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Gudstjenester
Søndag d. 13. september 2020 

14. søndag efter trinitatis
Aastrup .....................kl. 09.00 
Aller .............................. ingen 
Bjerning ....................kl. 09.00
Brødremenigheden ..kl. 10.30
Fjelstrup ....................kl. 10.15 
Frørup ........................... ingen 
Hejls .............................. ingen
Hjerndrup .................kl. 10.30
Moltrup .....................kl. 10.30
Sommersted ..............kl. 10.30
Stepping ........................ ingen 
Taps ............................... ingen 
Tyrstrup .....................kl. 16.00 
Vejstrup .....................kl. 10.30 
Konfirmation 
Vonsbæk ........................ ingen

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 16. september 19.30: 
»Kristenkampens ensomhed«

Frimenighedspræst Ejler Nørager, Taps. 
Alle er velkomne!

Christiansfeld  
Billard  
Klub
HUSK generalforsamling
i Christiansfeld Billard Klub 
tirsdag d. 8. september kl. 19.00 

Bestyrelsen

Christiansfeld Pensionistforening
torsdag den 17. september  

kl. 14.00 i Seniorhuset

underholdning ved 
Svenne Langholz

På grund af Coronaen må vi desværre kun være 
50 personer.

Medl. 40,00 kr. og andre 60,00 kr.
Annonce- 
sponsor:

Formiddagsidræt 
i Fjelstrup Hallen

Vi starter torsdag  
den 17. september kl. 9.30

Vi begynder med gymnastik og derefter forskellige spil.

Pga. Conoraen bliver det nok lidt anderledes.

Alt skal sprittes af, før vi spiller,  
og man skal spritte hænder mellem hvert spil.

Der er håndsprit i hallen.

Ellers håber vi, at vi får det bedste ud af formiddagen.

I kaffepausen vil vi sidde med afstand.

Bestyrelsen

Vi prøver igen, og denne gang koncentrerer  
vi os om afviklingen af generalforsamlingen.

Underholdningen gemmer vi  
til en senere lejlighed.

Christiansfeld  
Kegleklub
afholder ordinær 

generalforsamling 
tirsdag d. 22. september 2020 kl. 17.30  

på Den Gamle Grænsekro
Med dagsorden i henhold til vedtægterne, herunder  
valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvor afgående er:

           Ove Andresen (modtager genvalg) 
           Asbjørn Kjelde (modtager ikke genvalg)

Forslag til behandling på mødet skal indgives skrift- 
ligt pr. brev eller mail senest tirsdag d. 15. september  

til Asbjørn Kjelde, Huustoft 16, Chr.feld 
e-mail: akjelde@christiansfeld.tv

I forbindelse med generalforsamlingen er der  
overrækkelse af pokaler og medaljer  

til de vindende hold i turneringen 2019/20.

Efter generalforsamlingen serveres en  
Wienerschnitzel, og efterfølgende får vi en kop  
kaffe, medens Kristian Grøn vil fortælle om  

begivenhederne omkring genforeningen.

På grund af middagen er tilmelding nødvendig  
senest fredag den 18. september.

Ring til Aase tlf. 24 65 19 41 eller  
Connie tlf. 41 50 05 29 

eller skriv jer på tilmeldingslisten på opslagstavlen.

Nye spillere er meget velkomne.

Ny sæson er startet,  
og vi har ledige pladser på flere hold.

Kontingentopkrævning uge 39.

Bestyrelsen

Høstgudstjeneste 
i Fjelstrup Kirke
Vi takker for årets høst

søndag den 13. sept.  
kl. 10.15

Kirkesangerkoret  
EKKO medvirker.

Indsamling til  
Folkekirkens Nødhjælp.

• 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...

