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Uge 35 95. årgangTorsdag / Fredag den 29. / 30. august 2019

Jernbanegade 1  •  6070 Christiansfeld  •  Tlf. 7456 1433  •  Grundlagt 1924
mail@christiansfeld-avis.dk  •  www.christiansfeld-avis.dk

Gudstjenester
Søndag d. 1. september 2019 

11. søndag efter Trinitatis
Aastrup ......................... ingen 
Aller ..........................kl. 10.15 
Bjerning ....................kl. 09.00
Brødremenigheden ..kl. 10.30
Fjelstrup ....................kl. 09.00
Frørup ........................... ingen 
Hejls ..........................kl. 09.00 
Hjerndrup .................kl. 09.00 
Anne Mie S. Johanson 
Moltrup .....................kl. 10.30
Sommersted ..............kl. 10.30 
Stepping ........................ ingen 
Taps ............................... ingen 
Tyrstrup .....................kl. 10.30 
Anne Mie S. Johanson
Vejstrup .....................kl. 10.30
Vonsbæk ....................kl. 19.00

Hvad sker der i min kirke? 
Se side 2

Vi pakker flotte  
gavekurve til  

enhver lejlighed...
 Vores åbningstider er:

MANDAG - FREDAG  
kl. 09.30 - 17.30

LØRDAGE:  
kl. 09.30 - 13.00

 Prætoriustorvet 1 B  
Chr.feld . Tlf. 7456 0300 

www.donslundvine.dk

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

Vi holder 

ferie
uge 27 og 28

Vi er tilbage igen  
mandag den 18. juli

JUel optik
Nørregade 10 - Chr.feld

tlf. 7456 1327
www.juelnielsens.dk

Ni
els

en

Så er vi  
tilbage efter 

ferien
ÅbNiNgStider:
Man.-fre. 9.30-17.30

Service nær dig

JUel optik
Nørregade 10 - Chr.feld

tlf. 7456 1327
www.juelnielsens.dk

Ni
els

en

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

ÅbNiNgStider:
Man.-fre. 9.30-17.30

Service nær dig

JUel optik
Nørregade 10 - Chr.feld

tlf. 7456 1327
www.juelnielsens.dk

Ni
els

en

Uge 26, 27 og 28 Uge 29 Uge 30

 Høst i kirke 
og sognegård

Se side 2

Klinikken  
er lukket 
pga. FERIE 

fra den 6. - 13. 
september

begge dage inkl.

Med venlig hilsen 
Læge Lars Hertel

Dette års historiske kalender 2020, 

»Genforeningskalender«
udgives i forbindelse med  

»håndværkets dag«

Den 31. august 2019 kl. 10.30
ved arkivets stand i Søstrehusets gård.

Kulturudvalgsformand Jesper Elkjær, 
får her overrakt det første eksemplar.

Bestyrelsen

www.christiansfeldarkiv.dk

CHRISTIANSFELD
L O K A L H I S T O R I S K
A R K I V  O G  F O R E N I N G

Butikken holder lukket
Tirsdag d. 3/9-19 & torsdag d. 5/9-19 

amanda-m.dk 
Specialbutik for glade kvinder og børn

Lindegade 23 . 6070 Christiansfeld . Tlf. 3221 1112
www.amanda-m.dk følg os på facebook.

Christiansfeld  
Billard  
Klub
HUSK generalforsamling
i Christiansfeld Billard Klub 
tirsdag d. 3. september kl. 19.00 

Bestyrelsen

Squash
Der er  

informationsaften
mandag den 2. september  

kl. 19.30 i Idrætscenteret, Cuben
for jer, der har lyst til at vide mere om squash: 

Regler - teknik - finde spillere - hold (senior, junior)  
- eller blot finde ud af, hvordan det hele fungere.

Prøv noget nyt - kom og få en prøvetime.

TKC - Squash, Christiansfeld

Ældre Sagen 
Christiansfeld

Bror Kalles Trio 
Torsdag d. 5. september kl. 19.30 

i Seniorhuset
Underholdningsmusik for seniorer.

Kendte melodier fra musicals film og lidt jazz,  
samt lidt fællessang.

Pris: kr. 45,00 - Ikke medlemmer kr. 65,00.

Inkl. entré kaffe og kage.

Lokalcenter »Hejls gl. Skole«
Opstart af aktiviteter i uge 37  

– den 10. september 2019
Tirsdage kl. 14.00 til kl. 15.30: 
Stolegymnastik v/ Bente Jessen tlf. 2961 0172 og  
Hilleborg Hjelm tlf. 5152 1646.

Onsdage kl. 13.30 til kl. 16.00: 
Billard, kortspil, social samvær m.m.

Torsdage kl. 13.30 til kl. 16.00: 
Billard, kortspil, social samvær m.m. 
IT hjælp v/Knud Erik Dinesen tlf. 2945 7567.

Halvdagsudflugt den 9. oktober 2019

Der vil i løbet af efteråret være arrangementer,  
som bekendtgøres i Tyrstrup Herreds Tidende.

Brugerråd

IMpuls-møde i Sognehuset 
Gl. Kongevej 9, Christiansfeld

Onsdag 4. september kl. 19.30: 
»Mission - Indien tur/retur«
Ord og billeder ved Bjarne Gertz Olsen,  

Bredstrup. Pens. konsulent for kirke og mission. 
Alle er velkomne!

Bestyrelsen, bag Forsamlingshuset  
Hjerndrup Sognegård

inviterer til 

Informationsmøde
vedr. Haderslev Kommunes 
Borgerbudgettering 2019. 

Mødet foregår i  
Forsamlingshuset  

Hjerndrup Sognegård’s lokaler,  
torsdag d. 5.  september kl. 19.00.

Mød op og hør mere! Medbring dine gode idéer!

KNALD- 
HAMRENDE 

BILLIGE  
BLOMSTRENDE 

BUSKE

Hjerndrupvej 10 . 7456 1511
www.blomstergaarden- 

christiansfeld.dk

59900
KUN

Før op til 149,-

NU 10 STK.

Under 1/2 pris

Kæmpe  
udvalg i  

GRÆSSER  
og store 

 STAUDER
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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...

Min elskede mand, vores kærlige far, svigerfar og farfar

Peter Marek
er stille sovet ind

Elsket og savnet

Tina, Steffen, Christina, Alice, Michael, 
Hjalte og Merle

Bisættelsen finder sted fra Fjelstrup Kirke
lørdag den 31. august kl. 11.00

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

mrk. Peter Marek

Åbent Hus
I anledning af min  
85-års fødselsdag,  
er der åbent hus  

fredag den 6. september 
kl. 17.00  

hos Randi og Asger,  
Christiansfeldvej 14  

i Stepping.

Venlig hilsen 
Mette og Gunnar

Ferie 
KliniK for  
fodterapi
er lukket fra  

den 29/8 til og  
med den 13/9.

