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Se CIF Feldersport  
på side 6-7-8

Gudstjenester
Søndag den 25. august 2019 
10. søndag efter Trinitatis

Aastrup .....................kl. 09.00 
Aller ..........................kl. 09.00 
Bjerning ....................kl. 09.00
Brødremenigheden ..kl. 10.30
Fjelstrup ....................kl. 10.15
Frørup ........................... ingen 
Hejls .............................. ingen 
Hjerndrup .................kl. 10.30 
Annette Wiuf Christensen 
Moltrup ......................... ingen
Sommersted .................. ingen 
Stepping ........................ ingen 
Taps ............................... ingen 
Tyrstrup .....................kl. 19.00 
Annette Wiuf Christensen og 
Anne Mie S. Johanson
Vejstrup .....................kl. 09.00
Vonsbæk ....................kl. 10.30

Hvad sker der i min kirke? 
Se side 2

Vi pakker flotte  
gavekurve til  

enhver lejlighed...
 Vores åbningstider er:

MANDAG - FREDAG  
kl. 09.30 - 17.30

LØRDAGE:  
kl. 09.30 - 13.00

 Prætoriustorvet 1 B  
Chr.feld . Tlf. 7456 0300 

www.donslundvine.dk

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

Vi holder 

ferie
uge 27 og 28

Vi er tilbage igen  
mandag den 18. juli

JUel optik
Nørregade 10 - Chr.feld

tlf. 7456 1327
www.juelnielsens.dk

Ni
els

en

Så er vi  
tilbage efter 

ferien
ÅbNiNgStider:
Man.-fre. 9.30-17.30

Service nær dig

JUel optik
Nørregade 10 - Chr.feld

tlf. 7456 1327
www.juelnielsens.dk

Ni
els

en

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

ÅbNiNgStider:
Man.-fre. 9.30-17.30

Service nær dig

JUel optik
Nørregade 10 - Chr.feld

tlf. 7456 1327
www.juelnielsens.dk

Ni
els

en

Uge 26, 27 og 28 Uge 29 Uge 30

Kaffe-kage-hygge
i Seniorhuset  

Søndag den 1. september kl. 14.00
Vi afholder i efteråret kaffe-kage-hygge  

én søndag om måneden.

Første gang bliver den 1. september 2019  
Derefter søndag den 6. oktober og  

søndag den 3. november.

Kom og få et par hyggelige timer  
med kaffe og kage og samvær med andre.

Prisen er kr. 25,00 pr. person.

Pensionistforeningen,  
Ældresagen og Seniorhuset

Udflugt til Fanø og Tirpitz
Seniorhusets Brugerråd arrangerer  
heldagsudflugt til Fanø og Tirpitz
Fredag den 6. september 2019 

for Seniorhusets brugere
Kl. 8.00: Start fra Seniorhuset.

Vi kører mod Esbjerg. Undervejs pause med kaffe 
og rundstykker. Vi sejler med færgen fra Esbjerg til 
Fanø, hvor en lokal guide tager imod os, han vil tage 
med bussen rundt på øen og fortælle undervejs. Vi 
ender rundturen ved Fanø Krogaard, hvor der venter 
os en 2-retters middag.

Kl. 13.30 tager vi afsked med Fanø og sætter kurs 
mod Tirpitz. Her får vi en kort introduktion.

Kl. 15.30 samles vi i Museets Cafeteria til kaffe og 
kage. Herefter kan man på egen hånd gå rundt og 
kigge inden vi  
Kl. 17.00 samles ved bussen igen og kører hjemad.

Hjemkomst ca. kl. 18.15/18.30.

Turen koster kr. 300,00 pr. person

Billetter sælges i Seniorhuset 
Onsdag den 28. august kl. 10-11.

Brugerrådet

Spejderstart 
i Christiansfeld
fredag den 23. august 2019 

Kl. 17.00: Indskrivning  
af nye spejdere fra 2. Klasse.

Overnatning for nuværende spejdere 
fra fredag kl. 19.00 til lørdag kl. 11.00

Mødedage:  Ulve: 2. - 3. klasse 
 Onsdag kl. 16.30 - 18.00

 Junior: 4. - 5. klasse  
 Mandag kl. 19.00 - 21.00

 Trop / senior: 6. - 8. klasse  
 Mandag kl. 19.00 - 21.00

Kontakt:  
Hanne, tlf.: 4140 2600, Henrik, tlf.: 2247 1705,  

Birgitte, tlf.: 4127 0918

Haderslevvej 25c

HUSK at vi har åbent i denne uge:  

FREDAG KL. 12-17 & LØRDAG KL. 10-14

Favstrup Fisk

Altid frisk

 Favstrupvej 43  
Tlf. 2283 1091 
Christiansfeld

www.favstrupfisk.dk

Taps Ketcher Club

Tilmelding  
til badminton

Onsdag den 28. august 2019 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

Oksevej - Kongevej - Chaussé

Historisk cykeltur 
fra Bjerning til Haderslev og retur

Søndag den 25. august kl. 13.00 
med start fra Bjerning Kirke.

Turen er på ca. 18 km og med pause 
ved Haderslev Museum, hvor vi kan nyde 

vores medbragte kaffekurv eller købe kaffe på museet.

Vel mødt til en hyggelig eftermiddag.

Alle er velkomne.

Bjerning Sogns Beboerforening

Brunch for kvinder
31. august kl. 10.30-14.30 i 

Café Morgenstjernen,  
Jernbanegade1, Christiansfeld. 

To oplæg ved Jeanne Marcher 
og Henriette Pallesen om

”Når livet ændrer sig”. 
Pris 75 kr. Tilmelding til Birthe: Mobil 40818128 eller 
birthe@engedal-nissen.dk senest den 28. august.
Arrangør: Aglow for kvinder

VI HAR VÆRET 
PÅ PLANTE 

MESSE
Kæmpe udvalg

Bl.a. ROSER
til Hus & Have

Pr. stk. 5500

Hjerndrupvej 10 . 7456 1511
www.blomstergaarden- 

christiansfeld.dk

90009000
Ta’ 2 stk.
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»Hele livet er derude«
 - en fortælling om livet på godt og ondt…

Kom og hør tidl. kommuneingeniør Jens Svendsen fortælle 
om sit spændende liv til Fællesskabsaften, 

torsdag den 29. august kl. 18.30  
i Sognehuset, Gl. Kongevej 9, Christiansfeld.

Som altid startes med spisning kl. 18.30,  
men der er også mulighed for at deltage fra kl. 19.30.

Tilmelding på Tyrstrup Kirkes  
hjemmeside: 

www.tyrstrupkirke.dk
Pris for hele aftenen inkl. middag: 30 kr.  

Deltagelse uden middag er gratis.

Hvad laver feltpræsten?
Af sognepræst Annette Wiuf Christensen

I min egen lille føljeton om 
mit arbejde som præst, har jeg 
lyst til denne gang at fortælle, 
hvad jeg laver i min egenskab 
af feltpræst.

Jeg har været feltpræst i 
16 år, og det har medført to 
udsendelser: Seks måneder i 
Kosovo i 2008 og tre måneder 
i Afghanistan i 2011. I disse 
perioder er man købt fri af sit 
embede som sognepræst. For-
svaret betaler vikarens løn i 
den tid, man er udsendt.

Under en udsendelse vare-
tager man det præstelige ar-
bejde nøjagtig som hjemme. 
Der bliver holdt gudstjenester 
hver søndag. Det kan også ske, 
at en eller flere soldater ønsker 
at blive døbt eller konfirmeret, 
mens de er udsendt. Det kan 
også lade sig gøre. Vielser og 

begravelser kan man ikke fore-
tage derude. Men alle ved, at vi 
har mistet en del soldater især 
i Afghanistan. Feltpræsten står 
da for mindehøjtidelighed for-
ud for hjemsendelsen af kisten 
med den døde soldat. Det blev 
bl.a. min lod i Afghanistan.

