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Christiansfeld Avis
Kan læses på www. 

christiansfeld-avis.dk

WWW.CHRISTIANSFELD-AVIS.DK

Gudstjenester
Søndag d. 6. september 2020 

13. søndag efter trinitatis
Aastrup .....................kl. 10.30 
Aller ..........................kl. 10.15 
Bjerning ....................kl. 10.30
Brødremenigheden ..kl. 10.00
Fjelstrup ....................kl. 09.00 
Frørup .......................kl. 10.30 
Hejls ..........................kl. 10.30 
Konfirmation
Hjerndrup ..................... ingen
Moltrup .....................kl. 13.30
Sommersted ..............kl. 10.30
Stepping ........................ ingen 
Taps ............................... ingen 
Tyrstrup .....................kl. 10.30 
Konfirmation 
Vejstrup ......................... ingen 
Vonsbæk ....................kl. 09.00

Lørdag d. 5. september 2020
Tyrstrup .....................kl. 10.30 
Konfirmation

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

IMpuls-møde i Sognehuset 
Gl. Kongevej 9, Christiansfeld

Onsdag den 9. september 19.30: 
»SAT 7 - evangeliet via satellit«

Tidl. MF Henning Lysholm, Gårslev. 
Alle er velkomne!

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

– den 8. september 2020
Efter myndighedernes anbefaling.

Tirsdage kl. 14.00 til kl. 15.00: 
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.

Brugerråd

Christiansfeld  
Kreativ Forening 
og Aftenskole
Aftenskolekursus Knipling - Orkis 
for begynder og øvede - 18 timer  
Seniorhuset, Skolevej 10, Christiansfeld 
Start: Tirsdag 15. september 2020 kl. 18.30 - 21.15  
- herefter tirsdage i lige uger  
- der er stadig ledige pladser. 
Pris: kr. 710,- Folkepensionister dog kun kr. 515,- 
Kontakt Gertrud Jacobsen på tlf. 2031 8837.

Betalingsfrist: Elektronisk på konto 9743 0390024215 
senest 5/09-2020 eller kontant den første kursusaften. 

Skriv venligst knipling/orkis i bemærkningsfelt.

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

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

Find os på Facebook som  
»Christiansfeld Kreativ Forening« 

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

da vi alle skal passe på hinanden. 

Der tages forbehold for aflysninger som skyldes 
ændringer i forsamlingsforbuddet. 

Christiansfeld  
Kreativ Forening 
og Aftenskole
Male cafe 
i Billedkunst lokalet på Ny Christiansfeld Skole 
Start: Tirsdag 08. september 2020 kl. 18.30 - 21.30  
- herefter hver tirsdag.

Medbring selv dit malegrej og kaffe.  
Der males frit uden instruktør.  
Både for nybegyndere og øvede.  
Ved spørgsmål, kontakt venligst  
Inger på tlf. 2339 2589  
- deltagelse i cafeen kræver medlemskontingent.

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

konto 9743 0067598 senest 05-09-2020  
eller kontant den første aften.

Husk at oplyse medlemskontingent efterår 2020 
i bemærkningsfelt - tak.

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

da vi alle skal passe på hinanden. 

Der tages forbehold for aflysninger som skyldes  
ændringer i forsamlingsforbuddet eller ændringer fra  
Kolding Kommune vedr. brug af kommunale lokaler. 

BDM GENBRUG

Prætoriustorv 1c, 6070 Christiansfeld 
Mandag - Fredag kl. 12.30-17.00

Lørdag kl. 10.00-12.30

VELKOMMEN
Genbrug er genialt!

Du kan hjælpe andre!!

BRØDREMENIGHEDENS DANSKE MISSION

Annonce
sponsor:

Aflever dine ting og sager til os i åbningstiden

AdvokAt (H)
Frode Christensen
Kongensgade 2 
6070 Christiansfeld

Plantemarked i 
Christiansfeld

Lørdag den 12/9 2020 kl. 9.00-13.00

I gården bag Meny og apoteket,  
Lindegade 13  

afholder havekredsen plantemarked
Kom og gør en god handel  

med vores havevenner og spil i tombolaen.

Velkommen til en hyggelig dag,  
hvor vi sammen tager hensyn til Coronaen.

Venlig hilsen 
Haveselskabet Christiansfeld kreds

Annoncesponsor:

Christiansfeld kreds

 Kongensgade 11 
 6070 Christiansfeld 
www.anemonen-christiansfeld.dk

Lægehuset i Hejls holder  
LUKKET FREDAG DEN 11/9  
grundet kursusdeltagelse

Ved akut behov for lægehjælp henvises  
til mine kolleger i Sdr. Bjert og Chr.feld.