Fodterapeut 
Else Andreasen

 

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

Sorggruppe
- Et tilbud til dig, der har mistet en nærtstående 

- Et lyttende og samtalende fællesskab
Kontaktperson: Mette Skriver, tlf. 6086 2195.

Sorggruppen er et samarbejde mellem  
Tyrstrup Kirke og Kolding Provstis Menighedspleje.

Den kendte Christiansfeld kunstner  
Jørgen Ibenfeldt udstiller i Tyrstrup 

Sognehus fra d.1. 9. - 30.11.19. 
Kirkekaffen efter gudstjenesten den 1.9. 2019  

bliver i sognehuset, og efterfølgende er der  
fernisering og spil ved Bente Ibenfeldt. 

Vel mødt!

Mads Granum Kvintetten 
spiller i Tyrstrup kirke torsdag  

den 12. sept. kl. 20.00
Billetter kr.100,- købes ved døren el. på  

www.tyrstrupkirke.dk 

Se omtale på hjemmesiden.

Høstgudstjeneste
i Hjerndrup Kirke

- med frokost i Sognegården
Søndag den 8. september 2019 

kl. 10.30
Vi begynder med gudstjeneste for hele familien  

i kirken, hvor høstgaver bæres frem.
Så holder vi auktion over gaverne  

ved frokosten i Sognegården.
Undervejs orienterer menighedsrådet om sit arbejde.
Vi håber, at I vil bakke op om denne familietradition.

Frokosten koster ikke noget.
Venlig hilsen 

fra os ved Hjerndrup Kirke

Vejstrup, Hejls, Taps Pastorat

Høstgudstjeneste 
i Taps Kirke 

Søndag den 8. september 10.30
Efter gudstjenesten er der kirkekaffe.

Høstofferet der indsamles i kirken går til  
Folkekirkens Nødhjælp

Mulighed for at betale med MobilPay.

Høstgudstjeneste
i Stepping  

Søndag den 8. sept. 2019  
kl. 10.30.

Ved Søen bag Tjørnevænget
Helene Haahr, vores nye organist, spiller.

Festlig familiegudstjeneste i Stepping
Det er altid spændende om 

vejret er til friluftsgudstjene-
ste med høj sol eller om tunge 
dråber får os til at rykke sam-
men under teltdugen. Eller 
en vind med orkan-styrke får 

os til at søge ly i kirken. Alle 
er ihvertfald inviteret ned til 
Kærsø ved Tjørnevænget. Her 
vil Lone Kofod Jensen stå klar 
i præstekjolen og Mette Knud-
sen fra Dansbjerg vil fortælle 

os om en høstoplevelse. Skulle 
vejret drille, vil det blive meldt 
ud dagen før på Steppings 
hjemmeside - stepping.dk.

Efter gudstjenesten invite-
rer menighedsrådet alle frem-

mødte på lidt godt til ganen.
Vi ses, med frisk halm i træ-

skoene for at fejre dette års 
høst- og køkkenhavearbejde.

Stepping-Frørup  
Menighedsråd.

NYT NYT NYT NYT NYT:
Til alle 60+ og  

førtidspensionister
Som noget nyt vil vi på Lærkebo holde STORE 

SPILLEDAG den første torsdag i hver måned 

1. gang den 5. september. 
Der startes kl. 10.00 med morgenkaffe/rund- 

stykker, senere let frokost og så afslutning  
med eftermiddagskaffe.  

Øl og vand kan købes. Resten er gratis.

Ind imellem vil man kunne spille forskellige  
spil eks dart, kort og diverse brætspil. Man kan  

også bare komme for at få en hyggesnak.

Håber vi ses.

Lærkebos Brugerråd, Sjølund

Christiansfeld Avis
 Jernbanegade 1 . 6070 Christiansfeld · Tlf. 74 56 14 33  

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

Sats og montage: Christiansfeld Avis . Tryk: Jysk Fynske Medier

KONTORTID:

Mandag, tirsdag og onsdag .........................kl. 09.00-13.00 
Torsdag ............................................................kl. 09.00-16.00 
Fredag .......................................................................... Lukket

ANNONCE-INDLEVERING:

Større annoncer: Hele, halve og kvarte sider samt  
annoncer med farve skal indleveres senest torsdag.  
Mindre annoncer kan nås tirsdag inden kl. 10.00.

BEMÆRK: Kontoret er lukket hver fredag.

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

Det eneste gode  

ved at blive senil er,  

at man møder nye  

mennesker hver dag...

Nakkekoteletter

Ca. 1,2 kg  5000

Fadkoteletter

Ca. 1 kg  5000

T-bone  eller

Kalvekoteletter

Pr. 1/2 kg  5995

Kalvekød i  
strimler til wok

1 kg  7500

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

Ta’ 3 kg  13000

Medister 
1 kg 50,00

Ta’ 3 kg  13000

Hakket oxe 
3-6% 
1 kg 60,00

Ta’ 3 kg  15000

EKSTRA TILBUD
Roastbeef, Hamburgerryg, 
Rullepølse eller StegFRIT  

VALG

10 
skiver KUN LØRDAG695

10 STK.

10 STK.

FRIT VALG

Bekendtgørelser

Fjelstrup Gymnastik 

Ugedag Tidspunkt Hold Ledere
Mandag 16.30 - 17.30 MicroMix 1.-3. kl.  Rikke 
Mandag 17.45 - 19.15 PowerMix 4. kl. og op Anna, Thorvald og Elsebeth
Tirsdag 15.00 - 16.00 Motionsdamer Solvej 
Tirsdag 16.15 - 17.15 Krudtugler 3-4 år Joan og Nicole
Tirsdag 20.00 - 21.30 Herrer  Nils
Onsdag 16.30 - 17.30 Forældre – barn 1-3 år Lisbeth
Torsdag 15.30 - 16.30 Fjolletrolde 5-6 år Tina og Malene
Torsdag 19.30 - 20.30 Floorball for Kvinder +18 Mette og Karina
Søndag* 15.30 - 17.00 Turbo Jump** Anna, Elsebeth og Thorvald

*den første søndag i hver måned (første gang d. 6. oktober)
**Turbo Jump er et nyt tilbud til springglade piger og drenge.  
     Se mere info på fga.fjelstrup.dk 

Sæson start uge 37

Gymnastik i Fjelstrup skoles gymnastiksal  
og Floorball i Fjelstrup Hallen.

Tilmelding på fga.fjelstrup.dk

Annoncesponsor:

Taksigelser

Mange tak
for opmærksomheden i anled-
ningen af vores sølvbryllup.

Hilsen 
Rita & Erik Bonde Hansen 
Aller

Håndværkets Dag i Christiansfeld
Når Christiansfeld hylder 
det gode håndværk den 31. 
august på Håndværkets 
Dag, kan du møde den bæ-
redygtige ildsjæl, garn-en-
tusiast og designer Karen 
Klarbæk.

Det handler ikke kun om 
håndværk, når Christiansfeld 
igen i år holder Håndværkets 
Dag. Der står også håndarbej-
de på programmet, når Karen 
Klarbæk, der er uddannet fra 
Designskolen Kolding, besø-
ger UNESCO-byen den 31. 

