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Christiansfeld Avis
Jernbanegade 1

www.christiansfeld-avis.dk

Gudstjenester
Søndag d. 15. september 2019 

13. søndag efter Trinitatis
Aastrup .....................kl. 09.00 
Aller ..........................kl. 10.15 
Bjerning ........................ ingen
Brødremenigheden ..kl. 10.30
J. Markussen  
Fjelstrup ........................ ingen
Frørup ........................... ingen 
Hejls ..........................kl. 10.30 
Hjerndrup .................kl. 09.00 
Anne Mie S. Johanson 
Moltrup .....................kl. 09 00
Sommersted ..............kl. 10.30 
Stepping ........................ ingen 
Taps ............................... ingen 
Tyrstrup .....................kl. 10.30 
Anne Mie S. Johanson
Vejstrup ......................... ingen
Vonsbæk ....................kl. 10.30

Hvad sker der i min kirke? 
Se side 2

Vi pakker flotte  
gavekurve til  

enhver lejlighed...
 Vores åbningstider er:

MANDAG - FREDAG  
kl. 09.30 - 17.30

LØRDAGE:  
kl. 09.30 - 13.00

 Prætoriustorvet 1 B  
Chr.feld . Tlf. 7456 0300 

www.donslundvine.dk

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

Vi holder 

ferie
uge 27 og 28

Vi er tilbage igen  
mandag den 18. juli

JUel optik
Nørregade 10 - Chr.feld

tlf. 7456 1327
www.juelnielsens.dk

Ni
els

en

Så er vi  
tilbage efter 

ferien
ÅbNiNgStider:
Man.-fre. 9.30-17.30

Service nær dig

JUel optik
Nørregade 10 - Chr.feld

tlf. 7456 1327
www.juelnielsens.dk

Ni
els

en

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

ÅbNiNgStider:
Man.-fre. 9.30-17.30

Service nær dig

JUel optik
Nørregade 10 - Chr.feld

tlf. 7456 1327
www.juelnielsens.dk

Ni
els

en

Uge 26, 27 og 28 Uge 29 Uge 30

Der indbydes til

Høst- 
gudstjeneste 

i Over Lerte kirke 
tirsdag den 17. sept. 2019 kl. 19.30

Prædikant pastor emeritus C. C. Jessen,  
tidl. sognepræst i Skagen kirke. 

Efterfølgende er der kirkekaffe, og alle er velkomne.

IMpuls-møde i Sognehuset 
Gl. Kongevej 9, Christiansfeld

Onsdag 18. september kl. 19.30: 
»Kristnes forhold til  

menigheden og til Jesus«
Sognepræst Peder-Henning Søderstjerna,  

Lønborg. 
Alle er velkomne!

KÆMPE  
UDVALG I

Hjerndrupvej 10 . 7456 1511
www.blomstergaarden- 

christiansfeld.dk

Rhododendron 

3900

39900

Fra

Til

Christiansfeld Pensionistforening

Harmonika Banditterne
Kommer torsdag  

den 19. september kl. 14  
og underholder i Seniorhuset

Medlemmer 40,00 kr. og andre  60,00 kr.

Annoncesponsor:

LÆRKEBO - EFTERÅRSPROGRAM 2019 for 60+ og førtidspensionister
Alle tirsdage vil der være enten hygge, banko eller foredrag.

Onsdage er der madhold.
Den 1. torsdag i hver måned er der som noget nyt store spilledag. 

KLIP UD - KLIP UD - KLIP UD - KLIP UD - KLIP UD - KLIP UD - KLIP UD - KLIP UD - KLIP UD

SEPTEMBER: 
Tirsdag d. 3/9 kl. 14.00: 
Hygge dag med kaffe og kage, snak og hvad 
man ellers har lyst til

Torsdag d. 5/9 kl. 10.00: 
STORE SPILLEDAG med morgenkaffe,  
rundstykker, frokost og eftermiddagskaffe.  
Øl og vand kan købes.  
Kom og spil dart, kort, forskellige brætspil  
eller bare hygge sammen med andre.

Tirsdag d. 10/9 kl. 14.00: Hyggedag.

Tirsdag d. 17/9: TUR TIL KOLDING MINIBY 
med rundvisning. Pris pr. person 30,-  
incl. mad og drikke. Mødetidspunkt kl. 9.30  
ved Lærkebo. Samkørsel.  
Tilmelding senest den torsdag den 12/9 til  
Sonja tlf. 2652 2530 eller på Lærkebo.

Tirsdag d. 24/9 kl. 14.00: 
BANKOSPIL med mange fine gevinster.

OKTOBER: 
Tirsdag d. 1/10 kl. 14.00: 
HANNA ANDRESEN kommer med et oplæg til 
mulig læsekreds. 
1. gang om Gretelise Holm som jo kommer 
og holder foredrag i december.