Anders G. Lyck
www.lægehusetihejls.dk

HAVE-
GØDNING
Før 199,95 pr. pose

Hjerndrupvej 10 . 7456 1511
www.blomstergaarden- 

christiansfeld.dk

10000
NU KUN

PR. POSE
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Høst-
guds-

tjeneste 
i Hjerndrup Kirke 

søndag d. 13. september kl. 10.30
På grund af corona er der ikke høstfrokost i år, men  
vi byder på et let traktement efter gudstjenesten.

Ligeledes holder vi denne dag 
ÅBENT TÅRN og ÅBEN KIRKELADE 

så I kan se og evt. høre  
om restaureringerne i og omkring kirken.

Vi overholder gældende regler 
fra sundhedsmyndighederne.

Velkommen til et anderledes høstarrangement.
Menighedsrådet

Børne- og ungdomskor
i Vejstrup, Hejls og Taps Kirker

Korene starter igen torsdag d. 27. august kl. 15.30 
(Børnekor) og 16.45 (Ungdomskor)  

i præstegården i Hejls.
Det er dejligt, at 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. 27.maj 2021.
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. 27. maj 2021.

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

Børnene får løn.
Kom og syng med, og få mange gode oplevelser  

og gode venner. Vi holder sammen, opfører os pænt  
og er 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

Frørup · Hejls 
Hjerndrup · Stepping

Taps · Tyrstrup · Vejstrup

Valg til  
Hjerndrup Menighedsråd

Tirsdag, den 15. september  
kl. 19 i Sognegården

Der skal på mødet vælges 5 faste medlemmer  
og 3 suppleanter.

1. Hvem må stemme? 
Det må ethvert medlem af folkekirken, der er fyldt  
18 år og har dansk indfødsret eller har haft fast bopæl  
i riget uafbrudt i et år forud for valgdagen.

2. Hvem kan vælges ind i menighedsrådet? 
Det kan enhver, som opfylder ovennævnte betingelser.

Vel mødt til valgaften.

Valgkommissionen ved Hjerndrup Kirke

Udgivelse af årskalender
Dette års historiske kalender 2021,  

»Min Barndom og Ungdom«
udgives  

Den 05-09-2020 kl. 11.00
På grund af Corona ved en privat komsammen.

Brødremenighedens præst Jørgen Boytler, 
vil få 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

Annonce- 
sponsor: Kongensgade 12 

6070 Christiansfeld 
Tlf. 7456 1320 

www.martensensboghandel.dk

Start Squash
Der er informationsaften  

onsdag d. 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

Bekendtgørelser

Støt de lokale  
butikker og  

håndværkere

Læs også ugeavisen på:
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Vil du være en aktiv del af Danmarks 
mest lokale demokrati? 

www.menighedsraadsvalg.dk

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

Tør du tro og håbe 
på kærlighed i 

Danmark?

Tænk, om vi fik en 
god diskussion om 

kirkens relevans

- sæt kryds i kalenderen 15. september kl. kl. 19.00

Stil op til menighedsrådsvalg på
valgforsamlingen 15/9

Sted:
Tyrstrup Sognehus,

Gl. Kongevej 9,
6070 Christiansfeld.

HUSK at vi har åbent i denne uge: 

Fredag den 4. sept. kl. 12-17 &  

Lørdag den 5. sept. kl. 10-14

Favstrup Fisk

Altid frisk

 Favstrupvej 43  
Tlf. 2283 1091 
Christiansfeld

www.favstrupfisk.dk

HUSK at vi har åbent i denne uge: 

 

Konfirmation 2020

Konfirmation 2020

Konfirmation 2020

Konfirmander i Tyrstrup Kirke 
lørdag den 5. 
september 2020  
kl. 10.30

Konfirmander i Vejstrup Kirke 
lørdag den 13. 
september 2020  
kl. 10.30

Konfirmander i Tyrstrup Kirke 
søndag den 6. 
september 2020  
kl. 10.30

Johannes Midtgaard Madsen
Simon Engholm Lund
Alberte Kofod Holm
Nicklas Nissen Christensen
Kristoffer Sonne Povlsen
Melanie Schmidt Domaiski
Johanne Amanda Autzen
Patrick Erbs Thomsen
Mathias Guldager Skov
Thilde Kipp Runge Paaske
Kasper Stokbro
Victoria Mary Jensen
Caroline Sørensen
Mette Marie Christ Knudsen