ROSER
I POTTER

Hjerndrupvej 10 . 7456 1511
www.blomstergaarden- 

christiansfeld.dk

5900

1900

FRA

FRA

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

Velkommen til valgforsamling
Af Jørgen Dahl, Formand for Vejstrup-Hejls-Taps Pastoratsråd

Så skal der igen være valg til 
menighedsrådene, hvortil man 
langt de fleste steder vælges 
for en 4-årig periode. (Det er 
dog muligt for det enkelte me-
nighedsråd at afkorte valgpe-
rioden til 2 år, hvilket kan være 
formålstjenligt i forhold til at få 
siddende rådsmedlemmer til 
at tage en valgperiode mere, 
men det er til gengæld ikke 
særlig hensigtsmæssigt i for-
hold til nyvalgte medlemmer, 
idet det er min erfaring, at det 
tager tid at sætte sig ind i me-
nighedsrådets arbejdsgange 

og procedurer.) 
Da det som oftest har været 

svært at skabe opmærksom-
hed omkring menighedsråds-
valgene, var der ved det sene-
ste valg i 2016 tanker fremme 
om at lægge valgene i samme 
år som byrådsvalgene. I så fald 
skulle forrige valg have været 
for en 5-årig periode. Denne 
tanke blev ikke til noget, men 
til gengæld blev det som noget 
nyt besluttet, at valgene skulle 
tydeliggøres ved at lægge dem 
på samme dato over hele lan-
det. Først med et orienterende 

møde om dels menighedsrå-
dets arbejde i den forløbne 
periode og dels om påtænkte 
initiativer fremadrettet. Dette 
møde var planlagt til at skulle 
finde sted d. 12. maj, men 
grundet coronaepidemien 
blev dette møde udsat til at 
kunne finde sted senere inden 
for en vis afgrænset periode. 
Derimod er den oprindeligt 
planlagte dato for afholdelse 
af valgforsamlinger, nemlig 
tirsdag d. 15. september, ble-
vet fastholdt. For pastoraternes 
vedkommende kan de enkelte 

sogne, som indgår heri, lægge 
deres valgforsamling inden for 
den uge, hvori d. 15. septem-
ber indgår.

I Vejstrup-Hejls-Taps Pastorat 
ligger valgforsamlingerne i for-
hold til nævnte rækkefølge d. 
15., 16. og 17. september klok-
ken 19.

Ifølge Landsforeningen af 
Menighedsråd regnes der 
med, at ca. hver tredje af de 
kommende menighedsråds-
medlemmer er nye, det vil sige 
omkring 4000.

Du opfordres hermed til at 
møde op og deltage i valgfor-
samlingen i den kommende 
uge.

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.

Vejstrup, Hejls, Taps Pastorat

Aftengudstjeneste
i Taps Kirke

Søndag d. 13. september kl. 19.00
er der aftengudstjeneste i Taps Kirke,  

hvor vi markerer Høsten.

Vejstrup, Hejls, Taps Pastorat

afholder valgforsamling for 
Vejstrup Sogn

Tirsdag den 15. september kl. 19  
i Lærkebo Aktivitetshus

Alle fremmødte folkekirkemedlemmer fra sognet, som 
er fyldt 18 år, kan deltage, stille op og stemme.

Vel mødt til valgforsamling.
Pastoratsrådet

Vejstrup, Hejls, Taps Pastorat

afholder valgforsamling for 
Hejls Sogn

Onsdag den 16. september kl. 19  
i Mødelokalet, Hejls Gamle Skole
Alle fremmødte folkekirkemedlemmer fra sognet, som 

er fyldt 18 år, kan deltage, stille op og stemme.
Vel mødt til valgforsamling.

Pastoratsrådet

Vejstrup, Hejls, Taps Pastorat

afholder valgforsamling for 
Taps Sogn

Torsdag den 17. september kl. 19  
i  Taps Skole

Alle fremmødte folkekirkemedlemmer fra sognet, som er 
fyldt 18 år, kan deltage, stille op og stemme.

Vel mødt til valgforsamling.
Pastoratsrådet

BekendtgørelserChristiansfeld 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.

Beskæftigelser

Tilkaldevikar til 
Børnehaven Regnbuen 
søges
Vi mangler en vikar hos os i Børnehaven Regnbuen, 
som kan træde til ved ferieafvikling, sygedage o.l.

Du skal have erfaring i at arbejde med børnehave-
børn, være fleksibel og brænde for arbejdet med 
børn.

Hvis det er dig vi står og mangler, så kontakt os på  
tlf. 4038 8216  
og spørg efter  
souschef Søren Bank

Kristen forbøn for 
syge ved Tommy Gubi  
Torsdag den 10. september kl. 19.30
i Udfordringens mødelokale,
Jernbanegade 1, 6070 Christiansfeld.
Gratis, men gerne tilmelding på mobil 
5131 6599 af hensyn til pladsforhold.
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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

Hvordan får man  

nemmest sin kone til at  

græde medens man har sex?