Torsdag d. 3/10 kl. 10.00: 
STORE SPILLEDAG. 

Tirsdag d. 8/10 kl. 14.00: Hyggedag.

UGE 42 FERIE

Tirsdag d. 22/10 kl. 14.00:  
BANKOSPIL med mange fine gevinster.

Tirsdag d. 29/10: Hyggedag.

 
Besøg på Kolding Bunkermuseum,  
max 20 personer.  
Dato kommer senere, men det bliver en lørd-
ag eller søndag i oktober.

NOVEMBER:  
Tirsdag d. 5/11 kl. 14.00: Hyggedag.

Torsdag d. 7/11 kl. 10.00: STORE SPILLEDAG  
og INFLUENZAVACCINATION.

Tirsdag d. 12/11 kl. 14.00:  
Hyggedag eller foredrag.

Tirsdag d. 19/11 kl. 14.00:  
BANKOSPIL med mange fine gevinster.

Tirsdag d. 26/11 kl. 14.00: Hyggedag med  
æbleskiver, gløgg og hvis man har lyst kan  
man lave juledekorationer eller advents- 
dekoration. Medbring selv lys og bånd, skåle  
og kranse, eller hvad man vil bruge. Diverse  
andre ting, som ler gran og andre materialer  
fra naturen forefindes på Lærkebo.

Torsdag d. 28/11 kl. 12.00: 
JULEFROKOST med underholdning  
af Bjarne Schaleck. Pris 50,- kr. pr. pers.  
Der er en gave til alle. Tilmelding senest  
den 19. november enten på Lærkebo eller til  
Sonja på tlf. 2652 2530.

JULEFERIE TIL DEN 7/1 2020.

Vi glæder os til at se jer.

Hilsen Brugerrådet
Ændringer kan komme.  

Foredragsholder annonceres senere. 



Christiansfeld Avis2 Torsdag den 12. september 2019

Strandparken & 
Hejls/Hejlsminde 

Lokalråd
holder fælles

generalforsamling
Onsdag den 9/10 kl. 19.00 

 på Hejls Gamle Skole.
Dagsorden i følger vedtægter.

Kaffe mm. mellem de 2 generalforsamlinger.

Bo Trygt Indbrudsekspert kommer fra kl. 19-20.

Vel mødt!

Formiddagsidræt 
i Fjelstrup Hallen

Vi starter torsdag  
den 19. september kl. 9.30

Vi begynder med gymnastik,  
og derefter forskellige spil.

Der er plads til alle, både dem der har været 
med før, og nye deltagere.

Kom og prøv om det er noget for dig/Jer.
Vi har det rigtig hyggeligt.

Bestyrelsen

DANS I FJELSTRUP FORSAMLINGSHUS

Alle er velkommen >18 år
-både øvede og nybegyndere
Hver onsdag kl. 19.30-20.15

Prof. Instruktør
Pris pr. par: 200 kr/ mdr.
For mere info: 25709313

Vals, jive,
cha-cha-cha, 
rumba mm.

Salon 
Chris
FERIE  

fra den 26/9 til og 
med den 11/10 

Uge 40 - 41
Åbner igen mandag 

den 14/10

Tlf. 7456 1212

Bekendt-
gørelser

ÅBent Hus 
i kegleHallen
for seniorer +60
fredag den 20. september  

fra kl. 14.00 til 17.00
Kom i Cuben og få en snak og prøv spillet, 

det var måske noget for dig.

Instruktører vil vejlede og give gode råd.

Vi har ledige pladser fordelt over ugen.

Håber vi ses, vi har kaffe på kanden.

Christiansfeld Kegleklub

 

Højskolesangbogen som politisk kampplads
Af Jørgen Dahl, Formand for Vejstrup-Hejls-Taps Pastoratsråd

I april måned 2018 skrev 
jeg en klumme, som handlede 
om, at sangbogsudvalget, som 
skulle stå for udgivelsen af den 
19. udgave af Højskolesangbo-
gen, havde indbudt til, at alle 
og enhver kunne komme med 
forslag til, hvilke sange den 
skulle indeholde.

Dengang skrev jeg, at en-
hver ny udgave af sangbogen 
altid efterfølgende er blevet 
mødt med en følelsesladet kri-
tik af, hvilke sange, der er gle-
det ud, og hvilke der er kom-
met med.

Som noget nyt opstod der 
midt i avisernes agurketid, og 
efter at politikerne var gået 
på sommerferie efter en lang 
valgkamp, en polemik om den 

kommende udgaves indhold, 
førend der overhovedet er ta-
get en beslutning herom.