Ellers består det meste af 
feltpræstens opgave under 
udsendelsen i at være til stede, 
være en del af hverdagen på 
stedet og snakke med solda-
terne. Soldaterne kan have 
mange ting at snakke med 
præsten om - udover de tri-
vielle dagligdagstrakasserier. 
Der kan være samarbejdsvan-
skeligheder i gruppen. Der 
kan være stress, psykisk pres 
p.g.a. arbejdet. Men der kan 
også være problemer på hjem-
mefronten. Savnet af dem 

derhjemme eller pres fra dem 
om at tage del i bekymringer 
og beslutninger. Det kan være 
meget belastende for solda-
ten, der føler sig forpligtet på 
at være til stede begge steder, 
da det ikke kan lade sig gøre 
-  og det kan blive farligt for ar-
bejdet i udsendelsen.

Når jeg ikke er udsendt som 
feltpræst, er jeg tilknyttet en 
enhed her i landet og bistår 
med gudstjenester, samtaler, 
undervisning m.v. Jeg kan 
også komme ud for at blive 
indkaldt til at overbringe døds-
budskab til en familie, der har 
mistet en soldat. Eller man kan 
være den, der skal tage imod 
kisten med en død soldat fra 
en udsendelse. Disse forplig-
telser som feltpræst ligger ud 
over det arbejde, jeg har som 

sognepræst og skal på bedste 
vis koordineres hermed. Det 
giver en god vekselvirkning og 
et godt perspektiv på præste-
arbejdet i sin helhed.

Der er altid nogen, der spør-
ger, om jeg har præstekjolen 
med i kufferten, når jeg skal 
udsendes. Nej, præstekjolen 
bruger vi ikke som feltpræster. 
Vi bærer samme uniform som 
soldaterne, og vores kende-
tegn er korset, hvor soldaterne 
har striber, vinkler og stjerner. 
På den måde er ingen i tvivl 
om, hvem der er præst.

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  
mandag 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

Konfirmandstart
Søndag den 25. august kl. 19.00 i Tyrstrup kirke.

Elever i 8. klasse, som skal konfirmeres i Tyrstrup kirke  
næste år inviteres sammen med deres forældre til  
gudstjeneste i Tyrstrup kirke med efterfølgende  

informationsmøde om undervisning og konfirmation. 
Har man ikke tilmeldt sig til undervisning på  

www.tyrstrupkirke.dk kan det gøres den aften.

Udflugt til Vadehavscentret
lørdag den 7. september kl. 9.00-19.00.

Bussen afgår fra Tyrstrup kirkes plads. 
Pris: 100,- for voksne, 50,- for børn (4-13 år). 

Madkurv kan medbringes. Centret har også café. 
Tilmelding og betaling på www.tyrstrupkirke.dk  
eller ved personlig henvendelse på kirkekontoret,  

Gl. Kongevej 9, senest mandag den 2. september.
Arrangør: Tyrstrup kirke

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

Børne- og ungdomskor 
i Vejstrup, Hejls og Taps Kirker

Korene starter igen  
torsdag d. 29. august kl. 15.30 (Børnekor) og  
16.45 (Ungdomskor) i præstegården i Hejls. 

Det er dejligt, at der er flere og flere vil synge hos os. 
Og der er stadig muligt at melde sig til,  

alle er velkomne.

Børnekoret er for børn i 2. - 4. klasse.  
Der kræves ingen forudsætninger for at komme i koret  
ud over at have lysten til at synge og møde op flittigt  

til kortimerne og arrangementer.  
Alle børn, der har været med i sidste sæson, men også  

tidligere korsangere og nye, der kunne tænke sig at  
prøve at være med, er meget velkomne. 

Vi øver hver torsdag kl. 15.30 – 16-30.  
Vi holder ferie i skolens ferietid.  

Sidste øvedag er torsdag d. 28. maj 2020.

Ungdomskoret er for alle fra 5. klasse +.  
Ungdomskoret er en fortsættelse af børnekoret,  

men også nye sangere er meget velkomne.  
Vi øver hver torsdag kl. 16.45 -17.45. 

Vi holder ferie i skolens ferietid. 
Sidste øvedag er torsdag d. 28. maj 2020.

Korene deltager i gudstjenester og andre  
arrangementer ca. en gang om måneden.

Kom og syng med, og få mange gode oplevelser  
og gode venner. Vi holder sammen,  

opfører os pænt og gode ved hinanden.

Tilmelding 
Send en mail til korlederen og organisten i  

Vejstrup, Hejls og Taps Kirker 
Goulnar Christensen: vhtorganist@gmail.com  

eller kirkeværgen  
Astrid Dinesen: astriddinesen19@gmail.com

Babysalmesang  
i Vejstrup Kirke 

Går du med en tanke at gå til babysalmesang  
med din baby?

Og vil du gerne have et hold i gang  
mens du er på barsel?

Du kan nu få direkte indflydelse på, 
 hvornår der begynder hold i babysalmesang.

Der er 8 pladser på et hold, men hvis du kan samle  
fire mødre så I er nok til at vi kan gå i gang.

Næste hold er om tirsdagen fra kl. 10.00  
i Vejstrup Kirke.

Vi synger, danser, leger i en god halv time.  
Bagefter er der frugt, juice og små kager,  

mens vi hygger og snakker.

Så hvis du er interesseret og I er fire, der gerne vil i  
gang, så skriv eller ring til mig, så laver vi en aftale.

Goulnar Christensen 
Organist i Vejstrup, Hejls og Taps kirker 

vhtorganist@gmail.com 
60186255

Hvis du ikke har modtaget avisen...
Kan den hentes hos:

Christiansfeld Avis - Christiansfeld Centret - Dagli’ Brugsen og Stalden i Hejls samt Hejlsminde Camping
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Taksigelser

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

Tusind tak
Årene blev rundt, 
og ranken blev bundet.
Tak til vores børn, sviger-
børn og børnebørn.
Tak til naboer og venner.
Tak for hver en hilsen, hver 
en blomst, og til alle som 
tænkte på os.
Tusind tak for en uforglem-
melig dag.

Elin & Tom, 
Kokær

DIT VALG - VORES HJERTESAG
Kolding - Haderslev - Vamdrup 

tlf.7552 6389
www.soegaards-begravelsesforretning.dk

SØGAARDS 
BEGRAVELSESFORRETNING

- en del af Begravelse Danmark

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:

Korrekturannoncer -  
hele, halve og kvarte sider skal  

indleveres  

senest torsdag
Mindre annoncer kan nås tirsdag inden kl. 9.30.

BEMÆRK: Kontoret er lukket hver fredag.

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

OMDELING AF AVIS
Vær venligst opmærksom på at aviser distribueres  
på torsdag- fredage og omdelingen først skal være  
afsluttet på fredage inden kl. 21.00.

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

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

Vi kan oplyse at Christiansfeld Avis ikke mere bliver omdelt 
samtidigt med f.eks. Vamdrup Ugeblad, der bliver omdelt 
på tirsdag - onsdage.

MODTAGER DU IKKE UGEAVISEN SENEST 
FREDAG KL. 21:00?
Kontakt FK Distribution på: 

www.fk.dk/reklamation 

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

FK Distribution på TLF.: 7010 4000 

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

PROGRAM 2019/2020
AKTIVITETER FOR ALLE - store og små, unge og lidt ældre, tykke og smalle

SJ
ØL

UND D I RÆTS FORENING

GYMNASTIK
MANDAG 
Krop og bevægelse/store bolde  11.15-12.45 Hejls Multihal Lisbeth  450 kr. 
Voksenmix 18.30-20.00 Hejls Multihal Jette og Ingelise 450 kr. 
Jumping Fitness 19.00-20.00 Sjølund Multiarena Mie 400 kr.*)

TIRSDAG 
Forældre/barn 0-4 år 16.30-17.30 Hejls Multihal Gurli og Malene  400 kr. 
Leg og spring 0.-2. klasse 17.00-18.00 Sjølund Multiarena Kristina  350 kr. 
I form 17.30-18.30 Hejls Multihal Charlotte  450 kr. 
Mindfulness og blid yoga 18.30-19.45 Hejls Klubhus Charlotte  450 kr. 
Herregymnastik  19.00-20.00 Hejls Multihal Jens Peter  400 kr.

ONSDAG 
Krudtuglerne 4-6 år 15.45-16.45 Hejls Multihal Lone og Frank 350 kr.