Alma Marie Sloth Ebbesen
Natalie Szimnau
Lucas Eskelund Pedersen
Nicolai Clausen Sørensen
Trine Hirschel Thomsen
Filip Harbo Eskelund
Tobias Fey Langhoff Olsen

Emma Erlang Bjerregård
Lærke Jagd Boysen
Jakob Jagd Boysen
Caroline Leonhard Bertelsen
Maria Hausted
Sebastian Kay
Laura Isabella Hansen
William Kim Andreassen
Casper Graff Skøtt
Mathilde Buje Lind
Jessica Leanne Juhler
Claes Seirup Berg
Emil Vestergaard Pedersen
Malthe Holst Rechnagel
Jakob Finnemann Viuff
Maia Reinhardt Jacobsen
Oliver Miller Jespersen
William Vestergaard Pedersen
Maja Kock Rasmussen

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

Jeg har lige set en  

flyvende tallerken igen! 

Det ser man tit, når man er  

gift eller i forhold... 

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

1/1 okse- 
mørbrad
uden bimørbrad. 
Vægt ca. 1,8 kg

Pr. 1/2 kg  5995

5 Kærmølle 
bøffer Af oksefilet

12000

Kalveculotte

5995

KVIELEVER 795
Pr. 1/2 kg

PR. STK.

Vægt 
ca.  
1 kg

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

Skygebjerg . Kobberstedvej 60 . Tlf. 2335 1472
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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.

Tillykke

Kære Nicklas
Vi ønsker dig stort tillykke 
med konfirmationen den 5. 
september. Vi håber, du får 
den dejligste dag og glæder 
os til vi skal fejre dig.

Knus fra Onkel 
Bedste og Bedstefar

Kære Mathias
Du ønskes et stort tillykke 
med din konfirmation på 
lørdag. Vi håber, du får en 
dejlig dag, som du har ven-
tet længe på :-)

Knus fra 
Heidi & Jan 
Mariette & Claus 
Farmor & Farfar

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

Kuglepen 
Den perfekte  
gave fra  
Christiansfeld
Den mørke er fremstillet 
af træ fra  
Aller  
Mølledam.

Begge 
kugle- 
penne 
er frem- 
stillet af  
en lokal  
kunstner

Den lidt lysere er 
 fremstillet  

af træ fra  
Søstre- 
huset.

Kære Casper
Stort tillykke med konfir-
mationen den 6. september.
Vi glæder os, og håber du 
får en fantastisk dag!

Knuz fra mor, far,  
Maria & Amalie

Kære Claes
Tillykke med konfirma-
tionen søndag den 6. sep-
tember. Glæder os til at fej-
re dig.

Kærlig hilsen 
Farmor og Farfar

Kære Mathias
Så kom dagen endelig, stort 
tillykke med din konfirmati- 
on, vi glæder os rigtig meget 
til at fejre dig på lørdag.

Knus fra  
far og Tom

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.

Kære Sarah
Hjertelig tillykke med din 
konfirmation den 6. sep. 
Du ønskes en dejlig dag og 
en lys og lykkelig fremtid. 

Kærlig hilsen  
mormor

Christiansfeld 
Centret
lægges under nyt
MuseumKolding
Partierne i Kolding Kom-
mune har besluttet at 
lægge Christiansfeld Cen-
tret ind under et nyt fælles 
museum, som skal omfatte 
både Staldgården, Skam-
lingsbanken og Christi-
ansfeld Centret.

 
Christiansfeld Centret 

kommer over i den nye selv-
ejende organisation via en 
virksomhedsoverdragelse. 
Det forventes, at den nye or-
ganisation formelt træder i 
kraft pr. 1. januar 2021. Pla-
nen er, at der skal være en 
fælles direktør for alle tre ud-
stillingssteder. Der skal dog 
fortsat være en såkaldt Site 
Manager i Christiansfeld, 
samt en lokal Forvaltnings-
gruppe og en lokal Interes-
sentgruppe, som hidtil.

Samarbejdet med Kolding 
Kommune skal fortsætte med 
hensyn til byudvikling, drift af 
veje, parker og monitorering 
af verdensarven.

De planlagte arrangemen-
ter i 2021 - Christiansfeld 
Musikfestival i foråret og de 
udskudte events under Gen-
foreningsfejringen til juni - 

videreføres, ligesom foredrag 
året rundt, kulturarvsmåned 
til november, guidekorps med 
videre.