Anledningen var den, at der 
i lokalmediet minby.dk sidst i 
juli var et interview med Isam B 
(tidligere medlem af gruppen 
Outlandish), som kunne for-
tælle, at han havde indsendt 
sangen »Ramadan i Køben-
havn« til bedømmelse i ud-
valget. Tilblivelsen af sangen 
skyldes, at sangbogsudvalget 
havde inviteret en række unge 
sangskrivere til en workshop 
med henblik på at få deres bud 
på nye og aktuelle sange, der 
afspejler Danmark af i dag.

Især politikere fra DF og LA 
var ude med riven i en kritik af 
sangens mulige indlemmelse i 

Højskolesangbogen, og det er 
de naturligvis i deres gode ret 
til som brugere af sangbogen, 
men at gøre det til et politisk 
spørgsmål er lige så utilste-
deligt, som man i krænkelses-
kulturens navn vil gå til kamp 
mod »Den danske sang er en 
ung blond pige«.

Højskolesangbogen bør bå-
de afspejle den danske kultur-
arv og den samtid, vi lever i, og 
kriteriet for optagelse af sange 
bør dels være, at de tekstmæs-
sigt har en kunstnerisk kvalitet, 
og dels, at de iklædes en me-
lodi, som egner sig for fælles-
sang - også uden musikledsa-
gelse.

Højskolesangbogen bør 
være lige så rummelig, som 

den bevægelse, den er rundet 
af, blot kvaliteten er i orden, 
men desværre kan sommerens 
politiske indblanding være 
svær at håndtere for sangbogs-
udvalget, for vælger man ikke 
at optage sangen, vil nogle 
anklage udvalget for at ligge 
under for politisk pres, og op-
tager man den, vil nogle mene, 
at udvalget gør det for netop 
at vise, at man ikke ønsker at 
blive genstand for en sådan 
anklage.

Det skal blive spændende at 
se, hvad resultatet bliver, men 
hvorom alting er, er det jo op til 
enhver forsamling selv at væl-
ge, hvilke sange den vil synge.

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

Høstgudstjeneste i Frørup Kirke 
For at gøre kirken helt spe-

ciel til denne familiegudstje-
neste, opfordres alle børn til at 
medbringe nogle grøntsager, 

noget frugt, blomster eller an-
det godt. 

Rigtigt festligt bliver det, 
hvis I vil være med til at bære 

det ind i kirken, når gudstjene-
sten begynder.

Efter gudstjenesten invite-
rer menighedsrådet til høst-

frokost hos Peter, Skovrupvej 
3, hvor alle kirkegæsterne er 
velkomne. Vi hygger os sam-
men, med en let frokost, hvor 
vi holder auktion over de med-
bragte ting. Overskuddet går 
til børneklubben.

Vi ses, med frisk halm i træ-
skoene til en god afslutning på 
dette års høst- og køkkenhave-
arbejde.

Med venlig hilsen
Stepping Frørup  

Menighedsråd

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

Eller måske for en, du kender?

Kontakt: Inga Jakobsen, 2398 3286

Arr. De samvirkende Menighedsplejer i Kolding 
Provsti og Tyrstrup menighedsråd

Høstgudstjeneste
i Frørup Kirke  

Søndag d. 22. september 2019,  
kl.10.30.

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

om høstgudstjenesten, så vi sammen  
i nogle hyggelige timer kan fejre høsten.
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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

Hvorfor er alle orkaner  

opkaldt efter kvinder?

- Fordi de er våde og vilde  

når de kommer, og så tager  

de både hus og bil med sig  

når de går!

Skært oksekød til 
gullasch, stroganoff eller 
bankekød

               1 kg 7500

Benløse fugle

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

Culotte 
Med eller uden marinade.
Vægt ca. 1,4 kg

        Pr. stk.  9800
Kærmølle Bøffer 
af oksefilet.
Vægt ca. 1 kg

                     12000
Osso Buco 
        Pr. 1/2 kg  1200

5 STK.

FRIT 
VALG

CA. 10 STK.

• 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...

Musiksæsonen 2019 
starter i Hejlsminde  
den 23. september
Maurice Dickson spiller i 
Hejlsminde Forsamlings-
hus, mandag den 23. sep-
tember kl. 20, med mulig-
hed for fælles spisning kl 
18.30, hvor der serveres 
kylling steget med citron 
og timian, ovnstegte rod-
frugter, kartofler og svam-
pesauce fra Ellegaards 
Landkøkken, til kun 100 kr. 

I 2002 var det første gang 
irske Maurice Dickson spil-
lede i Danmark, og det var 
netop for »folk i Hejlsminde«. 
Siden har han været på besøg 
hos os flere gange, med for-
skellige »medspilere«. Denne 

gang kommer han alene.
 Med Maurice Dickson’s 

sang og guitarspil, er der en 
spændende musikalsk aften i 
sigte. Han har tournéret gen-
nem det meste af Europa, i 
Nordafrika og USA, siden 

han i 1979 startede sit liv som 
»fuldtidsmusiker«, fortæller 
Uffe Elvej fra folk i Hejls-
minde.

