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Christiansfeld  
Avis

Kan også læses på
www. 

christiansfeld-avis.dk

Gudstjenester
Søndag den 30. august 2020 

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

Hvad sker der i min kirke? 
Se side 2

Vi pakker flotte  
gavekurve til  

enhver lejlighed...
 Vores åbningstider er:

MANDAG - FREDAG  
kl. 09.30 - 17.30

LØRDAGE:  
kl. 09.30 - 13.00

 Prætoriustorvet 1 B  
Chr.feld . Tlf. 7456 0300 

www.donslundvine.dk

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

Vi holder 

ferie
uge 27 og 28

Vi er tilbage igen  
mandag den 18. juli

JUel optik
Nørregade 10 - Chr.feld

tlf. 7456 1327
www.juelnielsens.dk

Ni
els

en

Så er vi  
tilbage efter 

ferien
ÅbNiNgStider:
Man.-fre. 9.30-17.30

Service nær dig

JUel optik
Nørregade 10 - Chr.feld

tlf. 7456 1327
www.juelnielsens.dk

Ni
els

en

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

ÅbNiNgStider:
Man.-fre. 9.30-17.30

Service nær dig

JUel optik
Nørregade 10 - Chr.feld

tlf. 7456 1327
www.juelnielsens.dk

Ni
els

en

Uge 26, 27 og 28 Uge 29 Uge 30

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

Klinikken  
er lukket

fredag  
den 28. august.

Med venlig hilsen 
Læge Lars Hertel

HUSK 
den lokal- 

historiske gåtur
Onsdag den 26.  
august kl. 18.30

fra Havnepladsen  
i Hejlsminde.
Lokalhistorisk  

Arkiv for  
Hejls-Hejlsminde

Flagstænger
Glasfiber

Tlf. 40 54 42 18 - kontakt@hix.dk
Henning Nordestgaard, Give

Inkl. knop, line, lineholder og levering  
i hele Jylland og på Fyn

F.eks. 8 m  
med vippebeslag

kr. 1.600,-

IMpuls-møde i Sognehuset 
Gl. Kongevej 9, Christiansfeld

Onsdag den 2. september 19.30: 
»Kildegårdens arbejde«

Ved Diddi og Hans Jakob Krarup, Christiansfeld. 
Alle er velkomne!

 

KloKKespilsKoncert
lørdag den 29. august på museets parkeringsplads

Koncerten er gratis, og alle er velkomne.

Over Lerte Kirke - Dansk Klokkemuseum, 
Farrisvej 12 - Sommersted

Dansk Klokkemuseum
afholder en

Taps Ketcher Club

Tilmelding  
til badminton

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

Kontingent - Børn 200,- kr.

Kontingent - Voksne 375,- kr.

Der kan betales med MobilePay ved tilmelding.

Adgangsbrik udleveres ved tilmelding.

Bestyrelsen

Christiansfeld  
Billard  
Klub

Christiansfeld Billard Klub  
indkalder til ordinær  

generalforsamling 
tirsdag d. 8. september 2020  

kl. 19.00 i Seniorhuset,  
Skolevej 10, Christiansfeld 

Dagsorden iflg. vedtægter, herunder valg af  
2 medlemmer til bestyrelsen, på valg er: 

Asbjørn Kjelde - modtager genvalg 

Jens Chr. Ravn - modtager genvalg 

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

senest 8 dage før generalforsamlingen. 

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

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

Kun kontant.

Bestyrelsen

Kaffe-kage-hygge
i Seniorhuset  

Søndag den 6. september 2020 
kl. 14.00

Vi afholder i efteråret kaffe-kage-hygge  
én søndag om måneden.

Første gang bliver søndag den 6. september. 
Derefter søndag den 4. oktober og 

søndag den 1. november.

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

Prisen er kr. 25,00 pr. person.