Men i 2021 skal der laves 
en ny strategiplan for formid-
ling, events, udstillinger med 
videre.

Indtil videre er Christians-
feld Centret dog det eneste af 
de tre udstillingssteder, som 
fungerer. Men snart kommer 
det nye center ved Skamlings-
banken med, og det nuværen-
de lokalhistoriske museum, 
Museet på Koldinghus, flyt-
ter sine aktiviteter fra slottet 
til Staldgården. De tre samles 
så under en fælles direktør.

Selve Koldinghus kom-
mer fra nytår til at være en 
del af Kongernes Samling, 
som også styrer samlingerne 
på Rosenborg Slot og Ama-
lienborg Slot. Koldinghus 
blev oprindeligt bygget som 
kongeslot for 750 år siden, og 
fungerede som slot for konger 
og dronninger frem til bran-
den i 1808, hvorefter det stod 
som ruin frem til 1970’erne, 
hvor det blev restaureret.

 
Henri
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Nyt fra 

Det sker!

Christiansfeld Centret 
Nørregade 14, 6070 Christiansfeld

Tlf.: 7979 1773 
Mail: centret@christiansfeld.dk

www.christiansfeldcentret.dk 

VIDSTE DU... | RUNDT OM VERDENSARVEN

...at UNESCO findes overalt i Danmark; verdensarvssteder, lærende 
byer, verdensmålsskoler og meget mere.

UNESCO i Danmark arbejder for, at kerneværdier som uddannelse til 
alle, ytringsfrihed, demokrati, beskyttelse af kulturarv og ligestilling for-
mer alles liv og hverdag. 

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

GENFORENINGEN I CHRISTIANSFELD
SÆRUDSTILLING 

FORLÆNGET TIL JULI 2021 

Kultur / Mad m.m.

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

Høstmølledag
på Sillerup Mølle

www.sillerupmoelle.dk

Søndag 
d. 6. september
kl. 10:00 – 16:00

GRATIS STADEPLADS FOR KRÆMMERE

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.

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

Høstmølledag på 
Sillerup Mølle
Traditionen tro afholder 
Sillerup Mølles Venner 
søndag den 6. september 
fra kl. 10-16 den årlige 
Høstmølledag. 

Der vil i løbet af dagen 
være salg af friskbagt brød 
fra den gamle stenovn i ba-
gehuset, og klokken halv 
tolv vil man kunne købe en 
portion boghvedegrød. Der 
vil være mulighed for kræm-
mere at sælge deres varer på 

gratis stadepladser ligesom 
møllens loppemarked også 
er åbent. Forskellige former 
for underholdning vil finde 
sted på dagen, og den flotte 
hvide mølle fra 1859 er åben, 
så man kan gå på opdagelse i 
den. Den store Deutz diesel-
motor fra 1914 bliver startet 
flere gange.

Som sædvanlig er der gra-
tis adgang og fri parkering, 
fortæller Hans Aage From.
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Klaver og sang
Lise Bendix og Berit Juul 
besøger Søstrehusets Kor-
sal med klaver og sang 
onsdag den 9. september.

Den danske sopran Lise 
Bech Bendix debuterede i 
2014 fra Solistklassen. Hun  
har Kandidatgrad fra Det 
Kgl. Danske Musikkonserva-
torium og Bachelorgrad fra 
Det Jyske Musikkonservatori-
um. I 2007 fik hun finaleplads 
i den internationale Yamaha 
sangkonkurrence i Danmark 
og Norge.

Ved Den Jyske Opera har 
Lise sunget hovedrollen i 
operaen »For enden af tun-
nellen«, og for nyligt sang hun  
hovedrollen i operaen »Det 
største og det mindste« ved 
Den sydfynske operafestival. 
I foråret 2019 var hun solist 
med Odense symfoniorkester 
i en direkte international TV-
transmission af Carl Nielsen 
konkurrencen.

Som oratoriesolist er Lise 
efterspurgt i hele landet, bl.a. 
med solistpartierne i Bachs 
Juleoratorium, Bachs Johan-
nes Passion og Matthæus 
Passion, Brahms Requiem, 
Faures Requiem, Händels 
Messias, Mozarts Requiem 
og C-mol Messe og Orffs 
Carmina Burana, foruden di-
verse liedkoncerter og opera-
koncerter. Med Københavns 
Bachkor har Lise sunget solist 
ved adskillige koncerter de se-
neste syv år. Lise indgår i flere 
forskellige klassiske ensem-
bler og er, ved siden af sit so-

listiske arbejde, sopran i DR 
KoncertKoret, og deltager 
ved de store symfoniske radio 
og TV dækkede koncerter fra 
DR koncerthuset.