TORSDAG 
Powerkids 4-6 år 16.30-17.30 Sjølund Multiarena Tanja  350 kr. 
Jumping Fitness 17.30-18.30 Sjølund Multiarena Mie 400 kr.*)

LØRDAG 
Jumping Fitness 8.30-9.30 Sjølund Multiarena Mie 400 kr.*) 
Familie-hold - børn 0.-6. klasse 10.00-11.00 Hejls Multihal Skiftende instruktører  600 kr. pr. familie 
(skiftende aktiviteter) 

SØNDAG 22/9 + 17/11 + 8/12 + 2/2 
Familietons  9.30-11.00 Sjølund Multiarena Stine                  50 kr. pr. familie pr. gang 

ANDRE AKTIVITETER
MANDAG 
Badminton børn 1.-4. klasse 16.30-17.30 Hejls Multihal Jens, Torben og Mikkel 350 kr. 
Badminton børn fra 5. klasse 17.30-18.30 Hejls Multihal Jens, Torben og Mikkel 350 kr. 
Herrefodbold 20.00-22.00 Sjølund Multiarena Kjeld 500 kr.

TIRSDAG 
Mountainbike (er i gang) 18.30- Start ved Hejls Multihal  200 kr. 
Ungdomsklub fra 4. klasse 19.00-21.00 Sjølund-Hejls Skole                                      10 kr. pr. gang 
Damefodbold 20.00-21.00 Sjølund Multiarena Kjeld 500 kr.

ONSDAG 
Indendørs krolf – START 02.10.   9.00-12.00 Sjølund Multiarena Ove og Jørgen 200 kr. 
Floorball (hockey) voksne m/k  20.00-21.30 Hejls Multihal Claus  400 kr.

TORSDAG 
Fodbold, årgang 2010 15.30-16.30 Sjølund Multiarena Kenn 350 kr. 
Basketball børn 0.-3. klasse 17.00-18.00 Hejls Multihal Rita og Ilona 350 kr. 
Badminton voksne 18.30-20.30 Sjølund Multiarena Carsten  400 kr. 
Badminton - lej en bane 20.30-21.30 Sjølund Multiarena Carsten 800 kr.

VARIABEL 
Badminton voksne Variabel Hejls Multihal TILMELDING I KLUBHUSET   
Billard Variabel Klubhuset, Hejls DEN 22.08.2019 KL. 19.00 
Tæppecurling Variabel Hejls Multihal  

Fitness - fra 15 år Variabel Fitness Sjølund  594 kr. pr. ½ år 
    349 kr. for 3 mdr.

VIGTIGE DATOER I DENNE SÆSON
27. OKTOBER: Legedag i Sjølund Multiarena
29. DECEMBER: Legedag i Sjølund Multiarena
14. MARTS 2020: Gymnastikopvisning i Hejls Multihal
19. APRIL 2020: Legedag i Sjølund Multiarena

Sæsonen starter  
i uge 38 

Badminton i Hejls  starter i uge 36

VIGTIGE DATOER I DENNE SÆSON
SJØLUND IF
6. NOVEMBER: Foredrag med  
 Pelle Hvenegaard
1. SØNDAG I ADVENT:  Jul i Sjølund
29. FEBRUAR 2020: MGP-aften
MARTS 2020:  Generalforsamling
4. - 6. JUNI 2020: Sjølund Byfest

HEJLS
 6. SEPTEMBER: Bilbanko ved  
 Dagli’Brugsen
28. SEPTEMBER: Høstfest i Multihallen
08. NOVEMBER: Beatles foredrag og  
 sangaften
23. NOVEMBER: Julen kommer til Hejls
01. FEBRUAR 2020: Herrefrokost
25. FEBRUAR 2020: Generalforsamling
28. MARTS 2020: Sildeturnering  
 (badminton)
7.-13. JUNI 2020: Sommerfest

Læs mere og tilmelding på 
www.hejls-if.dk

eller: www.sjoelundif.dk

*) Se nærmer  
om pris på  

www.sjoelund.dk 
ved deltagelse  
på flere hold

SPEJDER i Spejderhuset, Hejls
Mandage 16.40-18.00 Mikrospejder 0.-1. klasse Onsdage 17.30-19.30 Juniorspejder 4.-6. klasse

Onsdage 17.30-19.00 Minispejder 2.-3. klasse Onsdage 17.30-19.30 Trop 6.-9. klasse

Tank penge til din klub med et OK Benzinkort
Når du bestiller et OK Benzin kort med en sponsoraftale, som er knyttet til din lokale klub, støtter du klubben 
med 6 øre for hver liter benzin eller diesel, du tanker. Jo mere du tanker, jo flere penge for klubben.

Bekendtgørelser

Støt de  
lokale butikker og håndværkere



Christiansfeld Avis4 Torsdag den 22. august 2019

TAK TIL ALLE VORES HJÆLPERE OG SPONSORER  
TORSDAG D. 1. AUG. - LØRDAG D. 3. AUGUST 2019
KOM OG NYD ET BREDT UDVALG AF KVALITETSVINE FRA DET MESTE AF VERDEN

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

WWW.VINFEST.DK 

                                          

 

 

 

 
 

 

 

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

  eggelund
  Restaurant · Diner Direkte 

 

G
O

D
 M

A
D

 G

ENNEM GENERATIO
N

ER

H
O

M
EM

ADE AND COOKED S

IN
C

E 
1

9
2

8
 S

Christiansfeld Erhvervsråd
Støtter Vinfestivalen, bliv medlem.

Aabenraa 
Tlf. 7362 3800

Christiansfeld 
Tlf. 7456 1340

farver
Christiansfeld

74 56 32 12

Christiansfeld • www.kp-elbaek.dk

Handelsstands-
foreningen

24 cm. bred

farve ?

Stange & Marek VVS

Mobil 2035 6107

bordserviet  med logoer A3 2019.indd   1 25/06/2019   17.05Disse sponsorer var ikke med i den første annonce i uge 32:
Tyrstrup Brød
Natur Mælk
Skare food

Danæg
Anemonen

Central Vaskeriet
De frivillige fra C.I.F

HM byg

AC byg
ASBO maleforretning
Bessmann Køkkener

Donslund vine
EDC Christiansfeld

GF Forsikring
Martensens Boghandel

Port Service

Punkt 1
Sjølund A/S

Tagkær 
Begravelseforretning

Tyrstrup Kro
Stepping Ingeniør og 

Byggeforretning
Svend E. Sørensen

Tak til alle vores hjælpere og sponsorer
Når man skal gøre ting på en ny måde, vil der ofte være begynderfejl. 
Det skete også for os, da der blev annonceret en tak til alle Vinfestivalens sponsorer og hjælpere.
Så på vegne af Vinfestivalens nye styregruppe, kommer her en komplet liste over samtlige sponsorer. 
Vi siger mange tak for jeres støtte. Uden jer ville vores fælles højdepunkt i byen ikke kunne blive en realitet.

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
Vi ses  næste år fra  den 30/7 - 1/8 2020
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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

JØRGENS REJSER 

SÆRUDSTILLING 

JUNI 2019 - JANUAR 2020 

Tag hele familien med til Håndværkets Dag i Christiansfeld, hvor temaet i år 

er ”håndværk, renovering og bæredygtighed”- et relevant og aktuelt emne, 

der rækker ud over traditionen for det gode håndværk i Christiansfeld og ind 

i tidens strømninger og fokus på bæredygtighed og genbrug.  

Vi glæder os til en dag, hvor de historiske rammer i Søstrehuset igen er fuld 

af liv og aktiviteter. 

Alle aktiviteter er gratis.

Find programmet på www.christiansfeldcentret.dk 

HÅNDVÆRKETS DAG 
       

Lørdag den 31. august kl. 10 - 16
En dag med aktiviteter for børn og voksne 
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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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CIF Feldersporten CIF

CIF Badminton
Hermed byder vi velkommen 
til badmintonsæsonen 
2019 / 2020. 

Vi kan i den forestående sæson tilbyde følgende 
spillemuligheder:

BØRN:  
Cuben Christiansfeld: 
Opstart mandag den 02. september 2019.  

U 9 - U11 mandag kl. 16-17  
U13 - U15 - U17 mandag 17-18. 
Kontingent: kr. 500,00 
Træner: Nina Otten, tlf. 2276 6257. 
Træner: Troels Kay, tlf. 2026 0904. 
Hjælpetræner:  Mikkel Volstrup

TURNERINGSSPILLERE VOKSNE: 
Opstart mandag den 19. august 2019. 
Mandag kl. 20.00 - 22.00. 
Kontaktperson: Torben Danielsen, tlf. 6082 5929. 
Kontingent: kr. 700,00.