På gensyn

Pensionistforeningen 
Ældresagen og Seniorhuset

STAUDER
OG

LYNG

Hjerndrupvej 10 . 7456 1511
www.blomstergaarden- 

christiansfeld.dk

1900
FRA
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Bekendtgørelser

Min kære far, vores kære svigerfar, morfar og oldefar

Henry Frode Lindgaard
er stille sovet ind

På familiens vegne

Pia

Bisættelsen finder sted fra Tyrstrup Kirke
fredag den 28. august kl. 13.00

I stedet for evt. blomster kan man betænke
Kræftens Bekæmpelse, reg. 3001 konto 0001155

mrk. Henry Frode Lindgaard

Vores kære far, svigerfar, morfar, farfar og oldefar

Ejner Aksel Rasmussen
er stille sovet ind

* 22. august 1927 Kværkeby
†  19. august 2020 Sjølund

På familiens vegne

Søren, Birthe, Lars

Bisættelsen finder sted fra Vejstrup Kirke
fredag den 28. august kl. 13.00

Alle er velkomne til efterfølgende mindesamvær
 på Den Gamle Grænsekro

 

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

Menighedsrådsvalg den 15. september
Af Mogens S. Mogensen, Formand for menighedsrådet ved Tyrstrup Kirke

Menighedsrådsvalget den 
15. september er et meget  
vigtigt valg for lokalsamfundet. 
Uanset om man bruger kirken 
hver uge eller kun en gang 
imellem, er menighedsrådets 
virke betydningsfuldt for alle 
borgere. Menighedsrådet er 
den demokratisk valgte besty-
relse for kirken i sognet, som 
har en lang række vigtige op-
gaver. 

En af de vigtigste opgaver 
for menighedsrådet er at væl-
ge den præst, der skal betjene 
sognet, både med gudstjene-
ster, kirkelige handlinger, sjæ-
lesorg m.v., og at ansætte alle 
de øvrige medarbejdere, som 

borgerne vil møde i forskellige 
sammenhænge. Menigheds-
rådet er ansvarligt for vedlige-
holdelsen af kirken, sognehu-
set (og øvrige bygninger), og 
for kirkegården, så der sikres 
gode rammer om det kirkelige 
liv i sognet. I det hele taget har  
menighedsrådets valgte med-
lemmer sammen med præ-
sterne ansvaret for hele det 
kirkelige liv, og herunder også 
alle de aktiviteter, som afvikles 
af frivillige i sognehuset. 

I menighedsrådet ved Tyr-
strup kirke valgte vi at sætte 
en række pejlemærker op for, 
hvordan vi gerne vil være kirke. 
Vi vil gerne være en kirke med 

Kristus i centrum, engageret i 
samfundet, båret af frivillighed 
og i stadig udvikling. Og ud 
fra disse pejlemærker er der i 
de sidste fire år blevet plan-
lagt og afviklet en lang række 
forskelligartede aktiviteter ret-
tet mod forskellige målgrup-
per. Men hvad skal der ske de 
næste fire år? Det kommer det 
nye menighedsråd til at afgøre, 
og hvem der skal sidde i dette 
menighedsråd bestemmes ved 
menighedsrådsvalget.

I år kommer menighedsråds-
valget til at foregå på en anden 
måde end tidligere. Tirsdag 
den 15. september kl. 19 afhol-
des der en valgforsamling, for 

Tyrstrup Sogns vedkommende 
i sognehuset. Her indbydes alle 
medlemmer af folkekirken til at 
deltage direkte i valget af det 
nye menighedsråd. Her kan en-
hver meddele, at hun eller han 
er villig til at opstille til menig-
hedsrådet, og alle tilstedevæ-
rende vælger så blandt de op-
stillede, hvem der skal udgøre 
menighedsrådet i den næste 
fireårige periode, og hvem der 
skal være suppleanter. Ved 
mødets begyndelse vil alle de 
tekniske detaljer omkring valg-
proceduren blive meddelt.

Kom og vær med til at sætte 
dit præg på kirkelivet de næste 
fire år!