I sit sangpædagogiske vir-
ke giver Lise workshops for 
kor, soloundervisning, kurser 
og er sangkonsulent. 

Berit Juul Rasmussen er 
uddannet ved Det Fynske 
Musikkonservatorium i 1999, 
med solistklassedebut samme 
sted i 2002. Desuden var hun 
udvekslingsstuderende ved 
Sibelius Akademiet i Helsinki 
fra 1995-97. Hun har modta-
get undervisning af Rodolfo 
Llambias, Rosalind Bevan, 
Mirta Herrera (Rom) og Jiri 
Hlinka (Oslo), samt deltaget 
i masterclass med bl.a. Paul 
Trein og Stephen Kovace-
vich. 

Som solist har Berit spil-
let med bl.a. Odense Symfo-
niorkester som »ungt navn« i 
1999, samt flere gange med 
orkesteret »Nova Amadeus« 
i Rom i klaverkoncerter af 
Mozart, Mendelssohn, Grieg 
og Chopin. Berit har holdt 
koncerter i Europa, Israel og 
Argentina, og hun er en aktiv 
kammermusiker bl.a. med 
Franck Duo, Idun Trio og 
Ensemble Valentin. Hun er 
tilknyttet Syddansk Musik-
konservatorium som akkom-
pagnatør og repetitør, akkom-
pagnerer Filharmonisk Kor 
i Odense og assisterer ofte i 
Odense Symfoniorkester, for-
tæller Hans Erik Jensen. 

Nye resultater fra CIF Bueskytter
Christiansfeld IF’s bue-
skytter havde 3 skytter til 
FM OPEN 3D lørdag den 
29. august. 

Dagen startede med regn-
vejr, men hen på formiddagen 
blev det til det flotteste solskin, 
som holdt resten af dagen. 

Skytterne opnåede følgen-
de placering: Davoud Helany 
nr. 1 i herre master instinktiv, 
Tage Kristensen blev nr. 3 i 
herre master compound og 
Christian Jørgensen nr. 7 i 
herre langbue.

Af Eva Kristensen

Kunstudstilling i Tyrstrup Sognehus

I de tre efterårsmåneder, 
september til og med no-
vember, udstiller kunst-
neren Birthe Jespersen 
fra Outrup ved Varde sine 
flotte akrylmalier i sogne-
husets lyse lokaler.

Birthe Jespersen stammer 
oprindeligt fra Dianalund på 
Sjælland, før hun blev gift og 
flyttede til Vestjylland. I 1970 
begyndte hun at arbejde med 
oliemaleri på aftenskolen og 
dyrkede det de følgende 10-
15 år. Derpå holdt hun en 
pause i nogle år på grund af 
gården og børnene - bortset 
fra bestillingsopgaver om vin-
teren. I 1983 begyndte Birthe 
Jespersen selv af undervise i 
kreative fag på en efterskole 
de følgende 11 år.

I 1999 indledtes et nyt 
livskapitel, da parret solgte 
gården til deres søn og svi-
gerdatter for selv at rejse til 
Grønland, hvor de bestyrede 
et sømandshjem i 3 år. Efter 
hjemkomsten til Danmark in-

spireredes Birthe Jespersen af 
en salme, og hun malede med 
akryl, hvilket hun har fortsat 
med at gøre lige siden. Hun 
arbejder i de udstillede ma-
lerier med en speciel teknik, 
hvor man først lægger japan-
papir på lærredet og dernæst 
påfører akrylmalingen og så 
ved hjælp af en blanding af 
sprit og danskvand opnår den 
særegne krakkeling og struk-
tur.

Mange af Birthe Jesper-
sens værker emmer af en hel 
unik naturstemning med spi-
rituelle overtoner og de er alle 
inspireret af udvalgte sange 
og salmer. 

Af Lars Østergaard Jensen

- Birthe Jespersen inspireres af salmer

Birthe Jespersen med et af 
sine værker.
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Bolig / Ejendomme m.m.

Kontakt din lokale  
GF-assurandør
Nels Thorsgaard

Mobil 24 80 99 40 · nels@gfforsikring.dk

GF Sønderjylland 
Bredgade 7 · 6100 Haderslev
Tlf. 74 52 47 79 · gf-sønderjylland.dk

Liberale Erhverv m.m.