Karen Klarbæk lægger vægt på bæredygtigt håndarbejde og 
passer derfor perfekt til Håndværkets Dag i Christiansfeld, hvor 
årets tema er ’håndværk, renovering og bæredygtighed’.

FAKTA om Håndværkets 
Dag 2019

Håndværkets Dag i Chri-
stiansfeld er den 31. august 
fra kl. 10-16 i Søstrehuset, 
Nørregade 14 og omkringlig-
gende bygninger.

Årets tema er ’håndværk, 
renovering og bæredygtighed’ 
og dagen byder på oplevelser 
for hele familien. Udover ar-
bejdende håndværkere vil der 
være mulighed for at komme 
på historisk byvandring i 
UNESCO-byen Christians-
feld, opleve spændende fore-
drag, deltage i kreativ work-
shop og selvfølgelig er der 
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

 
Om Karen Klarbæk

Karen Klarbæk er uddan-
net fra Kolding Designskole 
i beklædning, har garnbutik 
i Silkebog og herudover web-
shoppen karenklarbaek.dk og 
bloggen Karen Klarbæks ver-

den, hvor hun deler sit krea-
tive og tankefulde univers. 
Karen Klarbæk er også for-
fatter til flere bøger med op-
skrifter og illustrationer, hun 
laver workshops og så kan 
hun følges både på Instagram 
og Facebook.

 
Garn af plastflasker

Karen Klarbæk har ikke 
kun reduceret vandforbruget 
i sin garnproduktion. Hun 
producerer også garn af plast-
flasker. Ideen hertil kom fra 
Karen Klarbæks datter Karo-
line Klarbæk, der i sin årsop-
gave på Rudolf Steiner Sko-
len i Århus lavede en opgave 
om, hvordan brugte plast-
flasker kunne granuleres og 
herefter laves til en blød pla-
sticfiber, som var velegnet til 
håndarbejde, f.eks. til tasker. 
Det førte til et samarbejde 
mellem mor og datter om bæ-
redygtighed og indsigt i vig-
tigheden af at få alle de små 
detaljer gennembearbejdet, så 
alle produkter og processer i 
en produktion forbruger så få 
ressourcer som muligt og der-
ved efterlader meget få spor 
for eftertiden, oplyser Astrid 
Bakkegaard Cramer fra Kol-
ding Kommune.

august. Ud over designer, kan 
Karen Klarbæk blandt andet 
også skrive garnimportør og 
brandudvikler på sit CV og 
her er bæredygtighed et nøg-
leord.

- Det er vigtigt for mig, at 
alt, hvad jeg laver, udvikler og 
sælger, er bæredygtigt både i 
produktion og afvikling, un-
derstreger Karen Klarbæk og 
fortæller videre:

- Alle garner og proces-
ser er gennemarbejdede med 
hensyn til recycling, og alt er 
derfor lavet af ét materiale per 
produkt, så varen kan affalds-
sorteres efter endt levetid og 
genanvendes i stedet for at 
blive til affald.

Karen Klarbæk arbejder 
sammen med sin producent 
i Indien på at minimere bru-
gen af vand ved produktionen 
og farvningen af garnet. I dag 
er forbruget af vand til Karen 
Klarbæks garner en 1/8 i for-
hold til forbruget ved en kon-
ventionel indfarvning, og må-
let er helt at kunne undvære 
vandet. Det vand, der i dag er 
nødvendigt, ender som »gråt 

vand«, som bruges til sanitære 
formål.

For Karen Klarbæk er 
det også af stor betydning, 
at både forhandlere og bru-
gere af hendes garn forstår 
konceptet bag et Karen Kl-
arbæk-design. Alle opskrif-
terne giver vejledning til et 
produkt strikket eller hæklet 
efter »bedstemor-dyder«: For-
side og bagside på et produkt 
skal været gennemarbejdet, 
og afslutninger skal ikke ses. 
Detaljerne skal være i orden. 
Alle produkter som karklude, 
håndklæder, dækkeserviet-
ter, børnetøj, tæpper m.m. er 
daglige brugsting.

På Håndværkets Dag hol-
der Karen Klarbæk foredrag 
kl. 12.30 om sit arbejde med 
bæredygtighed i og omkring 
sit garnfirma og resten af 
dagen står hun parat på sin 
stand og viser frem og besva-
rer spørgsmål i Søstrehuset.
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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 år - kr. 10,00 ekstra. 
F.eks. 26 ord v/1 sp. annonce koster kr. 70,00

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

SENEST MANDAG MIDDAG.  
ANNONCERNE SKAL BETALES KONTANT.

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.

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

Boblende sjov Bubber
åbnede Verdensarvsdagen
Håret er måske begyndt 
at gråne hos Bubber, som 
slog igennem for tredive 
år siden med udsendelsen 
Bubbers badekar, men han 
behøvede kun få sekunder 
for at tryllebinde børnene i 
Søstrehusets multihal. 

For tredje år afholdtes Ver-
densarvsdagen lørdag den 24. 
august i Christiansfeld med 
fest, viden og underholdning 
for store og små. Kulturud-
valgsformand Jesper Elkjær 
bød velkommen i Søstrehusets 
Multisal med at fortælle om 
dengang han for fire år siden 
deltog i en delegation i Køln 
og Christiansfeld blev optaget 
på Verdenskulturarvsliste. 

Så orienterede centerleder 
Birgitte Lamp blandt andet 
om udnævnelsens store betyd-
ning for byen, om en strategi 
for bæredygtig turisme samt 
de to netop afholdte foredrag 

med Bertil Haarder og for-
fatteren Kim Leine. Birgitte 
inviterede endelig alle til at 
komme til Håndværkets Dag 
lørdag den 31. august, hvor 
der vil være masser af aktivite-
ter, workshops og udstillinger 
samt aktiviteter også for bør-
nene. 

Bubber tog børnene med 
storm

Og så kom turen til en vel-
oplagt Bubber, der åbnede da-
gens program med at under-
holde både små og store ved 
at opføre eventyret om Torne-
rose ved hjælp af tre børn og 
en voksen fra publikum. 

Prinsessen blev spillet af 
5-årige Anika, som ikke lod 
sig slå ud af lampefeber og 
udfyldte rollen til UG. Bubber 
fik en lille dreng til at spille 
den onde fe, men han blev 
vist træt af rollen og fik lov at 
forlade scenen igen. En lidt 
større dreng spillede prinsen i 
eventyret, men han kunne dog 
ikke få sig selv til at kysse den 
sovende prinsesse. 

Til gengæld var prinsen 
ikke bange for at ride i fuld 
galop over scenen på ryggen 
af sin hest, spillet af en frisk 
voksen herre blandt publikum. 