Høstgudstjeneste
i Frørup Kirke  

Søndag d. 6. september 2020,  
kl.10.30

Menighedsrådet håber, at alle har fået  
høsten godt i hus og at beboerne i sognet  

vil bakke op om høstgudstjenesten,  
så vi sammen i nogle hyggelige timer  

kan fejre høsten.

For at gøre kirken helt speciel til denne  
familiegudstjeneste, opfordres alle børn 

til at medbringe nogle grøntsager, noget frugt,  
blomster eller andet godt.  

Rigtigt festligt bliver det, hvis I vil være med  
til at bære det ind i kirken, når gudstjenesten begynder.

Efter gudstjenesten inviterer menighedsrådet til  
høstfrokost hos Peter, Skovrupvej 3,  
hvor alle kirkegæsterne er velkomne. 

Vi hygger os sammen, med en let frokost, 
hvor vi holder auktion over de medbragte 
ting. Overskuddet går til børneklubben.

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

Med venlig hilsen 
Stepping Frørup Menighedsråd

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

Eller måske for en, du kender?

Kontakt: Inga Jakobsen, 2398 3286

Arr. De samvirkende Menighedsplejer i Kolding 
Provsti og Tyrstrup menighedsråd

Gudstjenester 
i Frørup og Stepping kirker

Søndag den 6. september:  
Kl. 10.30 Høstgudstjeneste i Frørup 

Søndag den 20. september:  
Kl. 10.30 i Stepping og kl. 19.00 i Frørup.

Søndag den 4. oktober: 
Kl. 17.00 i Stepping og kl. 19.00 i Frørup.

Søndag den 18. oktober: 
Kl. 9.00 i Stepping og kl. 10.30 i Frørup.

Søndag den 1. november:  
Kl. 9.00 i Frørup og kl. 10.30 i Stepping.

Kunstneren Birthe Jespersen fra Outrup  
vil udstille sine smukke malerier, inspireret af  

sange og salmer, i Tyrstrup Sognehus  
fra den 30. august til den 30. november 2020. 

Velkommen til fernisering efter gudstjenesten  
søndag den 30. august,  

hvor kunstneren vil være til stede  
og fortælle om sin kunst.Kære kommende konfirmander 

og forældre
Jeg holder konfirmandindskrivning  

og informationsmøde 

tirsdag den 1. september  
kl. 19.30 i Stepping kirke

Medbring dåbsattest gerne i kopi.
Undervisningen vil foregå om torsdagen efter skole  

i præstegårdens konfirmandstue. 
Vi starter den 24. september og konfirmationen vil  

foregå i Stepping kirke den 2. maj klokken 10  
og i Frørup kirke den 30. april klokken 10.

Jeg glæder mig til at se jer.
I er meget velkomne til at kontakte mig på 2078 4095,  

hvis der er spørgsmål inden mødet,  
eller I er forhindret i at komme til mødet.

Mange hilsener 
Lone

Babysalmesang
i Vejstrup Kirke

Går du med tanker om 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 et hold.

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

Babysalmesang er om tirsdagen, kl. 10.00.
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 . 6018 6255

Min kære mand
Vores kære far, svigerfar, morfar, farfar og oldefar

Kai Laursen Ejlertsen
* 31. maj 1924    †  23. august 2020

er stille sovet ind

På familiens vegne

Bodil

Begravelsen finder sted fra Tyrstrup Kirke
lørdag den 29. august kl. 11.00
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Generalforsamling
Stepping Vandværk 

afholder  
ordinær generalforsamling  

tirsdag den 8. september 2020  
kl. 19.30 

i Stepping forsamlingshus,  
6070 Chr.feld

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag til generalforsamlingen skal være 
bestyrelsen i hænde senest den 1. september 2020.

Mvh Bestyrelsen

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.

Turen finder sted lørdag d. 19. september kl. 10.30. 
Pris: 225,-/person. Læs mere om tilbuddet på vores hjemmeside.