MOTIONSSPILLERE I CUBEN: 
Opstart mandag den 02. september 2019. 
Mandag kl. 18.00 - 20.00.  
Onsdag kl. 18.30 - 19.30. 
Kontaktperson: Troels Kay, tlf. 2026 0904. 
Kontingent kr. 600,00.

NYT NYT NYT:  
Denne sæson tilbyder vi muligheden for Flexbad-
minton. Med start mandag den 2. september 2019, 
fra kl. 20.00 til 22.00. 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

CIF Løbeklub
Vil gerne takke alle som var 
med til at gøre FELDERLØBET 
2019 til endnu en succes. 

En stor tak til alle Felderløbets sponsorer:
Speditionsfirmaet Sv. E. Sørensen A/S,  

Den Gamle Grænsekro, Szocska Living, Bakkegården,  
K.P. Elbæk Malerforretning, Flügger Farver,  

Aller Aqua, Autocentralen, Danske Bank, InPrint,  
Meny, Fuglsang, Tyrstrup Honningkage Bageri,  

OK tanken, Gittes Mode, Smuksakk, Christiansfeld  
Honningkage Bageri, Shop Karibu, BDM butik,  
Butik Nørregade, Anemonen, Donslund Vine,  
Sønderhave Sko, Christiansfeld Maskinservice,  

Amanda-M, DLG Land og Fritid, Fjelstrup,  
Lotte Præstø, Lars K. Cuben og CIF.

Tak til Poul Fremmelev 
for velkomst og speaking under løbet og 
Anja Mølgaard for opvarmning til løbet.

Tak for tilladelse fra Kolding Kommune,  
Politiet, Brødremenigheden,  

Handelstandsforeningen og Vinfestivalen.

Også en stor til til alle hjælperne, tilskuerne og  
de mange glade løbere.

Tilsammen blev det endnu et rigtig godt motionsløb.

Venlig hilsen 
Christiansfeld Løbeklub

CIF Løbeklub  
- gå-hold

Kan du lide en rask gå-tur? 
Og vil du gerne dele det med andre? 

Eller vil du blot prøve om det er noget for dig. 
• bare kom som du er 
• få en snak og måske et godt grin 
• få frisk luft og styrket din fysik

SÅ MØD BARE OP  I LØBEKLUBBENS GÅ-HOLD. 
Vi går i friskt tempo ca 1 time, omkring 5 km. 
Vi mødes ved Cuben. Kom den dag der passer dig 
bedst eller alle dage.

• TIRSDAG KL. 17.15,

• TORSDAG KL. 18.00 og

• LØRDAG KL. 9.00

Er du i gang med at løbe og vil gerne prøve fællesska-
bet. Så møder du bare op samme tider som gå-holdet.

Du er velkommen til at prøve et par gange.  
Derefter tilmelding. Kontingent: 150 kr.

Evt. spørgsmål:  
kontakt Kirsten Johannsen, tlf.: 2011 5745

CIF Senior Idræt
Sommerens krolf sæson   
er ved at være slut.

Det markerer vi med et KLUBMESTERSKAB 

Tirsdag den 10. september fra kl.9.00  
til vi har spillet 4 runder.
Vi sætter bane 1 op for jer der vil spille selv.

Sommer AFSLUTNINGSFESTEN   
er tirsdag den 24. september.
Dem der har lyst, spiller på banerne først. 
Alle mødes i cuben kl.11.30 til frokost. 
Tilmelding i krolfhytten. 
Drikkevarer skal købes i cuben.

VINTERENS KROLF   
Starter torsdag 26 september kl. 9.30.
Nye spillere er velkomne. 
Alle nuværende krolf spillere har betalt kontingent 
til og med marts 2020.

Venlig hilsen  
krolfudvalget og alle hjælperne

Se mere Feldersport side 
8 og 9

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

Annoncen skal betales kontant eller via MobilePay.

SENEST MANDAG MIDDAG.  
ANNONCERNE SKAL BETALES KONTANT.

Christiansfeld hylder det gode håndværk på Håndværkets Dag 
UNESCO-byen Christi-
ansfeld er synonym med 
godt håndværk og traditi-
onen tro inviterer byen til 
Håndværkets Dag, som i 
år er den 31. august. Årets 
tema er ’håndværk, reno-
vering og bæredygtighed’, 
og der er blandt andet mu-
lighed for at opleve hånd-
værkere demonstrere de-
res kunnen og teknikker, 
spændende foredrag, hi-
storiske byrundvisninger, 
kreativ workshop og sjove 
aktiviteter for børnene.

 
Det gode håndværk hand-

ler både om kvalitet, kreativi-
tet, værdier og teknikker, som 
bliver lært og givet videre fra 
en generation til den næste. 
På Håndværkets Dag 2019 
i Christiansfeld kan du i år 
blandt andet opleve håndvær-
kere fra projektet ’Hænder 
og Huse’, som er sat i verden 
for at øge unges interesse for 
håndværker-uddannelserne 
og sikre, at de nødvendige 
historiske kompetencer ikke 
går tabt. Kernen i projektet er 
bæredygtigt håndværk og der-
for passer ’Hænder og Huse’ 
perfekt til Håndværkets Dag.

Projektleder Nikolaj Kirk 
fra Hjerl Hede, der står i spid-
sen for ’Hænder og Huse’, 
forklarer:

- Projektet vil nedbryde 
barrieren imellem fortid og 
nutid. Indenfor bygnings-
håndværk kan det være me-
get fornuftigt at sige ’sådan 
gjorde man engang, og det 
burde vi faktisk stadig gøre’. 
Vi vil lave gammel viden om 
til ny, fortæller Nikolaj Kirk 
og fortsætter:

- Derfor har vi besluttet, at 
kernen i »Hænder og Huse« er 

bæredygtigt håndværk. Vi me-
ner grundlæggende, at hånd-
værk udført med respekt for 
naturens måde at fungere på 
samt materialernes naturlige 
beskaffenhed, er håndværk i 
dets rene form.

På Håndværkets Dag kan 
du opleve tre arbejdende 
håndværkere fra ’Hænder og 
Huse’. Ud over Nikolaj Kirk 
selv, som laver tømrerarbejde, 
vil Jens Jørgen Olesen smede 
med myremalm og lave søm 
og nagler. En dygtig smed kan 
håndsmede et søm i minuttet, 
og hovedet på sømmet er det 
sværeste. Det skal sidde helt 
rigtigt, så tømreren senere let 
kan banke sømmet på plads. 
Lars Mørch vil også arbejde 
med jern i sin lille smedje og 
udstille nogle af sine værk-
tøjer som mønstersmedede 
knivklinger, snitteværktøj og 
stemmejern.

Kl. 14 holder Nikolaj Kirk 
foredrag om ’Hænder og 
Huse’. Det sker i Brødreme-
nighedens lille Kirkesal, hvor 
der er gratis adgang.

 
Fakta om  
Håndværkets Dag 2019

Håndværkets Dag i Chri-
stiansfeld er den 31. august 
fra kl. 10-16 i Søstrehuset, 
Nørregade 14 og omkring-
liggende bygninger. Dagen 
byder på oplevelser for hele 
familien. Udover arbejdende 
håndværkere vil der være 
mulighed for at komme på 
historisk byvandring i UNE-
SCO-byen Christiansfeld, 
opleve spændende foredrag 
og deltage i kreativ workshop. 
Der er også sjove og lærerige 
aktiviteter for de mindste.

