiller  
fortrinsvis double. Mød op! Få en times god  
motion i hyggeligt samvær. Vi glæder os til at se  
både »gamle« som nye spillere.  
KONTINGENT: kr. 375,- (inkl. bolde)  
for perioden 03.09.20-31.03.21. 
Tilmelding og betaling på foreningens hjemme- 
side: www.christiansfeldif.dk  
Senior Idræt tilmelding /hold.  
For yderligere information kontakt: 
Henning Rewitz, tlf. 4016 7100.

FØLGENDE AKTIVITETER ER I GANG: 
Gå dig Glad: Hver onsdag kl. 9.30 med start fra  
rutebilstationen/genforeningspladsen.  
Kontakt: Ingerlise Andersen, tlf.4082 3503.

Stavgang: hver torsdag kl. 10.00  
på banen ved Cuben. 
Kontakt: Lis Mahler, tlf. 2325 0407. 

Krolf: Hver tirsdag og/eller torsdag kl. 9.00 
på krolfbanen Lindegade/Arlavej.  
Kontakt: Kate Heiby, tlf. 2833 2547.

Oplysninger om vinterens aktiviteter med START  
i OKTOBER kommer i Feldersporten 15.09.20.

BEMÆRK! Vi forholder os selvfølgelig til  
gældende påbud/retningslinjer for Covid-19,  
så vi kan mødes så sikkert og tryg som mulig. 

MEN! Lad os også minde hinanden om, hvor  
vigtigt det er, vi stadig hver især personlig tager  
ansvar, overholder forholdsreglerne, til beskyttelse  
af hinanden og os selv.

På instruktører, udvalg og bestyrelsens vegne 
Karen Margrethe Simonsen 

Håndbold er klar til en ny sæson
Så er vi endelig ved starten af en ny sæson. 

Ventetiden har været lang, men nu glæder vi os bare til at komme 
i gang med en ny og frisk håndboldsæson i Cuben. 

Vi starter tirsdag i uge 33 – træningstider  2020/2021

Hold Opstart Tid Træner
Trille Trolle
(3-5 år)

Uge 37 Lørdag kl. 9:00-10:00 Mette Vestergaard
Camilla Thuesen

U678 Uge 36 Tirsdag kl. 16:30-17:30 Trine Theisen

U9 + 11 piger Uge 33 Onsdag kl. 16:30-17:30
Torsdag kl. 16:15-17:15

Gitte Paulsen
Trine Theisen

U9 + 11 drenge Uge 33 Onsdag kl. 16:00-17:00
Torsdag kl. 15:30-16:30

Brian Kruse

U13 piger Uge 34 Tirsdag kl. 17:30-18:30
Torsdag kl. 17:15-18:15

Denis Lindved, 
Caroline Påske, 
Susanne Kay

U15 drenge Uge 34 Tirsdag kl. 15:00-16:30
Torsdag kl. 18:15-19:15

Karsten Kjær
Lina Nielsen

U15 piger Uge 34 Tirsdag kl. 18:30-19:45
Torsdag kl. 19:15-20:30

René Vangsgaard
Michael Paulsen

Senior
damer + herrer

Uge 33 Tirsdag kl. 19:45-21:15
Torsdag kl. 20:30-22:00

Jesper Thuesen
Camilla Thuesen

CIF Badminton
Hermed byder vi velkommen til badmintonsæsonen 2020 / 2021.  
Vi kan i den forestående sæson tilbyde følgende spillemuligheder:

Børn: 
Cuben Christiansfeld: 
Opstart mandag den 31. august 2020.  
U9 - U11: Mandag kl. 16.00 - 17.00  
U13 - U15 - U17: Mandag 17.00 - 18.00 
Kontingent: Kr. 500,00. 
Træner: Nina Otten, tlf. 2276 6257. 
Træner: Troels Kay, tlf. 2026 0904. 
Hjælpetræner: Filip Gaarde-Hansen.

Turneringsspillere voksne og flexbadminton voksne: 
Opstart mandag den 17. august 2020. 
Mandag kl. 20.00 - 22.00.  
Kontaktperson: Torben Danielsen, tlf. 6082 5929. 
ontingent turnering: Kr. 700,00. 
Kontingent flexbadminton: Kr. 600,00.

Motionsspillere i Cuben: 
Opstart mandag den 31. august 2020. 
Mandag kl. 18.00 - 19.00 og 19.00 - 20.00.  
Onsdag kl. 18.30 - 19.30 
Kontaktperson: Troels Kay, tlf. 2026 0904. 
Kontingent: Kr. 600,00.