Foto: Tegnestuen Mejeriet

VANDRING | GRÆNSEWALK 

Hop i vandreskoene og få en oplevelse ud over det sædvanlige. Gå den 
ca. 9 km. langetur, oplev naturen og bliver klogeren på historien. 
Turen er inkl. frokost i historiske rammer på Brødremenighedens Hotel.

Turen finder sted lørdag d. 12. september kl. 9.00. 
Pris: 195,-/person. Læs mere om turen på vores hjemmeside. 
Billetter købes på: www.kolding.dk

FOREDRAG | DANSKE GRÆNSEKÆMPERE

Ligger grænsen mellem Tyskland og Danmark, hvor den bør ligge? 
Hør Axel Johnsen fortælle om dem, der gik forrest i kampen - og som sta-
dig mener, at grænsen ikke ligger, hvor den burde ligge. 

Foredraget finder sted onsdag d.2. september 2020, kl. 19.00
Sted: Christiansfeld Centret, Nørregade 14. 
Pris: 50,-/person. OBS: begrænset pladser grundet COVID-19

Bekendtgørelser

• Tæpper • Vinyl  
• TrægulVe • Vådrum
Kirkegårds Allé 4, 6070 Christiansfeld • Tlf.: +45 74568000

www.szocska-living.dk

Åbningstider: Mandag - fredag 10.00-17.30 • Lørdag 10.00-13.00

-Kig ind og se 
mulighederne 
opstillet i hele 

huset...

Ferielukket
Fra mandag den 24/8 

til fredag den 4/9
Begge dage inkl.

Christiansfeld 
Fodpleje

v/Dorthe Birkholm  
Kongensgade 13, 6070 Chr.feld  

Tlf. 7456 2117

Christiansfeld 
Fjernvarmeselskab 
A.m.b.A.  

afholder 

Ordinær generalforsamling
tirsdag den 22. september 2020  
kl. 19.30 på Brødremenighedens Hotel
med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning for det forløbne regnskabsår.
3. Det reviderede årsregnskab fremlægges  
 til godkendelse.
4. Budget for indeværende drifts år fremlægges  
 til orientering.
5. Investeringsplan for kommende år fremlægges  
 til orientering.
6. Indkomne forslag fra andelshavere.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer - efter tur afgår: 
 Jens Jørgen Madsen. Modtager ikke genvalg. 
 Allan Kirk Jensen. Modtager genvalg. 
 Kaj Schmidt Jensen. Modtager genvalg. 
 Hans Chr. Fischer ønsker efter 17 år i bestyrelsen  
 ikke at fortsætte, hvorfor der skal vælges et nyt  
 bestyrelsesmedlem for resten af hans valgperio- 
 de, d.v.s. frem til generalforsamlingen i 2021.
8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. 
 1.  suppleant: 
 2.  suppleant:
9. Valg af revisor.
10. Evt.
NB: I henhold til selskabets vedtægter § 7.3  
er det kun andelshavere, der har stemmeret.

Bestyrelsen

Kopi-priser:
A4 sort/hvid kr. 1,-
A4 farve kr. 3,-
A3 sort/hvid kr. 2,-
A3 farve kr. 6,-

Christiansfeld Avis
Tyrstrup Herreds 

Tidende
Jernbanegade 1 

6070 Christiansfeld
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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.

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.

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.

Smukke Herreshøj
- voldanlæg fra Middelalderen
Ved den lille Spangså 
mellem Sommersted og 
Bjerndrup, der danner 
kommunegrænsen mel-
lem Kolding og Haderslev, 
kan man parkere bilen i 
vejkanten, finde kikker-

ten frem og betragte det 
smukke voldsted Herres-
høj, der ligger nogle hun-
drede meter mod nord 
inde på privat mark

Heldigvis nåede jeg - ef-
ter behørig indhentelse af 
tilladelse hos lodsejeren - at 
besøge Herreshøj i forsom-
meren, før træerne på stedet 
var sprunget helt ud. Fra 
landevejen vil man i det sene 
efterår eller ved vintertide få 
det bedste indtryk af voldste-
det, når træerne står nøgne. 