Praktiserende landinspektør 
Peder Boesen 

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

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

kl. 16.00-17.00 på  
Christiansfeld Bibliotek

Charlotte Szocska 
Mette H. Bindeballe

Advokat  
Frode Christensen
Møderet for Højesteret

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

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

ALLE SKAL HAVE RÅD TIL AT FÅ HJÆLP

Besøg ved Revsø Slotbjerg
- tilgroet voldsted med rig historie.

Vi besøger denne gang re-
sterne af voldstedet til det 
tidligere så omfattende og 
magtfulde gods, Revsø - 
der nu adskilt af Nørreåen 
gemmer sig mellem træ-
bevoksning få hundrede 
meter fra den nuværende 
Revsø Gård. Man vil så 
absolut få mest ud af et be-
søg, når træerne har smidt 
bladene og kornet ikke står 
så højt.

Kørselsvejledning: Fra 
Christiansfeld køres via 
Hjerndrup til krydset ved 
Sommersted, hvor der dre-
jes til højre mod Jels. Efter 
1,8 kilometer drejes til højre 
mod Tågerup. Efter få meter 
ad denne vej drejes for tredje 
gang til højre ad Revsøgård-
vej. Kør Forbi Revsøgårds 
store, hvide bygning, over 
broen over Nørreå og drej 
til venstre ad en grusvej. 150 
meter nede parkeres bilen i 
vejsiden, lige før vejen svin-
ger til venstre. Umiddelbart 
syd for grusvejen, op ad en 
lille skråning, ligger voldste-
det. Det meste af anlægget er 
under dyrkning, men det kan 
endnu tydeligt ses fra toppen 
af den omtalte skråning ud 
mod vejen og fra en lille lund, 
der ligger helt ud til vejen og 
dækker den vestlige skråning 
af den nordlige banke.

Beskrivelse
I bogen »Danske Vold-

steder - En vejviser - Jylland 
- bind 2«, der kan bestilles 
hjem til biblioteket eller kø-
bes antikvarisk, fortæller mu-
seumsinspektør på Museum 
Sønderjylland, Lennart S. 
Madsen: - Voldstedet består 
af to høje banker, der er an-
lagt på den nordlige kant af et 

meget bakket terræn ud mod 
en ådal. Den nordlige, cirka 
40 X 40 meter store banke 
er i øst og vest omgivet af 10 
meter brede og fra 1,5 – 2,5 
meter dybe, tørre voldgrave. 
Mod nord er den afgrænset 
af en stejl skråning ud mod 
ådalen og mod syd af en i dag 
kun svagt synlig grav, der skil-
ler den fra den sydlige banke. 
Denne er cirka 40 X 30 meter 
stor, med største udstrækning 
i øst-vest. Den østlige vold-
grav er bevaret i fortsættelse 
af den nordlige bankes østre 
grav. Mod syd anes kun en 
svag sænkning efter en grav, 
mens den vestlige grav ikke 
længere kan ses i terrænet!

Udgravninger
Lennart S. Madsen for-

tæller, at Hans Neumann fra 
Haderslev Museum i 1947 
og 1949 foretog mindre ud-
gravninger, der viste, at der 
i den nordlige del af denne 
banke har stået en tårnagtig 
bygning, der menes anlagt i 
begyndelsen af 1400-tallet. 
Nordvest for denne, helt ud 
mod ådalen, udgravedes fun-
damenter og gulvlag efter to 
stenbygninger, der begge har 
fungeret i 1500- tallet. Langs 
bankens rand fandtes des-
uden fundamenter af kam-
pesten, der kunne tyde på, at 
banken endnu på denne tid 
har været omgivet af en ring-
mur mod øst, nord og vest.

Historie
I bogen skriver Lennart S. 

Madsen om stedets historie: 
» - Revsø nævnes første gang 
1488, da gården var centrum 
for slægten Emmiksens store 
godskompleks på op imod 
140 gårde. Etableringen og 
afvikling heraf er et godt ek-

sempel på, hvorledes det lyk-
kedes enkelte slægter at samle 
sig store godskomplekser i 
det urolige 1300-tal, hvor så 
mange andre mindre her-
remænd mistede deres gods, 
samt på hvordan arvedelinger 
senere ødelagde godset.