Se mere om musikeren på 
www.mauricedickson.co.uk.

Christiansfeld Årskalender 2020
- med 100-års Genforeningsjubilæet som tema

På Håndværkets Dag sid-
ste weekend præsenterede 
Nels Thorsgaard og Leif 
Jakobsen fra Lokalhi-
storisk Arkiv dets længe 
imødesete årskalender for 
2020 og takkede arkivleder 
Jytte Ludvigsen og Bente 
Maden på arkivet for reak-
tion og korrekturlæsning. 

Forsiden prydes af det nye 
anlæg på Genforeningsplad-
sen, mens forordet er skrevet 
af Kai Edvard Larsen om de 
danske sønderjyder, der blev 

indkaldt til tysk fronttjeneste. 
Takket være en række stærkt 
personlige breve får nutidens 
generationer et forunderligt 
og gribende indblik i livet på 
fronterne under Første Ver-
denskrig.

Årskalenderens 12 kapit-
ler omhandler folkeafstem-
ningen i zone 1 den første 
februar og zone 2 den 14. 
marts 1920, Christiansfeld 
Mellem- og Realskole 1920-
1970; dagbog af Nis A. Jacob-
sen, som fortæller hvor tæt 
han var på at drukne, da han 

i sidste øjeblik blev reddet af 
tyske soldater ved Flensborg; 
eventyret om kongens ridt på 
den hvide hest over grænsen, 
de royale ege og røde valmuer 
på Genforeningspladsen, om 
afstemningsfesten i anledning 
af 50-året for genforeningen, 
de sidste øjenvidner til gen-
foreningen og dens gennem-
førelse samt endelig indtryk 
fra livet i Stepping omkring 
1920.

Prisen for den flotte års-
kalender i fire-farvet tryk er 
blot 60,- kroner. Den kan er-
hverves hos Martensens Bog-
handel, Menu. OK-benzin, 
Donslund Vine samt Brødre-

menighedens butik i Søstre-
huset, Karibu.

Fakta om Christiansfeld 
Lokalhistoriske Arkiv

Arkivet indsamler og rum-
mer materiale fra det gamle 
Tyrstrup Sogn, Aller, Taps, 
Frørup, Stepping og Chri-
stiansfeld med tilgrænsende 
områder. Arkivet omfat-
ter bl.a. kirkebøger, kopi af 
slægtsfortegnelser, kirke-
gårdsregistreringer med bil-
leder af gravsteder, folketæl-
linger 1803-1835-1840 og 
1845. Dertil erhvervs- og 
foreningsarkiver, personarki-
ver, kort og planer, avisudklip 
1987- 2010 samt en næsten 
komplet samling af Tyrstrup 
Herreds Tidende (nu Chri-
stiansfeld Avis) 1925-2019. 
Endelig rummer arkivet en 
samling af cirka 10.000 fotos, 
personfotos, fotos af bygnin-
ger og dagligliv i området.

Arkivet har eksisteret i 
forskellig form og regi siden 
1959, før det i årene 1987 til 
1995 hørte under kommunen 
- inden det blev omorganise-
ret som en forening.

Arkivet har til huse i Sø-

strehuset, Nørregade 14 og 
har åbent hver fredag klokken 
14 til 16 eller efter aftale med 
arkivlederen. Telefon 5095 
9707

Af Lars Østergaard Jensen
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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.

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 MANDAG MIDDAG.  
ANNONCERNE SKAL BETALES KONTANT.

Marianne runder de første 25 år i Meny
Fredag den 6. september 
havde Meny inviteret sine 
kunder til reception i an-
ledning af Marianne Pe-
tersens 25-års jubilæum i 
butikken, hvor rigtig man-
ge mødte op for at gratu-
lere hende.

Marianne kommer fra Ne-
dervænget i Haderslev, hvor 
hun blev udlært som kommis 
hos Spar. Efter et par år der 
fik hun ansættelse hos Favør i 
Christiansfeld. Favør blev se-
nere til SuperBest og for fem 
år siden til Meny. 

Marianne er med sit gode 
humør og hjælpsomhed vel-
lidt af kunderne i butikken, 
hvor hun det meste af tiden 
træffes i afdelingerne for 
dybfrost, saft og juice, dyre-
mad samt papir og tekstil. 
Desuden pakker hun varer til 
udbringning i byen og hjælpe 
ofte til ved kassen, fortæller 
hun til avisen.

Jubilaren er gift med Allan 
Petersen, som er lagermedar-
bejder hos Bestseller ude ved 
motorvejen mellem Christi-

ansfeld og Haderslev. Sam-
men har parret to drenge på 
18 og 23 år, når Marianne lige 
at fortælle, før der bliver kaldt 
på hende ude i butikken, hvor 
mange kunder allerede står 
parate for at lykønske hende 
til receptionen. 