Man ringer til hende...

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

HESTEKØD
Hakket hestekød 
1 kg 40,-

10000

Nyrøget BACON eller 

HAMBURGERRYG 1995
Pr. 1/2 kg

FRIT 
VALG

TA’ 3 KG

Skært hestekød

1 kg  6000

Engelsk bøf 
af hestefilet

Pr. 1/2 kg   4500

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.

Tillykke

Kære Lucas
Stort tillykke med din kon-
firmation søndag den 13. 
september. Vi glæder os til 
at fejre dig og håber du får 
en fantastisk dag. 

Kærlig hilsen 
Bedstefar og mormor

Kære Sia
STORT tillykke med de 18 
år. Håber snart vi ser dig i 
Kia’en.

Knus  
Mormor og morfar

Kære Pernille Gellert
Så blev det endelig din tur 
til at blive konfirmeret lør- 
dag den 12. september.

Kærlig hilsen 
Familien

Oplev en Beatles koncert
For jer, der gerne vil ople-
ve en The Beatles koncert, 
er der nu mulighed for at 
komme rigtig tæt på den 
ægte vare på Tørning Mølle. 

Orkesteret »The Beat-
les Revival«, der kommer fra 
Prag, er det tætteste, man kan 
komme på det originale The 
Beatles orkester bestående af 
Poul, George, Ringo og John. 

Orkesteret har med deres 
passion og målrettethed, ikke 
kun for musikken, men også 
for udseende, udstyr, scene-
opstilling og optræden skabt 
sig en stor klasse og en fan-
tastisk popularitet, ikke kun 
i hjemlandet, men over hele 
Europa. Bjarne Beck, daglig 
leder på Tørning Mølle, er 
stolt af at kunne give musikel-
skere den mulighed for at op-

leve The Beatles musik igen 
og så med den intensitet. Det 
bliver en stor oplevelse, og i 
disse coronatider er det dej-
ligt igen at kunne give publi-
kum mulighed for at overvære 
live musik af den kvalitet.

Koncerten finder sted på 
Tørning Mølle den 24. sep-
tember og billetter købes på 
7450 7450 eller www.toer-
ning-moelle.dk

Følg ugeavisen på Facebook!

KOPI-PRISER:
A4 sort/hvid ...kr. 1,-
A4 farve .........kr. 3,-

A3 sort/hvid ...kr. 2,-
A3 farve .........kr. 6,-
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BLIV OMDELER OG TJEN EKSTRA PENGE

Vi har lige nu brug for omdelere i alle aldre. Unge, 
studerende, voksne, ældre – du skal blot være fyldt 
13 år for at søge jobbet.

Vi leverer reklamerne og aviserne på din adresse  
– reklamerne er pakkede og klar til omdeling.

Du kan arbejde 1-2 gange 
om ugen.

Du arbejder i dit  
nærområde.

Bestem selv hvornår på 
dagen, du vil arbejde,  
indenfor deadline.

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

Du optjener løbende point til 
vores gaveshop, hvis du er 
fast omdeler under 18 år.

VI                     OMDELERE
I DIT OMRÅDE

SØGER  

→

→

→

→

→

→

LÆS MERE

blivomdeler.nu
OG SØG JOBBET PÅ

MASSER AF GODE GRUNDE 
TIL AT BLIVE OMDELER:

Legatuddeling 2020

Fælleslegatet for værdigt trængende  
i Kolding Kommune
Legatet kan alene uddeles til personer, som bor i  
tidligere (før kommunalreformen pr. 1. januar 2007)  
Kolding Kommune, i tidligere (før kommunalrefor- 
men 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
• Ansøgningsskemaet kan udskrives fra  
 Kolding Kommunes hjemmeside 
 https://www.kolding.dk/om-kommunen/ 
 okonomi/legater/faelleslegatet-for-vaerdigt- 
 traengende-i-kolding-kommune

• Ansøgningsskemaet udleveres i receptionen,  
 Socialforvaltningen, Nicolaiplads 6, 6000 Kolding,                      
 fra den 1. september 2020.