Fortællinger og historier 
om Christiansfeld

Ovenpå det festlige eventyr 
om Tornerose havde Bubber 
inviteret guide på Christi-
ansfeld Centret, Else-Marie 
Hjort, med op på scenen. Bub-
ber fortalte ungerne, at alle 
mennesker har en historie som 
for eksempel om den første 
tand eller første skoledag. 

Else-Marie fortalte løst og 
fast om Christiansfelds 200 år 
gamle historie, om de ugifte 
piger i Søstrehuset og unge 
mænd i Brødrehuset og lidt 
om bagning af de berømte 
honningkager. 

Bubber rundede af med 
at fortælle, hvor stolt han var 
over at være inviteret til Chri-
stiansfeld, der modsat så man-
ge andre byer rummer en stolt 
og spændende historie. 

Af Lars Østergaard Jensen

Den smukke prins på sin høje hest.

Bubber og 5-årige Anika, der spillede Tornerose.

Sammen med Bubber fortalte Else-Marie Hjort fortalte Bubber om byens historie.

Tornerose hilser på den onde fe

Bubber har fans i alle aldre.
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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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Legatuddeling 2019

Fælleslegatet for værdigt trængende  
i Kolding Kommune
LLegatet kan alene uddeles til personer, som bor i  
tidligere (før kommunalreformen pr. 1. januar 2007)  
Kolding Kommune, i tidligere (før kommunal- 
reformen pr. 1. januar 2007) Lunderskov Kommune  
eller i Stepping Sogn. 

Legatet uddeles fortrinsvis til personer med lav  
indtægt og uden formue/ejendom, som på grund  
af sygdom eller anden uforudset begivenhed,  
der er opstået uden egen indflydelse, er kommet  
i trangssituation. 

Det er vigtigt at oplyse årsagen til at legatet søges. 

Sådan søger du legatet
Du kan søge direkte via kolding.dk

• Ansøgningen udfyldes og indsendes elektronisk  
 fra Kolding Kommunes hjemmeside, her kan du  
 vedhæfte oplysninger, som du mener er relevante  
 for din ansøgning om støtte fra legatet. 
 Du underskriver med dit NemId.

	 Den	digitale	ansøgning	finder	du	her:	 
	 http://kortlink.dk/yf2x	

Du kan udfylde papiransøgning, som skal indsendes

• Ansøgningsskemaet kan udskrives fra Kolding  
 Kommunes hjemmeside 
 https://www.kolding.dk/images/dokumenter/ 
 Om_kommunen/Oekonomi/Legater/Faelleslega- 
 tet_for_vaerdigt_traengende_i_Kolding-Kom- 
 mune/Ansoegningsskema_Faelleslegatet.pdf

• Ansøgningsskemaet udleveres i receptionen,  
 Socialforvaltningen, Nicolaiplads 6,  
 6000 Kolding, fra den 1. september 2019

• Ansøgningsskemaet udleveres i Caféen på  
 Jobcentret, Dieselvej 6, 6000 Kolding, 
 fra den 1. september 2019.

Ansøgningsfrist
For at komme i betragtning til legatet, skal vi have 
modtaget din ansøgning, enten elektronisk eller pr. 
post senest	den	15.	oktober	2019.

Du kan også aflevere din ansøgning i receptionen på  
Socialforvaltningen, Nicolaiplads 6, 6000 Kolding. 

Ansøgere, der tildeles legat, vil få dette udbetalt i  
december måned via NemKonto. 

Har	du	brug	for	hjælp	eller	vil	du	vide	mere

Yderligere oplysninger  
fås ved henvendelse på  
telefon 7979 2907. 

Demensfællesskab  
Lillebælt afholder  
kursus i demensvenlig 
træning for frivillige

Har du lyst til at være frivillig instruktør i demensvenlig 
træning, er der mulighed for at deltage i dette 
spændende kursus på Sundhedscenter Kolding, 
Sygehusvej 6, 6000 Kolding, den 9. og 10. september 
2019, kl. 09.30-15.30. 

Demensfællesskabet Lillebælt og Dansk Arbejder 
idrætsforbund inviterer til to spændende kursusdage, 
hvor du bliver klædt på til instruktørrollen, og hvor vi vil 
gå i dybden med demensvenlig træning. 

Kolding Kommune har stort fokus på, at demensramte 
kan blive ved med at være aktive i nærområdet, og 
samarbejder derfor med idrætsforeninger og haller om 
at få flere demensvenlige tilbud i vores kommune. 

Der er to eksisterende demenstræningshold i Kolding  
by,og der er ønske om at oprette hold i borgernes 
nærområder, f.eks. i Christiansfeld og Vamdrup. 

Kursisterne vil efter kurset kunne lave demensvenlig 
træning på mindre hold, øge demensvenligheden på 
eksisterende hold, og få mulighed for at blive frivillig på 
demensfællesskabets kommende CST hold (CST er 
gruppesamtaler, som vi forventer at supplere med  
fysisk aktivitet). 

Der vil være mulighed for løbende opfølgning og tæt 
sparring med fagpersoner i de aktiviteter, der bliver sat 
i gang efter kurset.

Der afholdes infomøde om kurset på Sundhedscenter 
Kolding torsdag den 29. august kl. 15.00-16.00.

Tilmelding til infomøde og kursus:
Tina Sølbeck Kretschmann
Mail: tikr@kolding.dk

Tilmeldingsfrist til kurset er den 2. september. Kurset er 
gratis for frivillige i Kolding og Fredericia Kommune.

www.kolding.dk

BDM ansætter 
ny missionær
Brødremenighedens Dan-
ske Mission har pr. 15.9. 
2019 ansat den 30-årige 
Rasmus Kjær Jensen som 
missionær. Rasmus er ud-
dannet landbrugsmaskin-
mekaniker og diakon fra 
Diakonhøjskolen i Aarhus.

 
Rasmus er bosat i Heden-

sted og arbejder på Kriste-
lig Handicapforenings hjem 
Skærvebo i Løsning.

- Rasmus skal deltage i et 
10-ugers introduktionskur-
sus på All Nations Christian 
College i London i efteråret 
2019. Vi forventer at kunne 

udsende Rasmus i begyn-
delsen af 2020 til Tanzania, 
hvor han efter endt sprogsko-
leophold vil blive placeret i 
Kigoma. Der vil blive afholdt 
udsendelsesgudstjeneste i 
Grindsted kirke søndag den 
22. december.

I Kigoma vil Rasmus bl.a. 
være med til at understøtte 
den mobile bibelskole, del-
tage i børne- og ungdoms-
arbejdet og derudover støtte 
kirkens ledelse. Senere kan 
der blive tale om opgaver i 
Brødrekirken i Burundi og 
DR Congo, fortæller Martin 
Højgaard Jensen.

Rasmus Kjær Jensen.

Ølhunden Mikkel rydder op i Christiansfeld
På vej hjem fra sommer-
ferien i Frankrig drejede 
Vibeke og hendes mand 
ind til Christiansfeld med 
deres autocamper, før tu-
ren næste dag gik videre til 
Skive. 