Slægtens stamfader Es-
bern Tagesen startede i 
1300-tallets midte med at 
eje omkring 30 gårde i Slogs 
Herred ved Tinglev. Gennem 
giftermål, godsopkøb og ikke 
mindst takket være en nær 
tilknytning til Henneke Lim-
bek på Tørning, kunne han 
ved sin død i 1410 overdrage 
70 gårde, beliggende i Slogs 
Herred, Vestlevig og på Ha-

derslev Næs til sine arvinger. 
Stort set alle gårde gik til søn-
nen Emmike Esbernsen, som 
i sin levetid forøgede godset 
til 140 gårde. Vigtigst heraf 
var Revsø, der i Gram Herred 
ejede 77 gårde. Dette gods 
synes han at have erhvervet 
omkring år 1420.

De 140 gårde blev efter 
hans død omkring 1480 for-
delt til tre sønner og to døt-
re på sådan en måde, at det 
skabte grundlag for 6 mindre 
hovedgårde i 1500-tallet. Ad-
skillige af disse optræder med 
et voldsted i bogen, hovedsa-
gelig under Nørre- og Sønder 
Tyrstrup Herred. Disse gårde 
blev i løbet af 1500-tallet hver 
især atter udsat for adskillige 
arvedelinger, og stort set alle 
blev solgt til kronen sidst i 
århundredet. Dette gælder 
også Revsø, der, da Emmike 
Esbernsen tipoldebarn Otto 
Mouridsen i 1572 solgte går-
den til kronen, kun bestod 
af selve hovedgården samt 8 
gårde.

Både de skriftlige kilder 
og de arkæologiske undersø-
gelser tyder altså på, at Revsø 
blev opført som en nyan-
lagt fæstning i begyndelsen 
af 1400-tallet, kort tid efter 
dronning Margrethes forbud 
mod at anlægge borge - der jo 
ikke havde gyldighed i Her-
tugdømmet!« slutter Lennart 
S. Madsen fortællingen om 
det nedpløjede voldsted.

Af Lars Østergaard JensenTræerne til venstre gemmer Revsø Slotsbjerget. Til højre i billedet ses nutidens Revsø Gård.

Stående inde i anlægget kan man få et godt indtryk af dets 
dimensioner. Allerbedst vil det dog være at besøge stedet efter 
løvfald. 

Voldstedet set fra broen over Nørreå (Sommer).
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Landbrug / Have / Fritid

• 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

Støt de lokale  
butikker og  

håndværkere

Gydegrus udlagt i Mølbrobæk 
til ørrederne

Om 3 -4 måneder vil bæk- 
og havørreder kunne videre-
føre slægten oppe i den lille 
Mølbro Bæk mellem Frørup 
og bækkens udløb i Fovså/
Nørreå takket være udlæg-
ning af gydegrus.

Det sidste udlægnings-
projekt blev gennemført den 

8. august af sportsfiskernes 
Samarbejdsudvalg for Ribe Å 
System med Rune Østerga-
ard Schulz som projektleder. 
Det omfattede udlægning af 
50 m³ grus og småsten over 
en 400 meter lang strækning 
mellem Mølbrovej og bæk-
kens udløb i Fovså. Formålet 
er at øge den naturlige laksefi-

skebestand i området, hvilket 
især vil sige bæk- og havørred.  

Projektet blev udført i 
samarbejde med Kolding 
Kommune og supplerer kom-
munens indsats med at gen-
skabe gode fysiske forhold 
og målopfyldelse på stræk-
ningen. Fiskeplejemidlerne 
har bevilliget 15.000,- kroner 
eksklusiv moms til indkøb og 
transport af gydegruset. Sam-
arbejdsudvalget bekostede en 
entreprenør til at køre gruset 
ud til bækken, hvor han med 
en sandvogn og via et trans-
portbånd lagde stenene di-
rekte ud i bækken. Kolding 
Kommune stillede en rende-
graver med fører til rådighed 
hele dagen. 

Ørredens livscyklus
Allerede for 7-8 år siden 

havde Kolding Kommune 
udlagt gydegrus på stræk-

ningen af Mølbro Bæk ne-
denfor Frørupvej i Frørup, 
fortæller Rune Østergaard 
Schulz til avisen. Med udlæg-
ning af gydegruset kan det 
lille vandløb blive et sandt 
tilløbsstykke for havørreder, 
der gladelig svømmer den 70 
kilometer lange vej fra Vade-
havet og helt op til gydeplad-
serne, hvor hunfiskene under 
gydeakten skovler en grube 
i gruset, hvor de befrugtede 
æg (rogn) drysser ned i sik-
kerhed mellem grus og små-
sten. Omkring 4 måneder se-
nere kommer de små ungfisk 
frem fra deres skjul. I starten 
ernærer babyørrederne sig af 
en blommesæk under bugen, 
men allerede efter cirka halv-
anden måned begynder de at 
æde smådyr i bækken.