Der vil i løbet af dagen 
være mulighed for at shoppe 

fine ting og sager ved de for-
skellige håndværksstande, 
samt lejlighed til at købe mad 
og drikke, kaffe og kage. Se 
hele programmet på christi-
ansfeldcentret.dk

Fakta om projektet  
’Hænder og Huse’

Hænder og Huse er et tre-
årigt samarbejdsprojekt mel-
lem 5 museer, Hjerl Hede, 
Glud Museum, Museum 

Midtjylland, Ringkjøbing-
Skjern Museum og Dan-
marks Industrimuseum, 
sammen med en række ud-
dannelsesinstitutioner i Regi-
on Midt. Projektets formål er 

blandt andet at øge de unges 
interesse for håndværkerud-
dannelser og sikre at nødven-
dige, historiske kompetencer 
ikke går tabt. Læs mere om 
projektet på hjerlhede.dk
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CIF Gymnastik
Holdbeskrivelser  
2019/2020

VOKSENHOLD:
»Flex-holdet« 
Hvis du gerne vil gå på flere hold, kan vi tilbyde »Flex«  
på alle voksenholdene, bortset fra »Kvikke Kvinder« 
og »Ski Gymnastik«.
Ved at tilmelde dig Flex-holdet, får du mulighed for at 
træne på alle hold, som hører under denne ordning for 
kun 750 kr. for hele sæsonen. 
Kontingent: 750 kr. for hele sæsonen (2019-2020) 
 375 kr. for forårssæsonen (uge 2-12 2020)

Power Workout - 50 min. 
»Kort« - men intensiv træning af hele kroppen.  
På 50 minutter kommer vi igennem 36 effektive 
 øvelser - med fokus på både kondi og styrke.  
Vi benytter mange forskellige redskaber i træningen,  
som fx. håndvægte, body-bar, elastikker og step- 
bænke. Øvelserne udføres til musik med masser af  
energi, så du får sved på panden, smil på læben og  
lyst til at give den en ekstra »skalle«. 
Tid: Mandag kl. 19.15-20.15 
Træningssted: Cuben - Springsalen 
Instruktør: Anja Mølgaard - tlf.: 2173 7933 
Kontingent:  
500,00 kr. for hele sæsonen (2019-2020) 
275,00 kr. for forårssæsonen (uge 2-12 2020)

Yoga for alle 
Luk Mindfulness og Yoga ind i dit liv og find roen  
- også i en travl hverdag. 
På dette hold vil vi veksle mellem Hatha Yoga og  
Dynamisk Yoga og indimellem vil der komme lidt  
andre yogaformer. Men fælles for alle typer er, at det 
er tilrettelagt så ALLE kan være med. Både de helt  
nye og de øvede. Hver session vil udfordrer din krop,  
din smidighed og din styrke og måske også bringe  
lidt sved på panden. Yogaøvelserne vil være enkle og  
blive grundigt instrueret. Vi afslutter hver session med  
Mindfulness-øvelser eller let meditation. Begge dele  
bidrager til at finde ro og styrker din opmærksomhed  
på det, du laver netop nu.  
Alle kan deltage. Hver session er på 75 min.  
Medbring yogamåtte og et sjal eller en lille plaid. 
Tid: Tirsdag kl. 18.30-19.45. 
Træningssted: 
 Christiansfeld skole, Gl. Kongevej - Lille gymnastiksal 
Instruktør: Lone T. Andersen - tlf.: 2169 3371 
Kontingent:  
500,00 kr. for hele sæsonen (2019-2020) 
275,00 kr. for forårssæsonen (uge 2-12 2020) 
Max. 30 deltagere

CIF Feldersporten CIF

CIF Gymnastik
Velkommen til en ny 
gymnastiksæson i CIF!

Vi starter op i uge 37  
og sæsonen slutter uge 12 i 2020.
Tilmelding og betaling sker via vores hjemmeside: 
www.christiansfeldif.dk/Gymnastik  
- hvor du også kan finde yderligere oplysninger.

Vi åbner for tilmelding den 12. august 2019. 

Hvis du er i tvivl, om holdet er noget for dig,  
må du prøve 2 gange, før du bestemmer dig. 

Igen i år kan vi tilbyde »Flex« på alle voksenholdene, 
bortset fra »Kvikke Kvinder« og »Ski Gymnastik«. 

Ved at tilmelde dig Flex-holdet får du mulighed for  
at træne på alle holdene, som hører under denne  
ordning, for kun 750 kr. for hele sæsonen.

De fleste hold træner i Cuben i Springsalen eller 
Hallen, men vores to Yoga-hold træner på  
Christiansfeld Skole, Gl. Kongevej.

Herunder kan du se, de hold vi tilbyder i denne  
sæson. Der er også et par nyheder, som vi håber,  
du har lyst til at prøve!

Vi glæder os til at se dig!

Med venlig hilsen 
C.I.F. Gymnastikafdeling

BØRNEHOLD:

Holdnavn Aldersgruppe Træningsdag Springsalen Instruktør Pris
Tumlestik Piger + drenge 1-2 år Hver 2. lørdag lige uger  9.00 - 10.00 Pia Poulsen,  350 kr. 
 m. forældre fra uge 36  Jesper Poulsen

Far-mor-barn Piger + drenge 2-3 år Mandag 16.30 - 17.30 Susanne Jakobsen 475 kr. for 1 barn + 
 m. forældre    1-2 voksne, 250 kr. for  
     ekstra barn

Turbodrenge Drenge 4-6 år Tirsdag 16.45 - 17.30 Kasper Esager 375 kr.

Minibadut Piger 4-6 år Torsdag 16.30 - 17.30 Mette Poulsen - Mette Skjøtt 375 kr.

Drengetons Drenge 0.-1. kl. Onsdag 16.30 - 17.30 Flemming Poulsen 375 kr.

Pigefræs Piger 0.-1. kl. Onsdag 17.30 - 18.30 Flemming Poulsen - Annika Ravn 375 kr.

Små & Store  Drenge 0. kl. - 90 år Torsdag 17.30 - 18.30 Flemming Poulsen 375 kr. * 
Drengerøve - NYHED    Morten Søberg mfl.

Kids Mix Piger + drenge 2.-4. kl. Tirsdag 17.30 - 19.00 Jesper Poulsen, Jeanette Poulsen 375 kr.

Teen Mix  Piger + drenge 5.-9. kl. Mandag 17.30 - 19.00 Jesper Poulsen, Morten Søberg,  375 kr. 
    Mads Beierholm, Christian Poulsen mfl. 

* Små og Store Drengerøve er GRATIS, hvis du går på »Drengetons«, »Kids Mix« eller »Teen Mix«.

VOKSENHOLD:

Holdnavn Træningsdag Springsalen Hallen Gl. Kongevej Instruktør Pris
Power Workout  Mandag 19.15 - 20.15   Anja Mølgaard 500 kr.

Yoga for alle Tirsdag   18.30 - 19.45 Lone Tang Andersen 500 kr.

Kvikke Kvinder Tirsdag 19.30 - 21.00   Mette Søberg 500 kr.

Natur-træning - NYHED Onsdag 18.30 - 19.30   Nanna Poulsen mfl. 500 kr.

Flad mave - Stærk ryg Onsdag 19.00 - 19.45   Anja Mølgaard 500 kr.

Mænner Onsdag  19.45 - 22.00  Flemming Poulsen 500 kr.

Yoga - NYHED Torsdag   17.00-18.15 Kirsten Bolvig 500 kr.

Body Fit  Torsdag 18.30 - 19.30   Mette Poulsen 500 kr.

Ski Gymnastik Søndag 11.00 - 12.00   Anja Mølgaard 250 kr.  
 Uge 44-50    Lars Køpke Kjeldsen 600 kr.  
 Uge 1-5     for hele familien o/13 år

Old Jump - NYHED Søndag 18.00-19.30   Instruktør mangler* 500 kr.