• Ansøgningsskemaet udleveres i 
 Caféen på Jobcentret, Dieselvej 6, 6000 Kolding, 
 fra den 1. september 2020.

Du kan også søge via kolding.dk
• Ansøgningen kan også 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

Ansøgningsfrist
For at komme i betragtning til legatet, skal vi have  
modtaget din ansøgning, enten elektronisk eller  
pr. post senest den 15. oktober 2020.

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 2533. 

Bekendtgørelser

Konfirmation 2020

Konfirmander i Vejstrup Kirke 
søndag den 20. 
september 2020  
kl. 10.30

Naja Mønsted Laursen

Christiansfeld Årskalender 2021 
præsenteret under åben himmel
Vejrguderne diskede op 
med såvel strålende sol 
som barske byger, da 
Christiansfeld Lokalhi-
storisk Arkiv og Forening 
havde indbudt til offentlig-
gørelse af den nye årskal-
der hjemme i arkivleder 
Jytte Ludvigsens have.

Kalenderens tema var 
»Min barndom og ungdom« 
med 12 historier skrevet af 

en række lokale borgere i 
Christiansfeld og omegn. 
Jytte Ludvigsen bød alle vel-
kommen og fortalte først lidt 
om de mange udfordringer i 
forbindelser med udsendelse 
af kalenderen på grund af co-
rona.

Herefter fortalte besty-
relsesmedlem Nels Thorsga-
ard udførligt om tilblivelsen 
af kalenderen, hvis forside 
prydes af billeder af den nye 

plads bag Søsterhuset, Aller 
og Christiansfeld skoler samt 
fotos af børn med cykler. For-
ordet er skrevet Leif Jacob-
sen, formand for arkivet, som 
bl.a. beskriver sin barndom 
med sne om vinteren og sol 
om sommeren.

Kalender med  
mange bidragsydere

Til hver af de 12 måneder 
fortæller følgende om deres 
barndom; Aksel Gram, Else 
Svane, Käte Thomsen, Ger-
hard Hansen, Erik Petersen, 
Ellen Kvist Pedersen, William 
Øhlenschlæger Madsen, Nis 

Refshauge, Ejnar Schmidt, 
Hans Erik Bylling, Flemming 
Skjønnemann samt endelig 
Jytte Ludvigsen. De 12 meget 
forskellige fortællinger er sjov 
og interessant læsning for alle 
aldersgrupper. 

Nels Thorsgaard måtte 
indrømme, at det bliver van-
skeligt at sælge kalendere i 
fremtiden, da mange menne-
sker i dag har en digital kalen-
der på deres telefon, IPad el-
ler computere - men der er nu 
ikke noget som den kalender, 
vi laver med en historie for 
hver måned, sagde han med 
overbevisning. Igen i år har 

foreningen forsøgt at holde 
prisen nede på samme niveau 
som de forrige gange, selv om 
fremstillingsprisen stiger for 
hvert år.

Jørgen Bøytler modtog 
den første

Arrangementet sluttede 
med, at Nels Thorsgaard 
overrakte det første eksem-
plar til Brødremenighedens 
præst, Jørgen Bøytler, som 
takkede for indbydelsen og 
sin kalender. Bøytler udtrykte 
beundring for det flotte og 
imponerende arbejde, som 
foreningen igen har lagt for 
dagen. 

Årskalenderen er efter hans 
mening ikke blot en kalender, 
men også et historisk doku-
ment. Han udtrykte derfor 
håb om, at folkene ikke bliver 
trætte lige med det samme af 
at lave årskalenderen, som de 
færreste byer af samme stør-
relse som Christiansfeld kan 
bryste sig magen af.

Den flotte kalender, der 
kan være en fin gaveide til 
mange lejligheder og i forskel-
lige sammenhænge, sælges for 
blot 60,- blandt andet hos 
Martinsens Boghandel.

Af Lars Østergaard Jensen

Forsiden på Årskalenderen 2021. Nels Thorsgaard og Jørgen Bøytler.
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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, 
Genforeningsplatte i historiske rammer på Grænsekroen og adgang til 
Genforenings- 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

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

Det er i Fjelstrup det sker!