Før det blev mørkt, ville 
Vibeke kikke lidt på de gamle 
historiske huse i byen og sam-
tidig lufte parrets søde hund, 
terrieren Mikkel. Da jeg 
mødte de to på Lindegade, 
bar Mikkel rundt med en tom 

øldåse i munden. Vibeke for-
talte med et smil, at den giver 
han først slip på, når de kom-
mer hjem til autocamperen. 
»For nogle år siden begyndte 
Mikkel pludselig af sig selv at 
samle tomme øldåser op, når 

jeg luftede ham. Når vi kom-
mer hjem til huset eller nu 
autocamperen, afleverer han 
dåserne pænt til mig eller min 
mand!«

Af Lars Østergaard Jensen

Ølhunden Mikkel.
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By- og Udviklingsforvaltningen
Renovation
Bronzevej 6 · Telefon 7979 7100
renovation@kolding.dk kolding.dk/madaffald

Nu er det snart et år siden, at du begyndte at sortere kyllingeben fra  
pizzabakker. Det betyder, at du inden udgangen af september får 200 nye 
grønne affaldsposer. Poserne bliver lagt ved din affaldsbeholder.

Bor du i etagebolig, skal du kontakte din udlejer eller vicevært for at  
finde ud af, hvordan poserne bliver delt ud der, hvor du bor.

Hvis du ikke får leveret poser i løbet af september, kan du  
kontakte Renovation på telefon 79 79 71 00.

Tak, fordi du sorterer.

Nye poser til madaffald
i Christiansfeld

»Sikringsstilling Nord/Sicherungsstellung Nord«
Foredrag: 

Den 16. september 1916 
iværksatte tyskerne anlæg-
gelse af »Sikringsstilling 
Nord«, et forsvarsanlæg 
tværs over Sønderjylland, 
som løb fra Hoptrup i øst 
og via Toftlund til Skær-
bæk i vest. 

Dette forsvarsanlæg hørte 
til et af de stærkeste i verden 
og skulle forhindre 100.000 
landsatte englændere fra Es-
bjerg i at angribe Tyskland 
fra nord under 1. Verdenskrig. 
Anlægget bestod af ca. 900 
bunkers og 40 batterier på en 
strækning af 50 km. Forsvars-
anlægget blev dog aldrig helt 
færdigt. Major Torben Falk 
holder et spændende foredrag 
om »Sikringsstilling Nord«, 
dets baggrund og stillingens 
etablering på Genforenings- 
og Grænsemuseet, Kolding-
vej 52, Christiansfeld  den 
4. september 2019 kl. 19:00. 
Museet er åbent fra kl. 18:00. 
Entré kr. 40,-, fortæller Kaj 
G. Nielsen. Sikringsstilling Nord.
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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

 

Sikringsstilling Nord 
Sicherungsstellung Nord 

 
Spændende foredrag på Genforenings– og 

Grænsemuseet: 
Hør major Torben Falks spændende for-
tælling om etablering af forsvarsanlægget 

tværs over Sønderjylland under  
1. Verdenskrig 

 

    4. september 2019 kl. 19:00 
Museet er åbent fra kl. 

18:00  
    Entré 40,- kr. 

Genforenings- og Grænsemuseet 
Protektor H.E. Ingolf, Greve af Rosenborg 

Koldingvej 52, Frederikshøj,  

6070 Christiansfeld 

 

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

Viva Hotel by Vier Jahreszeiten
På Viva Hotel by Vier Jahreszeiten 
kan I tjekke ind på lækre, moderne 
værelser, når bilen er parkeret på jeres 
gratis parkeringsplads på nabohotellet 
(100 m). Og så kan I ellers gå ombord 
i Nordtysklands helt store turistflag-
skib: Den imponerende middelalderby 
Lübeck, der er på UNESCOs liste over 
verdens kulturarv. I skal desuden glæde 
jer til at få serveret opholdets inklude-
rerede middag på den flotte panora-
marestaurant på nabohotellet (100 
m), hvor der er udsigt over Lübecks 
imponerende tårne og røde tegltage 
fra alle borde såvel som tagterrassen. 
Viva Hotel by Vier Jahreszeiten ligger 
ikke langt fra indgangen til selve den 
gamle bydel. Man kan spadsere derind 
på en halv times tid, og foretrækker I at 
tage bilen, kan parkeringsmulighederne 
ved Kongresshalle anbefales (1,5 km).

•	 2 overnatninger
•	 2 x morgenbuffet
•	 1 x 3-retters middag/buf-

fet på panorama-restaurant 
Highlight

•	 Velkomstdrink
•	 Fri parkering på Hotel Vier 

Jahreszeiten

City hotel i Lübeck 
3 dage på hotel i Lübeck, Nordtyskland

Ankomst
Valgfri frem til 20.12.2019.

Børnerabat 
1 barn 0-5 år gratis.
1 barn 6-14 år ½ pris.

Pr. person i dobbeltværelse

849,-
Pris uden rejsekode 999,-

Pristillæg 29.11-22.12.2019: 50,-

3 nætter 1.149,-

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

Compagnia La Fabiola
Marionetdukkespil har en 
lang tradition i Italien og 
gav blandt andet inspirati-
onen til historien om træ-
dukken Pinocchio. Denne 
smukke gamle kunst trives 
stadig i støvlelandet, og på 
Verdensarvsdagen i Chri-
stiansfeld deltog således 
Compagnia La Fabiola be-
stående af de sympatiske 
og sjove klovne og dukke-
førere Nives Valsecchi og 
Giancarlo Casati - samt 
deres »børn«, den søde og 
frække lille pige Fabiola og 

hunden Guilo - som efter 
få sekunder fik smilene 
frem hos store og små.

Den festlige og musikalske 
forestilling var programsat til 
klokken 13.30, men på grund 
af trafikken blev truppen for-
sinket og kunne først lukke op 
for løjerne mere end en time 
senere, da forældre og børn 
for længst var gået hjem - til 
gengæld kunne de, som hav-
de overværet foredraget med 
Simi Jan (som sluttede næ-
sten en time senere er plan-

lagt), stifte et herligt bekendt-
skab med Nives og Giancarlo 
fra Como i Norditalien. De er 
to af Italiens dygtigste dukke-
førere, som med stort talent, 
tossede indfald og humor 
samt avanceret teknik fik os 
alle til at falde pladask for de-
res livagtige dukker og deres 
personligheder. Da den lille, 
frække og charmerende hjer-
teknuser Fabiola gav et par 
børn afskedsknus fik mange 
voksne våde øjne og medar-
bejder ved Centret, Tove Vis-
bech Holgaard, var tæt på at 

række sin sandwich til Guilio, 
da tøjvovsen med store øjne 
tiggede hos hende. 

Compagnia La Fabiola 
har siden 2005 arbejdet på at 
udvikle og konstruere sofisti-
kerede marionetdukker ved 
hjælp af et komplekst system 
af tynde strenge, så deres duk-
ker kan bevæge alt helt ned til 
små detaljer i ansigterne eller 
lade Fabiola tømme et glas 
mælk med sugerør og få vov-
sen Guilio til at spise slik og 
tisse, hvor den ikke må! 