* Instruktør mangler - kontakt Jesper Poulsen på 2781 3267, hvis du er interesseret.

www.christiansfeldif.dk



Christiansfeld Avis 9Torsdag den 22. august 2019

CIF Feldersporten CIF
Kvikke kvinder  

Rytmisk gymnastik for voksne. 
Vi laver hver gang en grundig opvarmning af hele  
kroppen og lærer serier og sekvenser til opvisnings- 
program. Der er på holdet altid udfordringer, glæde  
og smil - og der er plads til dig. Det er på et niveau  
hvor de fleste, der har prøvet rytmisk gymnastik,  
kan være med - også selvom det er flere år siden. Det  
sociale på holdet vægtes højt, og den sidste træning  
i hver måned slutter vi af med kaffe, kage og hygge.  
Har du holdt nogle års pause fra gymnastikken og har  
lyst til at komme i gang igen - så har du chancen nu. 
Der må påregnes 1 ekstratræning lige op til  
opvisningen + en merudgift til opvisningsdragt. 
Tid: Tirsdag kl. 19.30-21.00. 
Træningssted: Cuben - Springsalen. 
Instruktør: Mette Søberg - tlf.: 2539 9900 
Kontingent: 500,00 kr. for hele sæsonen (2019-2020)

Natur træning  
Holdet er for dig, som gerne vil ud i naturen og være  
aktiv. Til naturtræning vil der være lege, puls- og  
styrketræning. Vi bruger naturens redskaber 
- og der tages hensyn til ethvert behov.  
Holdet er både for dig som vil i form, og for dig som  
bare vil være aktiv sammen med andre. 
Niveauet er let til middel og aldersgruppe ca. 18-30 år. 
Tid: Onsdag kl. 18.30-19.30. 
Træningssted:  
Udendøres - mødes i forhallen i Cuben 1. gang. 
Instruktør: Nanna Poulsen - tlf.: 2211 8229 
Kontingent:  
500,00 kr. for hele sæsonen (2019-2020) 
275,00 kr. for forårssæsonen (uge 2-12 2020)

Flad mave - Stærk ryg 
Mave/ryg er et »quick«-hold på ca. 45 min.  
Du vil blive præsenteret for en masse forskellige  
mave-, lænde- og coreøvelser, som vil give dig en  
fladere mave og stærkere ryg og sikkert også  
strammere baller. Et stabilt muskelkorset er vigtig i  
forhold til alle de daglige gøremål. Timen er for dig,  
der ønsker en flot holdning, en flad mave og en stærk  
ryg. Alle kan deltage - ingen hop eller svære skridt. 
Tid: Onsdag kl. 19.00-19.45 
Træningssted: Cuben - Springsalen 
Instruktør: Anja Mølgaard - tlf.: 2173 7933 
Kontingent:  
500,00 kr. for hele sæsonen (2019-2020) 
275,00 kr. for forårssæsonen (uge 2-12 2020)

Mænner 
Trænger du til bevægelse, styrke og smidighed?  
Så er dette holdet! Vi bruger den første halvdel af  
tiden med bevægelse, styrke og smidighed,  
og den sidste halvdel til en gang volleyball. 
Tid: Onsdag kl. 19.45-22.00. 
Træningssted: Cuben 1 - bagerste del af hallen. 
Instruktør: Flemming Poulsen - tlf.: 2941 8569 
Kontingent:  
500,00 kr. for hele sæsonen (2019-2020) 
275,00 kr. for forårssæsonen (uge 2-12 2020)

Yoga - NYHED!  
Kom til Fyraftens yoga 
For mange af os, er det svært at komme ud af døren,  
når vi først har smidt os på sofaen. Derfor ligger  
denne yoga time sen eftermiddag, så du kan tage af  
sted direkte fra arbejde og stadig have mulighed for  
at nyde aftenen med familien. Yoga handler om at  
være til stede i det, du gør lige nu. 
Denne yogapraksis tager udgangspunkt i Hata yoga,  
og henvender sig til alle, som har lyst til at mærke og 
udforske Mindfulness og yogaens fantastiske virk- 
ning. Timen vil udfordre kroppens smidighed, balance  
og styrke, og måske også bringe lidt sved på panden.  
Øvelserne vil blive grundig instrueret. Der vil være 
elementer af andre yogapraksis, bl.a. Flow.  
Bemærk; Det er IKKE en forudsætning, at du er  
smidig! 
Kom i blødt tøj, medbring en yoga måtte og et tæppe. 
Tid: Torsdag kl. 17.00-18.15 
Træningssted:  
Christiansfeld skole, Gl. Kongevej - Lille gymnastiksal 
Instruktør: Kirsten Bolvig Jessen - tlf. 4055 8646 
Kontingent:  
500,00 kr. for hele sæsonen (2019-2020) 
275,00 kr. for forårssæsonen (uge 2-12 2020)

Body Fit 
Kom til en træning der kombinerer styrke, kondition 
og udholdenhed på bare en time.  
Body Fit er effekt træning for ALLE - også dig som  
ikke har dyrket motion længe. Træningen er bygget  
op på en sjov og effektiv måde, så du ser og mærker  
resultater.  
Kom til en fed træning for både mænd og kvinder. 
Tid: Torsdag kl. 18.30-19.30 
Træningssted: Cuben - Springsalen 
Instruktør: Mette Poulsen - tlf.: 6170 0911 
Kontingent:  
500,00 kr. for hele sæsonen (2019-2020) 
275,00 kr. for forårssæsonen (uge 2-12 2020)

Ski Gymnastik 
Skal du på Skiferie? 
At stå på ski stiller store krav til kroppens fysik.  
Jo bedre form jo mindre risiko for skader og langt  
sjovere skiløb.  
En god kondition, stærke muskler og stabile led er  
med til at forhindre, at du »kører død« efter de  
første par dage på brædderne. Så vær i topform til  
HELE skiferien og kom til ski-gymnastik. 
Holdet er for hele familien - (børn over 13 år).  
Så kom og hyg jer sammen......  
Det er selvfølgelig muligt at deltage på holdet, selvom  
du ikke skal står ski, men bare vil styrke din krop.  
Tid:  
Søndag kl. 11.00-12.00 uge 44-50 2019 + uge 1-5 2020. 
Træningssted: Cuben - Springsalen. 
Instruktører:  
Anja Mølgaard - tlf.: 2173 7933 & Lars Køpke Kjeldsen. 
Kontingent: 250 kr. pr. person for alle 12 gange.  
Familiekontigent: 600,- for hele familien  
(børn over 13 år) for alle 12 gange.

Old Jump M/K 17+ 
Er du tidligere gymnast, som savner at komme i gang  
igen, eller gik du glip af gymnastikken som lille?  
Så er holdet her lige noget for dig. Vi sparker gang i  
dine gamle ben og lærer en masse fede spring, både  
nye og gamle. Holdet er for alle over 17 år, der vil  
gøre noget ud af sin springevner. 
Tid: Søndag kl. 18.00-19.30 
Træningssted: Cuben - Springsalen 
Instruktør: Instruktør mangler - kontakt  
Jesper Poulsen på 2781 3267, hvis du er interesseret. 
Kontingent:  
500,00 kr. for hele sæsonen (2019-2012) 
275,00 kr. for forårssæsonen (uge 2-12 2020)

BØRNEHOLD: 
Tumlestik 
Tumlestik er et hold, hvor det foregår meget på  
børnenes præmisser. Det er gentagelser på  
gentagelser, så børnene får en fornemmelse af,  
hvad gymnastik er. Vi synger, siger rim og remser og  
leger på redskaberne. 
Bemærk: Vi træner lørdag i de lige uger. 
Tid: Hver 2. lørdag kl. 9.00-10.00 - start uge 36 
Træningssted: Cuben - Springsalen 
Instruktør:  
Pia Poulsen og Jesper Poulsen - tlf.: 2781 3267 
Kontingent:  
350,00 kr. for hele sæsonen (2019-2020) 
225,00 kr. for forårssæsonen (uge 2-12 2020)

Mor-far-barn 
Holdet er for børn mellem 2 og 3 år som vil lave gym- 
nastik med deres forældre. Børnene udfordres moto- 
risk og rytmisk og forældrene får sved på panden. 
Tid: Mandag kl. 16.30-17.30 
Træningssted: Cuben - Springsalen 
Instruktører: Susanne Jakobsen - tlf.: 3027 0249 
Kontingent: Hele sæsonen (2019-2020):  
475,00 kr. for 1 barn + 1-2 voksne 
250,00 kr. pr. ekstra barn 
Forårssæson (uge 2-12 2020):   
250,00 kr. for 1 barn + 1-2 voksne 
150,00 kr. pr. ekstra barn.

Turbodrenge - drenge 4-5 år 
Turbo Drenge er for alle 4-6 årige drenge med fart i  
benene, krudt i bagdelen og overskud af energi og  
fantasi. Vi skal til hver træning springe, lege, grine  
og svede. Hvis du syntes ninja-kolbøtter, superhelte- 
udspring og turbo-trampoliner lyder spænende,  
så er dette holdet for dig.  
Vi ses til nogle fede træninger.  
Tid: Tirsdag kl. 16.45-17.30 
Træningssted: Cuben - Springsalen 
Instruktør: Kasper Esager - tlf.: 2274 3898 
Kontingent:  
375,00 kr. for hele sæsonen (2019-2020) 
250,00 kr. for forårssæsonen (uge 2-12 2020).