Gentager succesen !! 
Vi fortsætter muligheden for Flexbadminton for  
spillere uden fast makker. Kig op i hallen mellem  
kl. 20-22 på mandage med start mandag den 17.  
august 2020. Pris kr. 600,00. Flexbadminton er for dig  
som har lyst til at spille badminton uden fast makker.

Vi glæder os til en ny sæson og byde velkommen til  
alle badmintonspillere.

Christiansfeld Badminton

Tank OK og støt  
ungdomsarbejdet i  

Christiansfeld Idrætsforening 
Elitespillehallen 

v. Erling Sønnichsen 
støtter ungdomsarbejdet  

i Christiansfeld Idrætsforening.
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Landbrug / Have / Fritid / Bolig 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

Kontakt din lokale  
GF-assurandør
Nels Thorsgaard

Mobil 24 80 99 40 · nels@gfforsikring.dk

GF Sønderjylland 
Bredgade 7 · 6100 Haderslev
Tlf. 74 52 47 79 · 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

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

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

Hedebølge over by, land og hav
Termometeret krøb de før-
ste uger i august op over 30 
grader. Nogle elsker var-
men, mens andre døjer 
med heden.

Af Lars Østergaard Jensen

Foran »Anemonen« sørgede Kri-
stine for at planter og blomster 
ikke manglede vand i varmen - og 
fotografen blev nær også vandet.

Lykken er for nogle en åben sportsbil som denne flotte Corevette Sting-
ray - men det er ikke en god ide at parkere langs den gule forbudsstribe 
før krydset. »Men har man råd til sådan en dyt, er der vel også råd til 
p-bøden«, som en kvinde udenfor isboden udtrykte det.

Helårs badegæst ved Lillebælt.

Heldigvis er der ikke så langt ud til hyggelige Hejlsminde havn.

Mange fandt vej ind i kirkens skygge og fredfyldte ramme.
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Håndværkere m.m.

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

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

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

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

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

For hver påbegyndt 10 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.

For børn og barnlige sjæle

Det blev en noget ander-
ledes opstart kirkens nye 
kultur- og kirkemedarbej-
der fik, da hun startede 1. 
januar 2020. 

Kort efter jobstart lukkede 
kirken, og aktiviteter og guds-
tjenester blev aflyst. Hvad gør 
man så? Ja, den nye kirke- og 
kulturmedarbejder Vibeke 

Svendsen, som er ansat med 
særlig fokus på aktiviteter for 
børn og børnefamilier gik 
straks i gang med at finde al-
ternativer måder at lave kirke 
i børnehøjde. 

Der blev lavet online  
bibelhistorie, børneindslag  
til online gudstjeneste og 
dukketeater til drive-in guds-
tjeneste. Der mangler nem- 

lig ikke gode ideer hos Vibeke. 
»Jeg samarbejder med re-

sten af personalet ved kirken, 
for at lave gode tilbud til børn 
og børnefamilier« fortæl-
ler Vibeke. »Der er allerede 
mange aktiviteter, så som ba-
bysalmesang torsdag formid-
dag, børneklub om manda-
gen, hvor vi også en gang om 
måneden holder Børnekirke 
- en gudstjeneste for børn 
med efterfølgende fællesspis-
ning i Sognehuset. Vi har også 
musik og sang på Christians-
feld Skole og kirkebesøg for 
tredjeklasserne. En gang om 
måneden har vi ved de sær-

lig stjerne-gudstjenester, som 
noget nyt, børnetræf. Der er 
en samling for børnene, som 
under præstens prædiken, i 
rummet bag orgelet, får for-
talt dagens bibelhistorien og 
laver små aktiviteter. Man 
kan se, hvornår der er stjerne-
gudstjenester på kalenderen 
på kirkens hjemmeside«. Der 
skal i kirken være tilbud til 
børn i alle aldre. På den måde 
er kirken med til at tage an-
svar for, at børnenes trosop-
læring kan folde sig ud. Troen 
er jo som en lille spire og det 
er vigtigt at troen får noget 
at vokse af - også troen hos 
børn. Troen kan give børnene 
en oplevelse af, at de er vær-
difulde som de er, og at der er 
en som er større end dem, og 
har styr på tingene - det giver 
tryghed. 

»Jeg er vild med mit ar-
bejde«, siger Vibeke. »Her får 
jeg lov til at kombinere det 
kreative, det musiske og det 
kirkelige«. Målet er, at der i 
Tyrstrup Kirke skal være til-
bud for alle aldersgrupper og 
at børnene skal tilbydes rele-
vante og gode kirkelige akti-
viteter.

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 

Vibeke Svendsen har været kirke- og kulturmedarbejder ved 
Tyrstrup Kirke siden 1. januar 2020
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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,-