Af Lars Østergaard Jensen 

Uimodståelige Fabiola kan sno enhver om sin lillefinger.

Nives Valsecchi giver liv til hunden Guilio og Giancarlo Casati 
fører pigen Fabiola.

Guilio kan lave avancerede tricks som f.eks. at springe gennem 
en ring - eller tisse på gulvet!
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Kultur / Mad / Musik m.m.

www.christiansfeld-avis.dk

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

JULEMENU 1
Marinerede sild med karrysalat
Kryddersild med løg og capers

Røget laks med æggestand
Surrib med sennep og rødbeder

Medister med rødkål
Frikadeller med hvidkål
Brie med druer og kiks

Kr. 109,-

JULEMENU 2
Marinerede sild med karrysalat
Kryddersild med løg og capers

Stegte sild
Æg med rejer og mayonnaise

Røget laks med asparges
Ribbensteg med rødkål

Hamburgerryg med grønkål
Kålpølser med sennep

Ostefad med frugt og kiks
Frugtsalat og ris a la mande med kirsebærsovs

Kr. 149,-

Alle julemenuer  
er uden brød og smør,  

men dette kan  
naturligvis tilkøbes.

Man skal være min. 6 personer  
til julemenu, både på Pubben  

og som take away.
Ændring af  menuerne er i vid  

udstrækning muligt.  
Dette kan medføre en merpris.  

Fortæl om Jeres ønsker  
og vi tryller!

Skal bestilles mindst 
2 dage i forvejen

Hele november og december har vi
Julefrokost både som take away og på Pubben

OPLEV 

IGEN

Hør Slesvigske Musikkorps, 
Onsdag den 25. september 2019  
kl. 14.30 -17.00 i Cuben
Billetter til koncerten kan købes ved  
Bager Jørgensen - Donslund Vine  
og på Krolf banen v/Kate.

Få en: FANTAST ISK  MUSIKOPLEVELSE .  
Pris: KUN kr. 50,00 
inkl. kage og kaffe

Tilmelding/køb af billet  
nødvendig senest:  
13. september
Arrangør: »SMUK UDVALGET« i samarbejde m. KLASSISK CHRISTIANSFELD

Senior Æblekagefest
med:

Om du er 100 eller 60  

- musik gør glad og tilfreds!

SMUK koncert  FOR 60+  m.dirigent og solist  fra egne rækker

HUSK at køb billet

Høstmølledag
på Sillerup Mølle

www.sillerupmoelle.dk

Søndag 
d. 1. september
kl. 10:00 – 17:00

DER AFHOLDES KRÆMMERMARKED
Stadeplads - kontakt Hans Aage på 23 96 91 53 
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Bolig / Ejendomme m.m.

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

Hus udlejes 
Ca. 100 m2 med have,  

2 værelser, soveværelse  
og bilgarage. 

Beliggende  
ca. 1 1/2 km fra  

Christiansfeld midtby. 

Tlf. 7456 1542

Lejlighed udlejes  
i Christiansfeld  

midtby
Lindegade 1H, 1.th.

1-værelses lejlighed  
på 22 m² med eget 

køkken og bad.

Husleje 2.550,00 kr. +  
a/c forbrug 400,00 kr.

Indskud 7.650,00 kr.  
- Klar til indflytning.

Henvendelse  
til 4092 6955

Centralt  
beliggende lejlig- 

hed i Christiansfeld
Hyggelig taglejlighed 
 på 59 m2, med entré,  

køkken og badeværelse,  
samt stue og separat  

soverum, med adgang  
til vaskekælder og have,  

udlejes fra 1.10.2019.

Husleje pr. måned  
3.550,00 incl. vand  
+ forbrug af varme. 

Henvendelse 2162 6875 
for aftale om besigtigelse

SMUK kommer til  
Christiansfeld for 3. gang
Glem alt om marcher, 
kommandoråb og geledder.

Når SMUK - Slesvigske 
Musikkorps den 25. septem-
ber blæser til Æblekagefest i 
Cuben i Christiansfeld, står 
den på 16 musikere med mas-
ser af humør og god musik. 
Forsvarets Musikalske Am-
bassadører er indbegrebet af 
en lang række traditioner, men 
støvet er for længst børstet af 
uniformerne.

Dirigent Susanne Vibæk 
Svanekier leder koncerten og 
får fornøjelsen af at holde styr 

på de 16 spillelystne og hu-
mørfyldte musikere.

- Musikkorpset har en helt 
unik musikalsk spændvidde 
og mestrer alt fra Madonna 
til Mozart, og naturligvis også 
marchmusik, siger Susanne 
Vibæk Svanekier og tilføjer, at 
netop SMUKs musikalske al-
sidighed er noget af det, pub-
likum kan se frem til at opleve 
til koncerten i Cuben. SMUK 
er kendt som et ikke bare fan-
tastisk dygtigt, men også me-
get muntert orkester.

- Til koncerten vil man vil 
kunne opleve musikerne på 

slap line. Dirigent såvel som 
musikere vil byde ind med de-
res kunnen. Der vil både være 
masser af god og underhol-
dende musik og også masser 
af fis, lover Susanne.

Gode minder
Æblekagefest med SMUK 

er en stor glæde, fordi den 
henvender sig til en stor bred-
de af vore seniorer, på tværs af 
øvrige aktiviteter eller mangel 
på samme. Her er en mulig-
hed for at opleve musikken 
sammen, uanset om man er 
rask og rørig, gangbesværet, 

dement eller på anden måde 
udfordret af lidt sygdom og 
svagelighed. Vi har fuld tiltro 
SMUK’s evne til at levere et 
brag af en musikalsk oplevelse, 
med Susanne som dirigent. Vi 
husker, hun sang »Skibet skal 
sejle i nat« med solisten for 2 
år siden.

Denne koncert er heldig-
vis mulig igen, fordi vi har 
fået et samarbejde i gang med 
KLASSISK CHRISTIANS-
FELD og SMUK laver et pro-
gram indenfor egne rammer, 
fortæller Karen Margrethe 
Simonsen.

Susanne Vibæk Svanekier.

Søndag den første sep-
tember bliver der serveret 
boghvedegrød på Sillerup 
Mølle kl 11.30. 

Det sker i forbindelse med 
årets høstmølledag den 1. 
september fra kl. 10-17. Hele 
dagen vil der være mulighed 
for at købe og smage friskbagt 
brød og boller, som lige er 
kommet ud af den store sten-
ovn på møllen. Der vil lige-
ledes være forskellige former 
for underholdning i løbet af 
dagen, bl.a. hestevognskørsel. 

Møllen fra 1859 med origi-
nalt inventar er åben for pub-
likum, og med jævne mellem-
rum startes den gamle, flotte 
Deutz-dieselmotor, som er 
nyistandsat. Vingerne bliver 
også sat i gang, hvis vejret til-
lader det.