FEST KURSUS HYG DIG 
Forsamlingshus     Vi har alt du skal               Lej en hel hal
Max 100 gæster bruge til dit kursus, 250 kr
2300 kr                små og stole lokaler               pr. time

Klublokale Ring og hør                    Firma- eller
Max 40 gæster         hvad vi kan gøre       familiearrangement                               
1800 kr                         for dig                      -vi har ideerne

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

Dansesæsonen i Fjelstrup 2020-21

Hvor: Fjelstrup Forsamlingshus
Hvornår: Onsdage
Nybegyndere: Kl. 19.00 - 19.45
Øvede: Kl. 20.00 - 20.45
Hvem: For alle over 18 år 
Start: Den 16. september
Kontakt: Brian Christensen 
 Tlf.: 25709313

Vores instruktør vil undervise i et bredt udsnit af danse, bl.a. jive, cha-cha-cha, rumba,  
engelsk vals, quickstep, wienervals og meget mere.

Det arrangeres af Motionscenter 24/7 Fjelstrup, men medlemskab er ikke nødvendigt.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte: Brian Christensen på tlf. 2570 9313

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

Familieferie i Harzen
5 dage på 4-stjernet hotel i Braunlage, Midttyskland

Maritim Berghotel Braunlage
HHHH

Braunlage i Oberharzen er indbe-
grebet af Harzenromantik med sine 
originale gamle træhuse, floden der 
bruser gennem byen og en natur, 
hvor skovene og bjergene gemmer på 
borge fyldt med middelaldermystik og 
ridderromantik. Hotellet ligger hævet 
over byen med udsigt til det hele og 
med optimale rammer for en rigtig for-
kælelsesferie. Her er et væld af facili-
teter til fri afbenyttelse. Badekåbe og 
badesko kan lånes i receptionen, og 
opholdet inkluderer et frivilligt aktivi-
tetsprogram, hvor I for eksempel kan 
starte dagen med vandgymnastik i 
den store wellnessafdeling. Herefter 
kan I med god samvittighed kaste jer 
over hotellets lækre morgenbuffet 
med alt i frisk frugt, lune lækkerier 
og friskbagt brød og kage, som også 
inkluderer et glas sprudlende sekt, 
hvis det frister. 

•	4 overnatninger
•	4 x champagnebrunch
•	3 x 3-retters middag/buffet
•	Stort aktivitetsprogram
•	10 % rabat på wellness
•	10 % rabat på togtur

Ankomst
Valgfri frem til 17.12.2020 og 
1.4.-28.5.2021.
Børnerabat 
Op til 4 børn under 12 år med rabat.

Pr. person i dobbeltværelse

2.199,-
Pris uden rejsekode 2.499,-

3 nætter 1.799,-
5 nætter 2.749,-

Værelse med balkon/terrasse



Christiansfeld Avis6 Tirsdag den 8. september 2020

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.

Det er skønt at følge årets gang
»Det er skønt at være ude i 
det fri og få lov til at følge 
årets gang. De forskellige 
årstider har hver deres 
charme.« 

Kamma Pustelnik kan lide 
sit arbejde som leder af kirke-
gården ved Tyrstrup kirke. »Vi 
er udenfor i næsten al slags 
vejr hele året rundt. Vi er der 
både om foråret, når forårs-
blomsterne skal plantes; om 
sommeren, hvor hækkene skal 
klippes og sommerblomster 
sættes; om efteråret, når der 
skal beskæres og omlægges, 
og om vinteren når vi lægger 
gran. Der er gang i den hele 
året rundt«.

Dertil kommer, at en del 
af Kammas arbejde også har 
mere administrativ karakter. 
Det er hende, der planlægger 
den daglige gang på kirkegår-
den og medarbejdernes dag-
lige opgaver. Det er hende der 
lægger planer for udviklingen 
på kirkegården. »Kirkegården 
skal ikke bare været et trist 
sted. Godt nok skal der være 
plads til at sørge og savne og 
græde, men kirkegården skal 
også gerne være et smukt 
sted, som skaber en god ram-
me for minderne og taknem-
ligheden. Og mødet med folk 
på kirkegården er vigtigt for 

hele kirkegårdens personale«. 
»Der er altid plads til en lille 
snak, hvis det er det, folk har 
brug for. Samtalen kan lette 
sindet. Derfor prøver vi at 

give folk den bedste behand-
ling og byde alle velkommen 
på kirkegården«.