I bogen »Voldsteder i Dan-
mark - en vejviser - Jylland 
2« skriver museumsinspektør 
Lennart S. Madsen om Her-
reshøj: - Voldstedet består af 
en omtrent 6 meter høj, py-
ramidestubformet tårnbanke, 
der måler cirka 25 x 22 meter 

ved foden og omtrent 6 me-
ter på topfladen. På banken 
vokser en del store løvtræer 
og især mod nordøst er der 
spor efter grusgravning i ban-
kens sider. Omkring banken 
kan de meget udjævnede, og 
cirka 6 meter brede voldgrave 
anes, specielt imod vest, hvor 
den lille Spangså i dag går tæt 
forbi voldstedet. Både nord 
og syd for tårnbanken ses 
spor efter gårdsbanker. Den 
sydlige er kvadratisk og godt 
40 x 40 meter stor. Fra den-
nes nordøstlige hjørne løber 
en lav, 5 meter bred vold op 
langs den østlige voldgravs 

yderside. Nord for tårnban-
ken ses sporene efter endnu 
en, noget mindre gårdbanke 
med en uregelmæssig form.

Voldstedet ligger på Bjern-
drupgårds jord. Denne var i 
senmiddelalderen en mindre 
herregård, der i begyndelsen 

af 1500-tallet tilhørte slæg-
ten Hack, og som i 1587 blev 
solgt til kronen. Voldstedet 
kan muligvis være forgæn-
geren for denne gård, slutter 
Lennart Madsens beskrivelse 
af stedet.

Af Lars Østergaard Jensen

Udsigt ned mod bækken fra højens nordside, der bærer præg af 
grusgravning.

Fra landevejen ved kommu-
neskiltet ses Herreshøj som 
en træbevokset høj i billedets 
venstre side. Med en kikkert 
kan man komme tættere på 
voldstedet.

På voldstedet vokser store løvtræer. Her ses anlægget fra øst.

Læs også ugeavisen på:

- eller få avisen tilsendt pr. mail hver tirsdag morgen.

Tilmeld dig på: 
www.christiansfeld-avis.dk
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LILLE LAND
————————

STOR RETFÆRDIGHED
Før folketingsvalget foreslog vi en ny ret til tidlig pen
sion. Dengang sagde mange, at det ikke kunne lade 
sig gøre. Nu viser vi, at det kan det godt.

Alle fortjener gode år på pension med tid til børn, børne
børn og fritidsinteresser. Også dem, der har været 
længst tid på arbejdsmarkedet ofte i fysisk hårde job.

Nogle vil sige, at der slet ikke er problemer med ned

slidning. Men knap hver tredje ufaglærte og faglærte 
mellem 5564 år oplever, at de er begrænset i deres ar
bejde på grund af smerter. Samtidig lever en ufaglært i 
gennemsnit færre år end en jævnaldrende akademiker. 
Der er stor forskel på, hvor mange år man får på pension. 

Før valget sagde vi, at nu er det Arnes tur. Det er 
det stadig. Men nu er det også vores tur til at være 
 solidariske.
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Børnehaven Regnbuen fejrede 40 års fødselsdag

Brandbil i Børnehuset Troldblomst

Fredag den 14. august var 
en festdag i Børnehaven 
Regnbuen. Børnehaven 
fyldte 40 år, og det blev i 
den grad fejret på trods af 
corona-begrænsninger.

Den oprindelige plan var, 
at alle forældre skulle have 
været til fest sammen med 
børnene, men da det ikke 
kunne lade sig gøre, blev 
dagen i stedet markeret på 
anden vis. Festlighederne 
begyndte med, at vi sammen 
hejste flaget, samtidig med 

at vi sang fødselsdagssang og 
vores hjemmedigtede Regn-
buesang. Herefter begyndte 
aktiviteterne, og formiddagen 
blev afsluttet med festmid-
dag. Der blev serveret kyl-
lingespyd, flute og grønt med 
ispind til dessert. Det var no-
get, børnene kunne lide.