Af Lars Østergaard Jensen

Marianne Petersen  
sammen med købmand  

Jens Petersen  
ved receptionsbordet.

I et ledigt øjeblik lykkedes det efter lidt overtalelse at tage dette 
billede af Marianne i butikken. 

Så starter vi igen!
Har du lyst til, og behov 
at lære lidt mere om bru-
gen af computeren og alle 
de muligheder den giver 
dig for at udnytte vor tids 
kommunikations tilbud.

Så er der mulighed for, 
sammen med andre ligestille-
de at få vist hvordan man gør.

Christiansfeld og omegns 

EDB og IT klub, har igennem 
de sidste mange år afholdt 
kurser på forskellige niveauer, 
hovedsagelig formiddag og 
eftermiddag hver mandag, 
tirsdag og onsdag.

Kurserne tilrettelægges ef-
ter kursisternes behov og øn-
sker, og tilstræbes udført let, 
forståeligt og informativt om 
det, som almindelige brugere 

har behov for i hverdagen, 
f.eks. at skrive et brev, læse el-
ler sende mail, finde oplysnin-
ger om rejser, billetbestilling 
eller kontakt til det offentlige 
via borger.dk, skat m.m.

Der afholdes generalfor-
samling den 18. september kl. 
19.00 i Seniorhuset, Skolevej 

10 i Christiansfeld, hvor der 
vil være mulighed for at høre 
mere, og tilmelde sig. Klub-
ben byder på Kaffe og kage.

På www.it6070.dk er der 
mulighed for at læse mere om 
klubben, fortæller Johan Ru-
debeck.

Fjelstrup Skatklub
Mandag den 26. august mød-
tes 16 personer til skat. 
Nr. 1: Ernst Jessen med 
2212 point. Nr. 2: Thomas 
Ellegaard med 2184 point. 
Nr. 3: Arne Juhl med 1962 
point. Nr. 4: Bent Sørensen 
med 1943 point. Vin fik Vagn 
Clausen med 940 point.

Mandag den 2. september 
mødtes 13 personer til skat. 
Nr. 1: Jens P.Hansen med 
2113 point. Nr. 2: Bent Sø-
rensen med 1862 point. Nr. 
3: Arne Juhl med 1861 point. 
Vin fik Gudrun Christensen 
med 758 point.
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Nyt fra 

Klumme 

Kære Læser

Efteråret er officielt startet, og det er tid til at gøre sta-
tus oven på en dejlig og til tider hæsblæsende sæson. 
Igen i år har rigtig mange glade gæster lagt vejen forbi 
vores enestående by, mange har været på én af vores 
guidede ture, og rigtig mange har deltaget i og bakket 
op om vores arrangementer. Tusind tak for det.

Og også tusind tak til alle, der planlægger, deltager i og 
bakker op om Vinfestivalen. Et fantastisk arrangement, 
der er med til at skabe fællesskab og brande byen på 
fineste vis.

September er også måneden, hvor vi traditionen tro 
mødes med vores nordiske kolleger og udveksler er-
faringer om formidling og bevaring af verdensarvs-
stederne. Det er altid interessant og berigende at høre, 
hvordan andre løser opgaverne, ligesom vi også gerne 
selv byder ind med vores erfaringer. Sidste år var vi 
værter for den nordiske verdensarvskonference, sam-
men med kollegerne i Jelling. I år går turen til Stock-
holm, hvor tre verdensarvssteder denne gang deler 
værtsskabet. Jeg har i år, i min egenskab af formand for 
bestyrelsen, også fornøjelsen af for første gang at uddele 
en nystiftet pris, den Nordiske Verdensarvspris for Bor-
gerinddragelse. Supervigtigt og relevant – også når man 
arbejder med formidling og bevaring af verdensarv.

De bedste hilsener
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

Det sker!

NYHED! “Brødremenigheden og den store 
verden”

Oplev Christiansfeld fra en ny vinkel, når du med 
Christiansfeld Centrets guider ser steder i den histo-
riske bydel, der emmer af historier om Christiansfeld og 
Brødremenigheden set i et globalt perspektiv.

Læs mere på www.christianfeldcentret.dk eller kontakt 
os på tlf. 7979 1773 for mere info. 

FOREDRAG

ARKITEKTURENS DAG
Mandag den 7. oktober kl. 14.00

“Architecture… housing for all” er temaet for dette års 
”Arkitekturens Dag”.
Kom med på en rundvisning i Søstrehuset og hør om 
husets forskellige funktioner og arkitektoniske detaljer. 

Sted: Christiansfeld Centret, Nørregade 14. 
Billetpris: Gratís
Pladsreservation: Tlf. 7979 1773 eller via 
centret@christinafeld.dk

Tirsdag den 8. oktober kl. 16.30

Historiker Kristian Bruhn fortæller om de dansk-
sindede sønderjyske desertører og giver et overblik i, 
hvordan en flugt overhovedet kunne lade sig gøre.