Mødet med mennesker 
fylder meget i Kammas ar-

bejde, og det er også noget 
af det, hun nyder ved jobbet. 
Der er samtaler med pårøren-
de, når der skal vælges grav-
sted, der er urnenedsættelser, 
som kirkegårdens personale 
oftest står for, og det tilfæl-
dige møde på kirkegårdssti-
erne og telefonsamtalerne. 
»Det er dejligt med de mange 
forskellige mennesker, vi mø-
der. Nogle har brug for meget 
snak, mens andre har brug for 
stilhed«.

Kamma drømmer om at 
udvikle kirkegården, så den 
også får præg af at være en 
park. Derfor laves der grønne 
arealer, og der er blevet op-
stillet flere bænke. Nogle af 
de sløjfede grave beplantes 
med stauder eller sommer-
blomster. »Det må godt være 
hyggeligt at besøge en kirke-
gård«, siger Kamma, mens 
hun river endnu et gravsted. 

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
Kamma Pustelnik har været leder for Tyrstrup Kirkes kirkegård 
siden oktober 2013.

4 hundeskove nær Christiansfeld
- hvor vovser må være uden snor.

Hunde skal som udgangs-
punkt altid være i snor i 
naturen ifølge loven. Det 
skyldes, at hunden kan 
være en stressfaktor for 
naturens vilde dyr og an-
dre friluftsgæster. Derfor 
er der gennem årene etab-
leret mere end 200 hunde-
skove over hele landet, 
hvor man kan lade Pluto, 
Bingo eller lille Perle løbe 
frit - under forudsætning 
af, at man har »fuldt her-
redømme« over hunden. 

At have »fuldt herredøm-
me« betyder ifølge tidligere 
domme, at hundeføreren kan 
standse hunden, hvis den for 
eksempel angriber andre dyr 
og mennesker - hunden skal 
have tæt kontakt til føreren og 
må ikke genere andre gæster, 
hunde eller det vilde dyreliv 

ved at true eller løbe efter 
dem. Hunde, som ikke straks 
kommer på kald, skal derfor 
føres i snor eller holdes ved 
fod i hundeskovene.

Indenfor kort afstand fra 
Christiansfeld findes føl-
gende fire hundeskove - men 
husk, at man bør læse eventu-
elle særregler, inden man går 
ind i anlæggene.

Christiansfeld Hundeskov
I den vestlige del af byen 

lige nord for børnehuset 
Troldblomst langs med Bir-
kevej finder man den 5000 
m2 store og indhegnede Chri-
stiansfeld Hundeskov. Her er 
både et lille stykke skov og et 
åbent græsterræn, hvor hun-
den kan boltre sig. På sigt vil 
der komme mere beplantning 
og flere træer samt bord- og 
bænkesæt, skraldespande 

med poser til hundens efter-
ladenskaber.

Tapsøre Hundeskov
Fra Christiansfeld køres 

mod Taps, hvor man drejer til 
venstre mod Ødis og fortsæt-
ter ved Tapsøre over motorve-
jen. Umiddelbart efter denne 
drejes til venstre, og man har 
den 2,1 hektar store hundes-
kov på venstre hånd og parke-
ringspladsen til højre. Husk: 
det er kun tilladt at slippe 
hunden fri i den afspærrede 

hundeskov og ikke i den øv-
rige del af skoven. 

Hundeskov ved Kolding 
Åpark og Marina Syd

I området ved Kolding 
Åpark mellem Marina Syd 
ved Skamlingsvej og Uni-
versitetsområdet ligger en 4  
hektar stor hundeskov, der 
består af et stykke indheg-
net fredskov med både høje 
og lave træer samt primitive 
gangstier med flis. Der er ad-
gang til skoven via fem låger. 
Nemmest adgang er nok fra 
parkeringspladsen ved Ma-
rina Syd.

Haderslev Vesterskovs 
Hundeskov

Fra Christiansfeld kører 
man mod Haderslev ad ho-
vedvejen. Efter 7 kilometer 
drejes til højre mod Moltrup, 
hvorefter man fortsætter 200 
meter ad Errestedvej til man 
drejer til venstre ind i sko-
ven og parkeringspladsen ved 
det store træ. Herfra er der 
små 5 minutters gang til den  
første indgangslåge til sko-
vens nye hundeskov, hvor 
man kan slippe hunden løs.