Af Lars Østergaard Jensen

Havørred på 3-4 kilo, som efter et par års ædeophold ude i 
Vadehavet vendte tilbage Ribe Å Vandsystem for at gyde om 
vinteren.

Foto af ørredunge og lakseunge, begge omkring halvandet år gamle. Når ørredungerne bliver lidt over 2 år gamle, trækker nogle af 
dem ud i havet og bliver havørreder, mens andre forbliver i åen som bækørreder. Derimod søger alle lakseunger ved samme alder ud 
i saltvand og op i Nordatlanten.

Her fra Mølbro Vej og cirka 400 meter ud til Fovså blev gyde-
gruset lagt.
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Håndværkere m.m.

En hverdag 
fuld af  
musik
Søndagens gudstjeneste 
sættes i gang med et orgel-
brus og bag tangenterne 
sidder Karin Mølbak, som 
er organist ved Tyrstrup 
Kirke. 

Musikledsagelse til guds-
tjenestens salmer er bare en 
af de mange opgaver, som 
ligger i organistjobbet. Der 
spilles også på orgelet til bi-
sættelser, bryllupper og kon-
certer. Klaveret er et andet 
af organistens instrumenter. 
Det bruges til at ledsage san-
gen til diverse arrangementer 
i kirken og i Sognehuset. 

Ud over at selv at spille, le-
der Karin kirkens voksenkor. 
Koret øver torsdag eftermid-
dag og synger både verdslige 
og kirkelige sange. 

»En del af mit arbejde er 
at overveje hvilke korsatser, 
koret skal synge (en korsats 
er noder og tekst, der består 
af op til fire forskellige stem-
mer). Det skal gerne være no-
get, som passer til, hvor vi er 
i kirkeåret eller lægger sig op 
af den årstid, vi er i. Det er en 
fornøjelse at arbejde med ko-
ret. Deltagerne kaster sig bare 
ud i de sange, jeg præsenterer 
for dem. Og det er fantastisk, 
hvor meget de kan lære. Det 
giver virkelig energi at være 
korleder for dem«.

Også planlægning og af-
vikling af koncerter falder ind 
under organistjobbet. »Vi vil 
gerne lave nogle gode og va-
rierede koncerter i Tyrstrup 
Kirke«, fortæller Karin. 

»Musik er dejlig og aku-
stikken i vores kirke er helt 
fantastisk. Mange sangere 
og musikere er glade for at 
spille her. Og så er der ofte 
forkyndelsen i sangene - på 
den ene eller anden måde«. 
Hun mener dog, at der godt 
måtte komme mange flere til 
koncerterne i kirken. 

»Det er så ærgerligt at gå 
glip af den gode musik. Og 
kirkens smukke rum gør op-
levelsen ekstra god«. Karin 
har en drøm om at lave flere 
orgelkoncerter, så det meget 
fine orgel kan blive brugt og 
så flere kan få en god oplevel-
se med orgelmusikken. 

Fællessang er en anden 
passion for Karin. »Der er 
lige kommet en ny udgave af 
Højskolesangbogen. Det er 
en gave til kirken. Det giver 
anledning til at sætte fokus på 
fællessang. 

Den seneste Corona-tid 
og særligt Fabers morgensang 
har vist os, at det betyder no-
get med fællessang. Det er 
godt at være sammen om at 
synge. Det skaber glæde midt 
i en vanskelig tid«. 

Derfor vil kirken i den 
kommende tid arrangere høj-
skolesangaftner, hvor man 
både får mulighed for at 
synge sangene og få lidt bag-
grundsviden om dem. 

Men det bedste ved jobbet 
som organist er for Karin al-
ligevel søndagens gudstjene-
ster. Det er ugens højdepunkt 
og forløsning og det, som hun 
hele ugen spiller frem mod. 
Det er en kæmpe glæde at 
sætte sig til orglet, og lade det 
smukke og kæmpe store in-
strument fylde kirken med et 
brus af toner. 

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

Karin Mølbak er organist ved Tyrstrup Kirke og har været det 
siden efteråret 2018.



Christiansfeld Avis10 Tirsdag den 1. september 2020

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,-