Sted: Christiansfeld Centret, Nørregade 14. 
Billetpris: 50,- 
Billetreservation: Tlf. 7979 1773 eller via 
centret@christinafeld.dk 

JØRGENS REJSER 

SÆRUDSTILLING 

JUNI 2019 - JANUAR 2020 

NY GUIDET BYRUNDVISNING
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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,-

Ekvilibristisk klavermusik  
med stærke følelser og  
kontraster som tema
Foreningen KLASSISK 
CHRISTIANSFELD tog 
hul på efterårets program 
med forrygende klaver-
koncert fremført af Jakob 
Alsgaard Bahr.

Til trods for sin unge al-
der, har Jakob Alsgaard Bahr 
for længst slået sit navn fast 
som en alsidig og fornem mu-
siker og han har modtager af 
flere priser hjemme og i ud-
landet. Han blev født 1984 og 
begyndte af spille klaver som 
5-årig. Studerede fra 2002 
hos professor Anne Øland, to 
år senere på den Jyske Musik-
konservatorium og har blandt 
andet studeret et år i Berlin. 
Han har optrådt i mange 
sammenhænge som Århus 

Symfoniorkester og Odense 
Symfoniorkester for blot af 
nævne nogle.

Mozart i mol
Ved koncerten i Søstrehu-

sets korsal bød programmet 
først på musik af Mozart, 
nemlig Adagio i h-mol KV 
540, der som Jakob Alsgaard 
Bahr fortalte publikum, er 
mere indadvendt, eftertænk-
somt og indad søgende end 
man normalt forbinder med 
Mozart. 

Musik af den  
ældre Beethoven

Efter Mozart stod Sonate 
nr. 31 i As-dur op 110 af Lud-
vig van Beethoven, kompone-
ret i 1821 seks år før sin død, 

da Beethoven allerede var 
blevet stokdøv, havde stop-
pet sin koncertvirksomhed 
og havde afskåret sig fra en 
stor del af sin omgangskreds. 
Som Jakob Alsgaard Bahr for-
talte, er dette stykke fyldt med 
kontraster, lys og mørke, eks-
pressive udladninger og efter-
tænksomme passagerer. 

Romantisk musik  
af Schumann

Kampen mellem lys og 
mørke og kontrasterende 
følelser var også rigt repræ-
senteret i Schumanns stykke, 
Kreisleriana op. 16 kompone-
ret på blot fire dage. Musik-
ken opstod i den romantiske 
periode, hvor mange kompo-
nister blev inspireret af littera-

turen - som i dette tilfælde af 
Schumann af en tysk roman 
om en fiktiv, maniodepressiv 
kapelmester, Kreisler. Efter 
en - man kan roligt kalde det, 
overdådig koncertpræstation 
og velfortjent stående ovation 
spillede Jakob Alsgaard Bahr 
et ekstra stykke af Schumann, 
nemlig Winterzeit.

Efter koncerten spurgte 
jeg organist og korleder Kri-
sta Revsbech om hendes ind-
tryk af koncerten: - Jeg var 
især imponeret især af stykket 
af Beethoven, der i sin kar-
rieres aften kæmpede med 
sin musik, og jeg synes, man 
fornemmer pianistens indsigt 
både i det dystre og det mere 
optimistiske. En fantastisk 
flot fuga, der gik over i en 

klagesang. Endelig lagde jeg 
mærke til hans store arbejde 
med klaverets fodpedaler, der 
gav musikken stor variation - 
og endelig var jeg dybt impo-

neret af, hvordan denne unge 
musiker spillede hele koncer-
ten uden brug af noder!

Af Lars Østergaard Jensen

Jakob Alsgaard Bahr.

Har glædet sig  
til hver eneste arbejdsdag!
Børnehaveklasseleder Ma-
rianne Fredsted, som si-
den 1995 har arbejdet på 
Tyrstrup og Christiansfeld 
Skoler, tager nu hul på et 
nyt livskapitel som pensio-
nist med mere tid til bar-
nebarn, sangkor og oprin-
delig også sin nye hobby, 
mountainbike - men sidst-
nævnte bliver efter to ture 
nu allerede sat til salg.

Ugen før sin pensionering 
ville Marianne tage forskud 
på sin nye hobby, men væl-
tede allerede på sin anden 
tur i Pamhuleskoven med sin 
nyindkøbte mountainbike 
over en trærod, slog sig gul 
og grøn, fik bukket et par rib-
ben samt reddede sig en hjer-
nerystelse. Da jeg ugen efter 
mødtes med hende på skolen 
til et interview, humpede Ma-
rianne stadig på det ene ben, 
men kunne se situationen fra 
den sjove side og mente, det 
var godt hun ikke havde valgt 
faldskærmspring eller dyk-
ning som sine nye hobby.