PS: Regler for hunde på 
stranden: 

Som et supplement til 
reglerne for hundeskove - så 
SKAL man i sommerhalvåret 
fra april til og med september 
føre hunde i snor på stranden. 
I vinterhalvåret - fra oktober 
til og med marts, MÅ man 
lade sine hund være løs på 

stranden, men kun hvis den 
ikke risikerer at forvolde an-
dre skade. PÅ en del strande 
er det dog HELT forbudt 
at MEDTAGE hunde - læg 
derfor altid mærke til en evt. 
lokal skiltning som for eksem-
pel ved skydebanen ved Halk.
 
Af Lars Østergaard Jensen

Lone Madsen og Chocio er faste gæster i Christiansfeld Hunde-
skov.

Oversigtsfoto af Tapsøre Hundeskov med motorvejen til højre i 
billedet.

Rikke og Anders Kring lufter gerne Ringo oppe i Kolding Hun-
deskov nær åen og fjorden ved Marina Syd.

Oversigtskort over Haderslev 
Vesterskov, hvor man finder 
den nye hundeskov syd for P-
pladsen i skovens nordlige del. 
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Landbrug / Have / Fritid 

Bolig / Fritid m.m.

Liberale Erhverv m.m.

Praktiserende landinspektør 
Peder Boesen 

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

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

kl. 16.00-17.00 på  
Christiansfeld Bibliotek

Charlotte Szocska 
Mette H. Bindeballe

Advokat  
Frode Christensen
Møderet for Højesteret

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

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

ALLE SKAL HAVE RÅD TIL AT FÅ HJÆLP

Anlaegsgaarden
- ordner din have og anlæg

Kontakt mig på mobil 9115 3216 

eller mail  
gartner.kristensen@outlook.dk

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

Henv. Jess Jürgensen, Sjølund 
Tlf. 4017 3562 

jessjurgensen.dk

Landbrugsjord
ved 

Skovrupvej, Christiansfeld (ca. 8 ha)
Hermed udbydes del af jordtilliggendet til  

landbrugsejendommen beliggende  
Skovrupvej 56, 6070 Christiansfeld,  

til salg med overtagelsesdag den 1. januar 2021. 

Det udbudte jordtilliggende har et samlet matrikulært  
areal på ca. 8 ha, og omfatter del af matr.nr. 32 Skov- 
rup, Tyrstrup og matr.nr. 118 Frørup Ejerlav, Frørup.

Der medfølger betalingsrettigheder i henhold til  
Grundbetalingsordningen til 8,10 ha. 

For de jagt interesserede kan det oplyses, at den  
sydlige del af det udbudte areal har god jagt.

Besigtigelse af jordtilliggendet kan ske efter aftale  
med Claus Therkildsen Schmidt, der kan kontaktes  

på tlf. 2633 7184.

Skriftligt bud skal være Landbrugsrådgivning Syd,  
Rådhusstræde 2, 6240 Løgumkloster  

i hænde senest den 9. oktober 2020 kl. 12.00.

Ejeren forbeholder sig ret til frit at vælge mellem de 
indkomne bud samt til eventuelt at forkaste dem alle. 

Bud-blanket med tilhørende bilagsmappe  
kan rekvireres hos:

Landbrugsrådgivning Syd med angivelse af  
sagsnr. 5448 på

tlf. 7374 2155 · hlk@lrs.dk  
(Helle List Kellmann) 

eller tlf. 7374 2157 · crc@lrs.dk  
(Conny Roager Christensen)

4 værelses  
lejlighed i  

Christiansfeld
Lys og hyggelig lejlighed  

på 110 m2 fordelt på  
2 plan, og med udgang  

til egen lille have.

6.900,- kr./mdr. + forbrug

Kontakt 4033 9570

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.

Resultater fra CIF Bueskyttere
Hele 6 bueskytter fra 
Christiansfeld IF deltog i 
3D stævne i Genner Hoel, 
lørdag den 5.09.20. Det 

blev til 1. første plads til 
Zibrandt Christensen, 2. 
plads til Davoud Helany og 
3. plads til Bjørn Hansen.