På legepladsen var der flot 
pyntet op med flag, som bør-
nene selv havde klippet.

Derudover havde børn og 
pædagoger planlagt en aktivi-
tet til deres nabostue.

Venderspil som skattejagt:
Børnene elskede at gå på 

skattejagt for at finde brik-
ker, som så skulle krydses af 
på pladen med billeder. Pæ-
dagogernes læringsmål for 
børnene var (bl.a.) at styrke 
børnenes hukommelse, kon-
centrationsevne og finmoto-
rik samt øje-hånd koordina-
tion.

Pædagogerne siger: »Det 
var en superskøn dag med 
smil, grin og lærerige aktivite-
ter. Vi har spurgt nogle af bør-
nene, som siger til os, at det 
har været en rigtig sjov dag. Vi 
glæder os til de næste 40 år i 
Børnehaven Regnbuen«, for-
tæller Søren Thorsen Smith 
Bank, Souschef i Børnehaven 
Regnbuen.

Flødebollespisning uden hænder: 
- En sjov aktivitet, som samtidig bl.a. styrker børnenes mund-
motorik, koordinering og koncentration.

Svup Karoline:
- En fantastisk aktivitet hvor boldene er »lopper«. Når sangen 
om Karoline er sunget, kastes alle bolde på jorden og børnene 
samler dem ind igen. Børnene vil lege den igen og igen. Over-
vejelserne fra pædagogernes side var især at have fokus på at 
styrke grovmotorikken, vestibulærsansen og rum-retningssansen.

Onsdag den 19. august 
kom sirenen fra en brand-
bil tættere og tættere på 
Børnehuset Troldblomst. 

Denne gang var det hel-
digvis hverken en fejlalarm, 
eller fordi der var brand. 
Det var vores vikar Sara, der 

havde tilbudt at komme med 
brandbilen, sammen med 
nogle af sine kollegaer fra  
Tyrstrup Frivillige Brand-
væsen, så børnene kunne få 
den store oplevelse. Det var 
en succes for alle børn. De 
mindste vuggestuebørn og 
gæstehusbørn så med fra le-

gepladsen, og de andre børn 
var helt ude ved brandbilen. 
Det var trygt og godt at få lov 
til at stå med slangen og lade 
vandet sprøjte ud over bak-
ken, fordi det var Sara, som 
de kender, der var brand-
manden og hende, der hjalp 
med at styre slangen. De blå 
lys blinkede, og de børn, der 

havde mod på det, fik lov at 
komme ind i brandbilen også. 
Det var nogle seje børn, der 
fik en dejlig oplevelse helt tæt 
på en rigtig brandbil. Stor tak 
til Tyrstrup Frivillige Brand-
væsen, for at komme her 
forbi, slutter Tina Schack Jen-
sen, Institutionsleder i Børne-
huset Troldblomst.
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Kultur / Mad m.m

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

Konfirmation 2020

Hejls Kirke søndag 
6. september 2020 
kl. 10.30
Sarah Kjær-Jepsen
Marie Vittrup

Klokkespilskoncert
Dansk Klokkemuseum af-
holder den 29. august kl. 15 
en klokkespilskoncert på 
museets område. 

Et klokkespil med 48 klok-
ker kommer fra Fjerritslev, 
og kirkeministeriets klokke-
konsulent Per Rasmus Møller 
vil give en koncert af ca. en 

times varighed. Programmet 
vil være varieret og foreligger 
ved koncerten, som er gratis. 
Alle er velkomne, fortæller 
Margrethe B. Wind.

Transportabelt klokkespil.