I tilknytning til arrange-
mentet er der også et kræm-
mermarked. Nye som gamle 
kræmmere er velkomne. 

Der er gratis adgang for 
alle, og der er gode parke-
ringsforhold. 

Årets  
Høstmølledag

Støt de lokale  
butikker og  

håndværkere

1 sals lejlighed på 
Boetoft, 

i Christiansfeld  
på 103 m2,  

3 værelses udlejes.

Ingen husdyr.  
Husleje 5.500 kr./mdr. 

+ forbrug.

Ring 4033 9570
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Landbrug / Have / Fritid

Motor

Stafet for Livet!
Igen i år har de lokale Ro-
tary- og Inner Wheel klub-
ber sat alle sejl til inden 
Stafet for Livet!

Det er godt på vej til at bli-
ve en god tradition for de lo-
kale Rotary- og Inner Wheel-
klubber i området at deltage i 
Stafet for Livet. Det sker igen 
i år ved kollektiv tilmelding af 
samtlige af vores medlemmer 
til støtte for kræftsagen. »Det 
er overordentlig vigtigt, at vo-
res deltagere hygger sig og har 
lyst til at være her på pladsen, 
gå/løbe runder og opleve Sta-
fetten sammen,« siger Hen-
ning Christoffersen, klubber-
nes holdleder. »Det styrker 
klubbernes sammenhold at 
få gode oplevelser sammen,« 
fortsætter han. På den måde 

er Stafetten en god anledning 
til at kombinere det nyttige 
med det behagelige. Selvføl-
gelig mest behageligt, når 
vejret mager sig, men også 
i dårligt vejr vil der igen i år 
være godt gang i det store Ro-
tary/Inner Wheel telt med tøj-
salg, boder med blandt andet 
håndstrikkede karklude og 
knæklys, og selvfølgelig kaffe 
og kage. 

Sidste år ændrede klubber-
ne på det sociale element ved 
deltagelsen, så der nu er sam-
ling i teltet lige før åbnings-
ceremonien, fællesspisning 
til aften lørdag før lysceremo-
nien og igen morgenmad søn-
dag morgen. »Det har med-
lemmerne taget godt imod, 
og vi forventer endnu højere 
deltagelse i år,« siger Henning 

Christoffersen. »Samtidig gi-
ver det tilskud til Stafetten. Vi 
er nu ved at lægge sidste hånd 
på forberedelserne til dette 
års Stafet, og glæder os til d. 
7. september kl. 11!«

Planlægningsgruppen fra klubberne: Bagest fra venstre: 
Jens Jessen, Ingolf Skousen, Christian Juhl, Gert Karkov, Kirsten Juhl, Finn Slot, Reza Shan-
jani, Shahin Shanjani, Henrik Rønnest, Anne Marie Olsen, Nels Thorsgaard.
Forrest fra venstre: Henning Christoffersen, Preben Giørtz-Carlsen, Dorte Kjær , Margit Chri-
stoffersen og Bodil Johansen. 
Yderligere deltog Anne Sophie Brodersen, der denne aften var vores fotograf.

Fakta: 
Haderslev Rotary Klub, 

Haderslev Hertug Hans 
Rotary Klub, Vojens Rota-
ry Klub, Christiansfeld Ro-
tary Klub og Inner Wheel 
Haderslev og Christians-
feld samarbejder omkring 
deltagelsen i Stafet for Li-
vet. 

I 2018 deltog klubberne 
med et hold på 283 delta-
gere, og indsamlede i alt 
76.435 kr. til Stafet for Li-
vet Haderslev.

Klaver koncert 
i Søstrehusets korsal
Jakob Alsgaard Bahr er 
født 13. december 1984 og 
begyndte at spille klaver 
som 5-årig. 

Han har siden 2002 stu-
deret hos professor Anne  
Øland - fra 2004 på Det Jyske 
Musikkonservatorium. Her 
færdiggjorde Jakob i 2010 sin 
kandidatuddannelse, og i no-
vember 2012 debuterede han 
fra solistklassen samme sted. 
I løbet af sit studium har Ja-
kob opholdt sig et år i Berlin 
(08/09), hvor han fordybede 
sig i sit klaverspil. 

Januar 2013 startede Ja-
kob på ensemblesolistlinien 
på Det Kongelige Danske 
Musikkonservatorium med 
klavertrioen, Trio Gemini, 
som også tæller Karen og Kir-
stine Pedersen. Her modtager 
de undervisning af professor 
Tim Frederiksen. 

Jakob har et aktivt koncert-
virke; bl.a. har han som solist 
optrådt med Aarhus Symfo-
niorkester, Det Jyske Musik-
konservatoriums Symfonior-
kester, Syddansk Universitets 
Symfoniorkester, Vejle Sym-

foniorkester og Odense Sym-
foniorkester. I juni 2013 blev 
han 2. prisvinder i den 10. 
Nordiske Pianistkonkurrence 
i Nyborg. 

At være en alsidig musiker 
ligger Jakob meget på sinde; 
således indgår han ofte i for-
skellige kammermusikalske 
sammenhænge og beskæftiger 
sig ligeledes med at undervise 
og komponere. 

Jakob er fast underviser i 
PianoramaAkademiet, der er 
en privat klaverskole for børn 
og unge med stor spillelyst.

Jakob Alsgaard Bahr har 
modtaget Aennchen og Eigil 
Harbys Fonds legat i 2011, 
Ejnar Hansen Prisen i 2010, 
Sonnings musikstipendium i 
2009, Alexander Stoffregens 
mindelegat i 2008, Pianist-
inde Esther Vagnings legat i 
2007, Jacob Gade-fondens 
store legat i 2006 og J. C. 
Hempel Fonds rejselegat i 
2005, fortæller Hans Erik 
Jensen fra Klassisk Christi-
ansfeld.
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CHRISTIANSFELD SNEDKER OG 
TØMRERFORRETNING

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

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

Alt Tømrer-  
og Snedker-arbejde 

udføres

Håndværkere m.m.

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

• LOFTISOLERING • HULMURSISOLERING
• FJERNELSE AF GAMMEL ISOLERING

Autoriserede VVS Installatør
René Jørgensen  

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

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

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

• Fjernvarme • Vand • Varme • Sanitet

Toftegårdsvej 2, 6070 Christiansfeld

Støt de lokale  
butikker og  

håndværkere

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

Christiansfeld Avis . Christiansfeld Centret . Hejlsminde Camping . Dagli’ Brugsen og Stalden i Hejls
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BDM udsender nye volontører
Brødremenighedens Dan-
ske Mission, BDM, har 
medio august udsendt seks 
unge volontører til det syd-
lige Tanzania. I de kom-
mende 5 måneder skal de 
arbejde på børnehjemmet 
Peter’s House i Sumba-
wanga og i førskole-arbej-
det Cheke Chea i Kipili ved 
Tanganyikasøen.