Zibrandt Christensen i midten.
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CHRISTIANSFELD SNEDKER OG 
TØMRERFORRETNING

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

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

Alt Tømrer-  
og Snedker-arbejde 

udføres

Håndværkere m.m.

Autoriserede VVS Installatør
René Jørgensen  

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

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

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

• Fjernvarme • Vand • Varme • Sanitet

Toftegårdsvej 2, 6070 Christiansfeld

Kvart, halv eller 
hel Marathon
Solen strålede fra en klar 
og knaldblå sensommer-
himmel foran Brødreme-
nighedens kirke, hvor »Be-
væg dig for livet, Kolding 
Kommune« i samarbejde 
med »Løb & Gang DGI 
Sydøstjylland« havde invi-
teret interesserede motio-
nister til en travetur i det 
naturskønne område syd 
for Christiansfeld. 

Konceptet er udviklet for 
motionister, som gerne vil 
gå enten en kvart, en halv 
eller en hel Marathon. Even-
ten forgik over fire dage i fire 
byer - nemlig mandage og 
onsdage i uge 35 og 36. Med 
start kl. 17.00 gås 3 distancer 
hver gang, og hvilken distance 
man skal gå afhænger af, hvil-
ken maratondistance man vil 
prøve kræfter med: Ville man 
gå en kvart Marathon, kunne 
man vælge, at gå alle fire dage 
på 2,65 km ruten eller delta-
ge to af dagene på 5,275 km 
ruten. Ville man gå en halv 
Marathon, kunne man vælge 
at gå 5,275 km ruten alle 
fire dage eller 10,55 km to af 
dagene. Ville man derimod 
prøve kræfter med en hel Ma-

rathon, skulle man gå 10,55 
kilometer ruten alle fire dage.

Mandag den 24. august 
løb det første arrangement 
af stablen i Sdr. Stenderup. 
Dagen den 26. august foregik 
det i Vamdrup. Christiansfeld 
og omegn dannede en smuk 
ramme den 31. august, mens 
det sidste arrangement fore-
gik onsdag den 2. september 
i Kolding. Deltagerprisen var 
65,- for en kvart, 75,- for en 
halv og 100,- for en hel Mara-
thon. Med i prisen var vand, 
et diplom samt en rygsæk 
med logoet »Bevæg dig for 
livet«.

Stemningen var fin og 
vejret helt efter bogen, så jeg 
valgte at deltage i den ene af 
grupperne (10,55 kilometer) 
og blev belønnet med frisk 
luft og motion, flotte land-
skabsoplevelser, fotos i kassen 
samt hyggeligt samvær på tu-
ren, der gik over Christinero, 
Favervrå, Hjerndrup Gård, 
vest om Seggelund Gård og 
tilbage til Christiansfeld. Ind-
rømmes skal det dog, at jeg 
sprang de sidste to kilometer 
over!

Af Lars Østergaard Jensen
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Christiansfeld Avis
Jernbanegade 1  •  6070 Christiansfeld  •  Tlf. 7456 1433  •  Grundlagt 1924

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

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

Specialtilbud på kør selv-ferie arrangeret i samarbejde med:

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

Husk rejsekode
THT

 All inclusive
 Familieferie i Salzburgerland Din specialpris 

2.849,-
Pris uden rejsekode 3.149,-

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

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

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

5 nætter fra 2.249,-

COVID-19 
Vi tager forbehold for evt. 

restriktioner, der kan påvirke 
faciliteter og ydelser på 

hotellerne!

Børn 0,-

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

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

BESTIL TRYGT FERIE NU!

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

Valgfri ankomst frem til 17.12.2020 og 1.4.-28.5.2021.

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

2.199,-
Pris uden rejsekode 2.499,-

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

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

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

3 nætter 1.799,-
5 nætter 2.749,-

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

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

2.649,-
Pris uden rejsekode 2.949,-

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

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

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

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

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

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

799,-
Pris uden rejsekode 949,-

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

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

Opholdet inkluderer kun slutrengøring.

Enkeltværelse samme
pris + børnerabat!

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

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

Udsigt over Kiel Fjord

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

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

Pris pr. pers. i dbl. værelse 

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

Pristillæg fjordudsigt: 200,-

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

2 nætter fra 1.149,-
4 nætter fra 2.199,-