Marianne blev født 1955 
i Haderslev og gik siden på 

Realskolen. Bagefter jobbede 
hun som medhjælp på et fri-
tidshjem i byen, før hun ud-
dannede sig som pædagog og 
arbejdede 11 år på Ehlers-
hjemmet i Sønder Vilstrup, 
der er en døgnbesat familie-
behandlingsinstitution syd for 
Haderslev. Bagefter var hun 
kort tid på Posekær, en døgn-
institution for fysik og psykisk 
handikappede i Aabenraa. 
Her fik hun uddannelsesorlov 

og tog eksamen som idrætslæ-
rer i 1995.

Samme år blev hun ansat 
som børnehaveklasseleder 
først på Tyrstrup Skole og året 
efter på den daværende Chri-
stiansfeld Skole. Kort tid efter 
tog Marianne en PD i psyko-
logi på Haderslev Lærersemi-
nariet. Nogle år arbejde hun 
tilmed i Christiansfeld Musik-
skole, hvor hun tog sig af de 
helt små elever på 3-4 år

Efter 24 år har Marianne 
dog nu besluttet sig for at gå 
på pension, selv om hun ind-
rømmer, at hun måske får 
svært ved at undvære jobbet. 
Marianne fortæller uden tø-
ven, at hun aldrig en eneste 
morgen IKKE har haft lyst til 
at gå på arbejde. Det har væ-
ret fantastisk at arbejde med 
børnene, forældrene og sine 
fantastiske kollegaer! 

En vigtig grund til, at Ma-
rianne traf beslutning om at 
trække sig fra arbejdsmarke-
det er, at hun og hendes mand 
Knud (tidligere ansat i et pen-
geinstitut) fremover får meget 
mere tid til barnebarnet, som 
datteren Sara fødte først på 
året. Der bliver nu også mere 
overskud til at synge i kirkeko-
rene i Hoptrup Kirke og Tyr-
strup Kirke samt ikke mindst 
at komme på formiddags- og 
ugekurser på forskellige høj-
skoler, fortæller Marianne 
Fredsted, som efter at have sat 
et fornemt aftryk på Christi-
ansfeld Skole i næsten et kvart 
århundrede sikkert bliver sav-
net af kollegaer og børn.

Af Lars Østergaard Jensen

Foto: Marianne Fredsted.
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folk i Hejlsminde arrangerer:

Maurice Dickson

Mandag den  
23. september  

kl. 20: 

Spisning kl. 18.30 er der mad fra Ellegaards  
Landkøkken - Kylling stegt med citron og timian,  
ovnstegte rodfrugter, kartofler og svampe sauce. 

(kr. 100,- kr pr person, dog kun mod forudbestilling  
- gerne samtidig med billetterne).

Endnu et gensyn. Maurice Dickson  
spiller solo for os. Hans fantastiske  

strengespil og hans gode stemme og flotte  
sange, er gode at nyde i godt selskab.

Entré kr. 150,- ekskl. mad. 
Reservation på:  

folkihejlsminde@gmail.com eller   
tlf. 4078 4994 Ingelise / Uffe

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

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

Jakob Illeborg og  
gospelkoret Sound of Joy  
gæster Tørning Mølle
Jakob Illeborg er mest 
kendt fra DR 1 kontant, 
men Jakob er en rigtig ha-
bil sanger, der har prøvet 
kræfter med det store ud-
land. Jakob besøger Tør-
ning Mølle med sit fore-
drag og minikoncert, og 
med sig har Jakob gospel-
koret Sound of Joy fra Ha-
derslev, som synger sam-
men med Jakob på nogle af 
hans numre.

Jakob Illeborg har ved flere 
lejligheder i sit liv taget nogle 
store beslutninger, uden nød-
vendigvis på forhånd at vide, 
hvad konsekvenserne ville 
blive og hvor det ville ende. 
Da han var ret ung, dannede 
han og 4 andre unge musike-
re bandet »Warwick Avenue« 
og tog til London for at prøve 
kræfter med det store udland.

Det var meningen, at det 
skulle være en tre måneders 
tur, men bandet endte med at 

bo i London i mere end 10 år. 
Warwick Avenue skrev kon-
trakt med Columbia Records 
i USA, udgav plader, skrev 
filmmusik og turnerede i hele 
verden.

Det var et fantastisk even-
tyr, som Jakob Illeborg aldrig 
havde opnået uden dumdri-
stighed og vovemod. Sidelø-
bende med musikkarrieren 
studerede Jakob historie i 
London og det blev begyn-
delsen på den journalist-kar-

riere, der efterfølgende tog 
fart. Jakob Illeborg har bl.a. 
skrevet for The Guardian og 
Weekendavisen, udgivet bø-
ger og blev korrespondent for 
DR Nyheder i London. Ef-
terfølgende rejste han rundt i 
verden som DR’s første glo-
bale korrespondent, vendte 
tilbage til Danmark og blev 
vært på Kontant på DR1.