De seks volontører er He-
lene Thybo Hørup, Andrea 
Vig Carlsen, Helene Roager, 
Helene Vestergaard Tang, Re-
bekka Brødsgaard Knudsen 

og Luisa Fernanda Blond.
Helene Roager fra Løgum-

kloster og Luisa Fernanda 
Blond fra Løsning er begge 20 
år og skal undervise i engelsk 
og arbejde i førskolen i Kipili.

De fire andre volontører 
Helene Thybo Hørup (21 år) 
fra Viuf ved Kolding, Andrea 
Vig Carlsen (21 år) fra Sunds, 
Helene Vestergaard Tang (22 
år) fra Spjald og Rebekka 
Brødsgaard Knudsen (22 år) 
fra Mårslet skal arbejde på 
børnehjemmet og med gade-
børn i Sumbawanga.

Volontørhold E19.

BDMs volontørprogram
To gange årligt sender 

BDM volontører afsted til en 
oplevelse for livet! 

Opholdet i Tanzania udfor-
drer årligt op til 12 unge men-
nesker til at gøre en konkret 
forskel i et projekt, hvor der er 
brug for dem.

Som volontør hos BDM 
bliver man en del af det lokale 
samfund og arbejder tæt sam-
men med de lokale tanzanere. 
Volontørerne tilknyttes også 
byens kirke. Det betyder, at 
de lærer kulturen at kende 
indefra, hvilket giver en unik 
mulighed for at få Tanzania 
under huden.

- Når du rejser med BDM 
kommer du langt ud! Du 
kommer til at spise ris og 

bønner med fingrene, svinge 
hofterne til trommerytmer i 
kirken, beundre stjerneklare 
aftener, vågne til lyden af ha-
ner, der galer og børn som le-
ger - alt sammen noget, der vil 
udfordre dig og sætte sig spor 
i dit liv, siger ungdomsmedar-
bejder Tine Elmelund Chri-
stensen, som er ansvarlig for 
volontørprogrammet. 

Hun er netop rejst med vo-
lontørerne de første 14 dage 
til Tanzania for at give dem en 
god opstart, inden hun vender 
hjem til sine egne studier og 
øvrige opgaver blandt BDMs 
unge i Danmark.

Førstehjælpere og akuthjælpere mødtes 
på Skamlingsbanken
I timen før og efter den 
smukke solnedgang man-
dag den 26. august mødtes 
en snes frivillige første-
hjælpere og akuthjælpere 
fra foreningen »Danmark 
Redder Liv« oppe på 
Skamlingsbanken for at 
lære hinanden at kende, 
udveksle erfaring og få la-
vet et gruppefoto. 

Koordinator Claus Ben-
thin-Larsen fra »Klyngen de 
7 landsbyer« - en afdeling af 
»Danmark Redder Liv« - be-
stående af de syv landsbyer 
Grønninghoved, Sjølund, Al-
ler, Stubbum, Anslet, Hejls-
minde og Hejls havde invi-
teret frivillige fra Kolding og 
opland til den hyggelige kom-
sammen oppe på den 113 
meter høje Skamlingsbanken. 

Et af formålene med gruppe-
fotoet er at skabe mere bevå-
genhed om »Danmark Red-
der Liv«. Fællesfotoet tænkes 
anvendt i et fremstød for at 
få flere borgere til at tage en 
førstehjælpsuddannelse og 
indgå i en udkaldsordning 
hos »Danmark Redder Liv«. 
I hvervefremstødet vil for-
eningen udbrede kendskab til 
hjertemassage og brugen af 
hjertestartere i lokalområdet.

Trods det dejlige sommer-
vejr, som kunne have fristet 
til en strandtur eller en af-
ten omkring grillen, mødtes 
mange frivillige fra Hejls, 
Christiansfeld, Ødis, Jordrup, 
Kolding og Vamdrup.

Langelændinger fik ideen 
til »Danmark Redder Liv«

Efter at gruppefotoet 

kom i kamerahuset, fortalte 
koordinator Claus Benthin-
Larsen fra Hejls avisens ud-
sendte, hvordan projektet 
»Danmark Redder Liv« op-
stod og blev realiseret: - Gen-
nem flere år har mange men-
nesker talt om, at man skal 
have flere hjertestartere og 
førstehjælpere og instruktører 
rundt om i landet. Ideen med 
foreningen startede nede på 
Langeland, hvor man i sagens 
natur har lang responstid og 
lang vej til sygehusene. 

En gruppe ildsjæle star-
tede derfor Langelands Hjer-
testarteforening og fik tilføjet 
en mobilapp, så man straks 
har oversigt over de nærmeste 
hjælpere i tilfælde af hjerte-
stop og kan sende tre hjæl-
pere fra nærområdet afsted 
indenfor få minutter - så man 

kan begynde at give hjerte-
start, før ambulancen når 
frem. Man gik senere sam-
men med andre organisatio-

ner samt Region Sydjylland/
Fyn og Region Sjælland og 
fik oprettet foreningen Dan-
mark Redder Liv, der nu har 
en række afdelinger som her i 
Kolding Kommune.

Brandmand overlevede 
hjertestop og blodprop

Brandmand i Kolding 
Kommune, Hans Christian 
Kjær, gik ind i »Danmark 
Redder Liv«, efter at han selv 
fik en blodprop og hjerte-
stop for 7 år og blev reddet 
på Odense Sygehus med en 
hjertestarter. Han fik senere 
endnu en blodprop netop her 
på Skamling og siden endnu 
en blodprop på vej hjem 
fra Tyskland. Han håber at 
kunne redde andre i samme 
situation og fortæller i dag 
venner og kollegaer om orga-
nisationen. 

Christians første udkald
Christian Krag fra Hejls 

kom ind i »Danmark Red-
der Liv« gennem et lokalråd 

i Hejls og Hejlsminde, hvor 
man har lavet en trygheds-
gruppe med uddannelse i før-
stehjælp. Claus Benthin-Lar-
sen fik overtalt ham og andre 
til at komme med i hjerte-
startegruppen - som der har 
været brug for mange gange 
i området. Han fortæller, at 
der faktisk hver anden dag 
kommer ambulancer gennem 
Hejls. Mange udkald kommer 
faktisk fra et af de 1200 som-
merhuse i området. 

- På et tidspunkt i 2018 
blev vi kaldt ud som første-
hjælp en gang i måneden. Ved 
mit eget første udkald fik vi 
efter 35 minutter igen gang i 
en persons hjerte. Lægen og 
ambulancefolkene fortalte 
mig, at vedkommende ikke 
ville have overlevet, hvis vi 
ikke var nået så hurtigt frem!

Af Lars Østergaard Jensen

De mange akuthjælpere hyggede sig og fik udvekslet erfaringer.

Claus Bethin-Larsen rådgiver 
interesserede til at danne egne 
lokale grupper.

Hans Christian Kjær, brand-
mand fra Kolding, har selv 
overlevet hjertestop og blodprop 
takket være en hjertestarter.

Christian Krag fra Hejls er 
glad for at have gjort en forskel 
ved sit første udkald.