Hvordan kan vi 
bygge bro mellem 

befolkningsgrupper
9. november 2020 kl. 19-21

Pris kr. 200,-
Sted: Sjølund Multiarena

Arr.: Kolding Kalenderen

FOREDRAG V/ 

ÖZLEM 
CEKIC
Vi overholder alle  
Covid19-krav og  
deler gratis  
mundbind ud.

KKoonncceerrtt  mmeedd  BBeeaattlleess  
Revival 24. september 2020 KL. 19:30 

Tørningvej 6, 6500 Vojens 

Billetter købes på   PRIS: 305 KR 
tlf. 7450 7450 eller 
www.toerning-moelle.dk 

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

Nogen bruger tyggegummi  

andre bruger plaster, når de  

skal stoppe med at ryge, jeg  

besluttede mig for at jeg først  

vil tænde en smøg efter sex,  

STADIG RØGFRI

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

Kalve
T-bone - koteletter eller 
wienerschnitzler

Pr. 1/2 kg  5990

Kalvekød
i strimler til wok

Pr. 1/2 kg   3500

Kalvesteg
med eller uden bacon

Pr. 1/2 kg 3000

Store flotte nyrøgede

KYLLINGER 6500

FRIT 
VALG

PR. 
STK.

Resultater fra  
CIF Bueskydning
22. august 2020 blev der 
afholdt Sønderjysk me-
sterskab i Aabenraa, det 
var også muligt for skytter 
fra andre steder i landet at 
deltage, idet der samtidig 
blev skudt en 900-runde. 

Det har på grund af Covid 
19 ikke været muligt, at af-
holde stævner før nu, så der 
var stor gensynsglæde mellem 
deltagerne 

Tage Kristensen fra Chri-
stiansfeld IF bueskytter blev 

sønderjysk mester i herre ma-
ster compound. Han blev i 
den samlede 900-runden nr. 
5.

Af Eva Kristensen

Læs også ugeavisen på:

- eller få avisen tilsendt 
pr. mail  

hver tirsdag morgen.

Tilmeld dig på: 
www.christians-

feld-avis.dk
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Landbrug / Have / Fritid / Bolig / Ejendomme m.m.

Liberale Erhverv m.m.

Praktiserende landinspektør 
Peder Boesen 

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

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

kl. 16.00-17.00 på  
Christiansfeld Bibliotek

Charlotte Szocska 
Mette H. Bindeballe

Advokat  
Frode Christensen
Møderet for Højesteret

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

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

ALLE SKAL HAVE RÅD TIL AT FÅ HJÆLP

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

Henv. Jess Jürgensen, Sjølund 
Tlf. 4017 3562 

jessjurgensen.dk

3 værelses  
lejlighed til leje  

i Fjelstrup
Henvendelse på  

4042 8878

Styr på papirerne?
I gamle dage var det store 
bøger, som blev låst inde i 
pengeskabet. Pengeskabet 
er der stadig, med nu er kir-
kebogen digitaliseret. Det 
er Daniel Klestrup Bjærge, 
som bestyrer kirkebogen 
ved Tyrstrup Kirke. 

Her registreres det, når et 
barn skal døbes, eller når der 
skal skiftes navn i forbindelse 
med bryllup, eller når der er 
begravelse. Daniel sidder på 
sit kontor i sognehuset, hvor 
der er åbent mandag og fre-
dag kl. 9.00 -12.00. Men man 
kan også mødes med Daniel 
på andre tidspunkter efter af-
tale. I det hele taget er Daniel 

for det meste i sognehuset 
hver eneste dag. Men han har 
mange andre opgaver ud over 
registreringer i kirkebogen. 