Minibadut - piger 4-5 år 
Kom til Minibadut - holdet for piger i alderen  
4-5 år. Vi skal lege, hoppe, danse og løbe stærkt til  
fedt musik. Her vil vi have fokus på at have det sjovt,  
via fantasifulde lege og hvor alle redskaberne skal  
udforskes.    
Tid: Torsdag kl. 16.30-17.30 
Træningssted: Cuben - Springsalen 
Instruktør: Mette Poulsen - tlf.: 6170 0911 
Mette Stine Skøtt - tlf.: 2177 2402  
Kontingent:  
375,00 kr. for hele sæsonen (2019-2020) 
250,00 kr. for forårssæsonen (uge 2-12 2020)

Drengetons - drenge 0.-1. klasse 
Gymnastik for drenge med stort D. Vi skal SPRINGE,  
lave en smule rytme og få sved på panden  
- en hudafskrabning kan forekomme.  
Vi kommer hele vejen rundt om gymnastikken. 
Tid: Onsdag kl. 16.30-17.30 
Træningssted: Cuben - Springsalen 
Instruktører: Flemming Poulsen - tlf.: 2941 8569 
Kontingent:  
375,00 kr. for hele sæsonen (2019-2020) 
250,00 kr. for forårssæsonen (uge 2-12 2020)

Pigefræs - piger 0.-1. klasse 
Spring og rytme for friske gymnastikpiger! 
Kom og få en sjov time med fart over feltet. 
Tid: Onsdag kl. 17.30-18.30 
Træningssted: Cuben - Springsalen 
Instruktører: Flemming Poulsen - tlf.: 2941 8569  
Annika Ravn - tlf.: 6061 0521. 
Kontingent:  
375,00 kr. for hele sæsonen (2019-2020) 
250,00 kr. for forårssæsonen (uge 2-12 2020)

Små & Store Drengerøve - NYHED! 
Dette hold er KUN FOR DRENGE - men drenge i alle  
aldre. Det betyder, at går du i 0. kl og opefter, må du  
gå på holdet. Tag gerne din bror, fætter, nabo, bedste  
ven eller din far med. Vi skal lave en masse spring,  
lære teknik og blive mega gode til seje spring.  
Kom og gi’ den fuld gas i sprigsalen. 
Tid: Torsdag kl. 17.30-18.30 
Træningssted: Cuben - Springsalen 
Instruktør: Flemming Poulsen - tlf.: 2941 8569 
Kontingent:  
375,00 kr. for hele sæsonen (2019-2020) 
250,00 kr. for forårssæsonen (uge 2-12 2020) 
GRATIS hvis du går på »Drengetons«, »Kids Mix« eller 
»Teen Mix«.

Tank OK og støt ungdomsarbejdet i  
Christiansfeld Idrætsforening 

Elitespillehallen 

v. Erling Sønnichsen 
støtter ungdomsarbejdet  

i Christiansfeld Idrætsforening.

Støt de lokale butikker og  håndværkere
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Har du endnu ikke prøvet Danmarks mest stabile 
internetteknologi? Og det endda uden det koster dig en krone? 
Ingen binding, ingen hage - og tilmed fra din lokale udbyder. 
Er du blandt de 4 ud af 5 i Trekantområdet med adgang til fibernettet, kan du så sige nej? 
 

Lige nu får du som ny kunde hele 6 måneders fibernet til 0 kr. 
Ring 70 55 55 57 eller bestil på EWII.com

Prøv selv
Du bestemmer selv, hvad 
du vil prøve. Vi har fra 10/10 
til 500/500 Mbit/s, og uanset 
dit valg, leveres dit fibernet 
med hastighedsgaranti.

6 måneder
De første 6 måneder er 
gratis og helt uden binding. 
Vil du ikke fortsætte efter 
de 6 måneder, kan du nemt 
opsige abonnementet.
 

0 kroner 
Når de 6 måneder er gået, 
kan du fortsætte med priser 
fra kun 199 kr. pr. md. 
Men indtil da kan du prøve 
forskellen for 0 kr. 

HVEM KAN 
SIGE NEJ TIL
FIBERNET
I 6 MÅNEDER
TIL 0 KR? PST!

DET ER HELT
UFORPLIGTENDE

OBS

  Spis - hyg
     og smut

HUSK: Tallerkner, bestik og drikkeglas...
Pris: 30 kr. for voksne/10 kr. for børn u. 12 år.  
 Drikkevarer, ud over vand, medbringer I selv.  
 Der vil blive opkrævet 10 kr. pr. voksen  
 til rengøring.

Hvor: Hejlsminde Forsamlingshus fra kl. 1700 - ca. 1900

Hvornår: MANDAG DEN 2. SEPTEMBER.

Tilmelding: Senest 28/8 til:
   Käett Nielsen pr. SMS på 2361 0527 eller  
   Lis Jørgensen pr. SMS på 2169 3363

Eller på mail: spishygsmut@gmail.com 

OBS

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,-

2 nætter 799,-
4 nætter 1.499,-

Take Away 
Brødremenighedens Hotel 

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

på de travle dage.

Bestilles på  
telefon 7456 1710 
 Mandag til søndag  

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

til Take Away)

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

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

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

Kultur / Mad

Ikke dyrere, 
men smukkere!
Selskabslokaler op til  

180 personer.
Rekvirer venligst vore  

menuforslag.
Vi har 27 dejlige 

HHHHværelser
Venlig hilsen 
og på gensyn 

Torben Schulz 
Tyrstrup Kro  

Tlf. 7456 1242

Hold din fest i Fjelstrup

Forsamlingshuset  -max. 100 gæster.   Kr. 2.300 
Klublokalet            -max. 40 gæster.  Kr. 1.800 
Separate køkkener til hvert festlokale.

Giv mig et ring – jeg altid klar til at hjælpe dig 
med at få en god fest.

Kontakt: Svenne Christensen
Tlf.: 21482889
e-mail: fjelstruphallen@gmail.com 
Hjemmeside: fjelstruphallen.fjelstrup.dk

Café. Kunst.
Hjemmebag.
Helsebutik. 

Hverdage 
kl. 13-16.30

Jernbanegade 1
Christiansfeld
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Danmarks mest populære 
trompetist, Per Nielsen, 
kommer til Brødremenig-
hedens Kirke søndag den 
15. september kl. 16.00, 
hvor han vil spille et ud-
valg af de mest populære 
melodier fra sine mange 
CD-udgivelser.

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

Ved koncerten bliver Per 
akkompagneret af Carl Ul-
rik Munk-Andersen og som 
gæstesolist medvirker 1. so-
lospiller i Sønderjyllands 
Symfoniorkester - den ru-
mænsk-fødte stjerneviolinist 
Alexandru Radu. Han spiller 
bl.a. den forrygende »Czar-
daz« af Monti.

Både Carl Ulrik og Ale-
xandru har medvirket på de 
fleste af Per Nielsens CD-

Giver cd til alle koncertgæster

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 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

Ridset og ovnklar

Ribben /nakkesteg

Pr. 1/2 kg  1495

Ridset og ovnklar
Kamsteg
1/2 kg     1695

5 stk. Kærmølle-
bøffer af oksekød

Ca. 1 kg.  12000

Cuvetter
Med eller uden marinade
Pr. 1/2 kg

   2995

FRIT VALG

FRIT VALG

Om vi har 

klima-grise...?

Nej, kun klima-

tosser.

Per Nielsen

Brødremenighedens Kirke 
Christiansfeld 

d. 15. september kl. 16

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

Alexandru Radu
Violin

Carl Ulrik 
Munk-Andersen 
Keyboard

POPULÆRE TONER MED DEN KENDTE TROMPETIST

Per NielsenPer Nielsen
Kirkekoncerter.dk præsenterer:

Kultur / Mad

Kultur / Mad

 
 
 
  Åbningstider: Pubben: Køkken: Dagens middag: Kr.

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

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

udgivelser samt ved hans ju-
lekoncerter.

Der er derfor lagt op til 

70 min. underholdende mu-
sikalske oplevelser med Per 
Nielsen. 

Alle, der kan fremvise bil-
let ved indgang, får desuden 
en af hans CD’er.
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Landbrug / Have / Fritid

Bolig / Ejendomme m.m.