Daniel er nemlig også dag-
lig leder for kirkens personale. 
Det gælder både personalet 
på kirkegården, kirketjener, 
organist, kirkesanger og kir-
ke- og kulturmedarbejder. 
Det betyder, at han er den 
kirkepersonale, man går til 
med ferie, interne aftaler og 
MUS-samtaler. Der ud over 
står Daniel for størstedelen 
af kirkens kommunikation, 
hvilket inkluderer hjemme-
side, gudstjenesteplan og de 
foldere, som fortæller om de 
mange aktiviteter som frivil-

lige er med til at arrangere. 
Kontakten til frivillige går 
også gennem Daniel. Det er 
f.eks. kontakten til lederne 
af »Ene og Alene«, kirkens til-
bud til folk, der er alene, eller 
»Sorggruppen«, eller gruppen 
bag Fællesskabsaftenerne. 
Der er også kontakt til andre 
brugere af Sognehuset som 
AA og Impuls, der ugentligt 
benytter lokalerne. 

Jobbet som menighedsko-
ordinator er fleksibelt og for-
skelligartet. »Det er givende 
at møde mennesker både i 
glæde og i sorg, hvad enten 
der er i telefonsamtaler eller 
på kontoret« fortæller Daniel. 
»Og så er det sjovt at have væ-

ret med i den udvikling, der 
er sket i sognet bare i min 
tid«, fortsætter Daniel. »Der 
er den personlige udvikling 
blandt personalet men også 
den fortløbende udvikling i 
kirkens arbejde. I min tid er 
der kommet nye typer af an-
sættelser, der er kommet nyt 
sognehus, og vi arbejder hele 
tiden med at være en kirke 
som er synlig og tilgængelig i 
sognet«. 

Daniel viser også grup-
per af gæster rundt i kirken. 
Her er det godt at få lov til at 
fortælle, hvad det betyder at 
arbejde i kirken, men også at 
vise kirken og særligt kirketår-
net frem. Så ser man det hele 
lidt fra oven. 

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

Daniel Klestrup Bjærge har siden 1. september 2012 været 
menighedskoordinator ved Tyrstrup Kirke.

Hent evt.  
Ugeavisen hos:

Christiansfeld Avis  
Christiansfeld Centret 

Meny

Dagli’ Brugsen og  
Stalden i Hejls
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Christiansfeld Avis
Jernbanegade 1  •  6070 Christiansfeld  •  Tlf. 7456 1433  •  Grundlagt 1924

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

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

Specialtilbud på kør selv-ferie arrangeret i samarbejde med:

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

Husk rejsekode
THT

 All inclusive
 Familieferie i Salzburgerland Din specialpris 

2.849,-
Pris uden rejsekode 3.149,-

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

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

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

5 nætter fra 2.249,-

COVID-19 
Vi tager forbehold for evt. 

restriktioner, der kan påvirke 
faciliteter og ydelser på 

hotellerne!

Børn 0,-

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

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

BESTIL TRYGT FERIE NU!

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

Valgfri ankomst frem til 17.12.2020 og 1.4.-28.5.2021.

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

2.199,-
Pris uden rejsekode 2.499,-

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

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

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

3 nætter 1.799,-
5 nætter 2.749,-

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

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

2.649,-
Pris uden rejsekode 2.949,-

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

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

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

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

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

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

799,-
Pris uden rejsekode 949,-

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

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

Opholdet inkluderer kun slutrengøring.

Enkeltværelse samme
pris + børnerabat!

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

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

Udsigt over Kiel Fjord

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

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

Pris pr. pers. i dbl. værelse 

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

Pristillæg fjordudsigt: 200,-

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

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

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

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

Alt Tømrer-  
og Snedker-arbejde 

udføres

Håndværkere m.m.

Autoriserede VVS Installatør
René Jørgensen  

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

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

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

• Fjernvarme • Vand • Varme • Sanitet

Toftegårdsvej 2, 6070 Christiansfeld

Kopi-priser:

A4 sort/hvid kr. 1,-

A4 farve kr. 3,-

A3 sort/hvid kr. 2,-

A3 farve kr. 6,-

Christiansfeld Avis
Tyrstrup Herreds 

Tidende

Jernbanegade 1 
6070 Christiansfeld

Læs også ugeavisen på:

- eller få avisen tilsendt pr. mail  
hver tirsdag morgen.

Tilmeld dig på: 
www.christiansfeld-avis.dk