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

Salg • RepaRation

Butik: Punkt1 Haderslev-Kolding

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

Hennings Hvidevareservice

Over 
25 års 

erfaring

Afhentningsplads til trailerfolket

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

########

!!!!!!!!

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

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

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

Hus udlejes 
Ca. 100 m2 med have,  

2 værelser, soveværelse  
og bilgarage. 

Beliggende  
ca. 1 1/2 km fra  

Christiansfeld midtby. 

Tlf. 7456 1542

Verdens- 
arven  
fejres!
Lørdag d. 24. august 2018 
afholdes den årlige Ver-
densarvsdag i Christians-
feld - en dag med fest, vi-
den og underholdning for 
store og små!

Oplev bl.a. Bubbers bør-
neshow, foredrag, italiensk 
gadeteater i Søstrehusets 
gård, gratis guidede byrund-
visninger og meget, meget 
mere. Arrangementet er en 
del af Trekantområdets Fest-
uge. 

Se hele programmet i sid-
ste uges avis.

Lokal skytte til 
EM i Slovakiet
Bo Lynnerup fra Christi-
ansfeld If - bueskytter del-
tager i den kommende uge 
i 3D European Champi-
onships 2019. Stævnet fin-
der sted i Varín i Slovakiet 
og er arrangeret under 
HDH-IAA forbundet.

Bo skyder med langbue og 
har tidligere deltaget i HDH-

IAA stævner. Han deltager i 
klassen traditionel langbue, 
hvor der er tilmeldt 72 skyt-
ter. Til selve EM er der til-
meldt 650 skytter fra hele 
Europa. 

Han får følgeskab af tre 
bueskytter fra Varde, nemlig 
Silke og Micki Schäffer samt 
Joszef Csikoz. 

Eva Kristensen
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Motor

Håndværkere m.m.

Støt de lokale  
butikker og  

håndværkere

Kontakt jeres lokale
 GF-assurandør

Nels Thorsgaard, Christiansfeld

Telefon 24 80 99 40
nels@gfforsikring.dk

www.gf-sønderjylland.dk

Liberale Erhverv m.m.

Praktiserende landinspektør 
Peder Boesen 

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

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

kl. 16.00-17.00 på  
Christiansfeld Bibliotek

Charlotte Szocska 
Mette H. Bindeballe

Koncert i Hejls kirke
Tirsdag aften var der som-
merkoncert i Hejls kirke.

»Kærligt hilset fra ingen-
mandsland« udført af mu-
sikgruppen Swestar. Med en 
besætning på 6 instrumenter, 
en sangsolist og en oplæser 
blev vi ført ind i fortællingen 
om en oldefar, der overlevede 
1. verdenskrig på slagmarken 
ved Østfronten. 

En fortælling som var byg-
get op over hjemsendte breve 

og dagbøger. Tekst og musik 
gik op i en højere enhed, og 
til tider blev man ganske rørt. 

De hjemvendte soldater 
blev sammenlignet med træk-
fuglene. Ved hjælp af musik-
ken kunne man fornemme, at 
fuglene kom flyvende. 

De mange tilhørere gik 
derfra efter en intens musiko-
plevelse.

Pastoratsrådet
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Käte tog det første  
spadestik - med gravko 

I stedet for det traditionelle 1. 
spadestik, blev opstarten af 
det nye byggeri i Christians-
feld markeret med en gravko, 
der flyttede mursten fra den 
gymnastiksal, der skal give 
plads til de nybyggede boliger. 
I førerhuset sad Käte Thom-
sen, der er tidligere elev på 
Christiansfelds gamle skole 
og nuværende forstander for 
Brødremenigheden i Christi-
ansfeld.

Da Käte Thomsen slog 
øjnene op onsdag morgen 
den 14. august, havde hun 
næppe drømt om timer 
senere at skulle betjene 
en kæmpestor orangerød 
gravemaskine i den gam-
le skolegård. 

Efter lidt instruktion og 
startvanskeligheder klarede 
hun i flot stil at fjerne de før-
ste mursten og så sammen 
med projektudviklingschef 
Louise Prahm hos bygherren 
Domea at udvælge den sym-
bolske første sten.

Efter de indledende for-
handlinger med Kolding 
Kommune i 2015 om byg-
geriet i Nørregade, den store 
arkitektkonkurrence året 
derpå og efter flere udsættel-
ser senest i 2018, ja så kunne 
projektudviklingschefen hos 
Domea.dk i Kolding endelig 
byde velkommen til opstart 
på ombygning, renovering og 
opførelse af boligselskabeta 
nye afdeling med 29 boliger. 
Mens den gamle fredede byg-
ning på Christiansfeld Dren-
geskole bevares, nedrives nu 
gymnastiksalen og nogle øvri-

ge bygninger for at gøre plads 
til nye bygninger.

Louise Prahm sagde 
blandt andet: - Her var tid-
ligere ikke en bar mark, men 
gamle smukke udtjente byg-
ninger, der har lagt lokaler til 
liv og glade dage med masser 
af børn. Nu viger pladsen til 
nyt liv, og jeg håber, at det 
fortsætter i de kommende lej-
ligheder. Mange vil gerne bo 
i Christiansfeld, fordi byen 
oser af historier og vi står 
midt i vores verdenskulturarv, 
men samtidig vil vi gerne bo 
i nye boliger, hvor varmereg-
ningen er lav og med tidssva-

rende arkitektur og indret-
ning. Beliggenheden er særlig 
og kræver noget særligt. Med 
en vis ærefrygt skulle/skal vi 
arbejde med Slot & Kultur-
styrelsen, som har været til 
stor læring og fornøjelse ind-
til nu. Vi hos Domea er aldrig 
ligeglade med arkitekturen, 
da glæden ved at bo i noget 
smukt smitter af på humøret, 
men vi bygger almene boliger 
med en økonomisk ramme - 
og indimellem må man gå lidt 
på kompromis med arkitekto-
niske detaljer, fordi boligerne 
skal være de vigtigste. Nu 
starter et projekt med plads, 
luft og lys til byggeriet!

Borgmester Jørn Pedersen, 
som kom lige fra første spade-
stik i forbindelse med det nye 
besøgscenter oppe på Skam-
lingsbanken, indtog herefter 
mikrofonen i den tidligere 
gymnastiksal og sagde blandt 
andet, at man som politikere 
nu og da må udvise stor tål-
modighed i forbindelse med 
nye byggeprojekter - når der 
f.eks. eksempel pludselig duk-
ker arkæologiske mosefund 
op af undergrunden. Jørn 
Pedersen regnede dog med, 

Selv om Käte Thomsen hurtigt fik styr på gravemaskinen, holdt de fleste en vis afstand...

Sådan kommer de nye boliger til at tage sig ud, når projektet er færdigt.

A
U

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

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

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

Ingen 
kvaler 
– mor 
og far 
betaler
...?

1. Omdel 1-2 gange 
om ugen 

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

3. Stadig tid til skole og venner

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

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

5 gode 
grunde

www.blivomdeler.nu

at dette ikke vil blive tilfældet 
her på den gamle skolegrund. 
Han glæder sig over udsig-
ten til de 29 kommende og 
tidssvarende boliger i de nye 
bygninger samt den gamle 
fredede skolebygning, hvilket 
vil sende et klart signal om, at 
man fortsat vil have en sam-
let udvikling i Christiansfeld. 

Endelig omtalte han nogle af 
de andre projekter i byen og 
sluttede af med at overlade 
betjeningen af den ventende 
store gravemaskine til Käte 
Thomsen fra Brødremenig-
heden, som »frivilligt« påtog 
sig den ærefulde gerning

Lars Østergaard Jensen

Fakta boks:
• I skolen opføres  
 15 familieboliger med  
 2, 3 og 4 rum.
•  I de 4 nye nye huse  
 opføres 14 boliger med  
 2 og 3 rum
•  Størrelse: 77-93 m2 og  
 det største ca. 115 m2.
•  Årlig husleje ca.  
 967 kr./m2.  
 Eksklusive vand, el,  
 varme, it og fælles- 
 antenne, som ventes af  
 udgøre yderligere  
 145 kr./m2 om året.

Projektudviklingschef hos 
Domea, Louise Prahm.