I dette musikalske fore-
drag fortæller Jakob Illeborg 
sin vilde historie gennem tale, 
lyd og billeder. Han stiller 
spørgsmålstegn ved, om vi er 
åbne nok for eventyr. Hvor-
dan kan vi udfordre os selv i 
hverdagen og på arbejdsplad-
sen, og fortæller om, hvordan 
det aldrig er for sent at tage 
på eventyr. Hvordan vi ofte 
glemmer det kreative, vi alle 
sammen har i os, og at vi bli-
ver gladere og mere originale 
og produktive ved at huske 
det.

Foredraget og koncerten 
finder sted på Tørning Mølle 
torsdag den 26. september 
2019 kl. 19.30, fortæller Bjar-
ne P. Beck.

Greveligt besøg i Christiansfeld
Søndag eftermiddag fan-
gedes blikket af en fornem 
sort bil med det royale re-
gistreringsnummer 24, der 

holdt parkeret ud foran 
Brødremenighedens Hotel 
i Christiansfeld. 

En opringning til hotellet 
opklarede, at bilen tilhørte 
hans Excellence Ingolf greve 
af Rosenborg og grevinde 
Sussie, som var på besøg for 
at lykønske Lorenz Asmussen 
i anledning af dennes 90-års 
fødselsdag. Grev Ingolf driver 
gården Egeland i Øster Sta-
rup Sogn mellem Kolding og 
Vejle.

Greveparret lykønskede Lorenz Asmussen, som fyldte 90 år. Fornemt besøg på Brødremenighedens Hotel.
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Bolig / Ejendomme / Landbrug / Have / Fritid m.m.

Liberale Erhverv m.m.

Motor

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

Lejlighed til leje 
»Bakerstreet« 

Stepping 
4 værelses lejlighed i  
stueplan på 112 m2  

til leje fra  
15. september 2019. 

Ingen husdyr 
 - adgang til fælleshave  

og vaskekælder. 

Husleje kr. 5.300,00  
+ forbrug incl. fælles- 
antenne (lille pakke). 

Depositum 3 mdr.  
husleje.

Tlf. 4030 1215

Christiansfeld Avis

 Jernbanegade 1 (det gl. posthus) 
6070 Christiansfeld · Tlf. 74 56 14 33  

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

Sats og montage: Christiansfeld Avis 
Tryk: Jysk Fynske Medier

 
KONTORTID:

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

ANNONCE-INDLEVERING:
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.

4 fif om dørkarme
Mange tænker ikke over, 
hvad en dørkarm skal gøre 
godt for - og det kan få 

betydning for bl.a. penge-
pungen. 

- Hvis du tror, at dørkar-
men blot er en simpel træ-
ramme i væggen, som holder 
døren med et par hængsler, 
så kan du godt tro om igen. 
Dørkarmen spiller nemlig en 
vigtig rolle for selve døren og 
dens funktioner, og derfor er 
det ikke ligegyldigt, hvilken 
slags karm du vælger at mon-
tere din dør i, siger tømrer-
mester Anders Christensen, 
Christiansfeld, som er uddan-
net SWEDOOR Dørmand og 
således specialiseret inden for 
dørproducentens produkter.

 

Anders Christensen giver 
her fire fif om dørkarme, som 
er godt at vide. 

Gerigter og dørkarm 
er ikke det samme

De lister, som indrammer 
døren enten med blanke, sti-
listiske overflader eller klassi-
ske almue folder, omtales tit 
som dørkarmen i mundheld. 
Men disse lister kaldes ge-
rigter og skjuler overgangen 
mellem væggen og den rigtige 
dørkarm. Dørkarmen sidder 
nemlig inde i dørhullet, og 
dens vigtigste funktion er at 
bære døren og bidrage til, at 
døren fungerer som den skal.

Karmen opsnapper støj
Er du på jagt efter døre, 

der lægger en dæmper på ly-
den mellem værelserne, skal 
du naturligvis gå efter støjre-
ducerende døre. Men glem 
ikke at se efter en støjreduce-
rende karm. Støj rejser nemt 
gennem sprækker, og derfor 
bør du supplere dine døre 
med en karm med dæmpeli-
ste, så dør og karm slutter tæt 
og holder støjen ude. 

Skæve vægge? 
Et ældre hus med mange 

år på bagen har en unik char-
me, som mange boligkøbere 
falder for. Men måske er der 
niveauforskel på gulvene, el-

ler døråbningen har forskel-
lige mål. Det kan løses med 
»fleksible karme«, som kan 
tilpasses murtykkelsen og ud-
ligne eventuelle skæve vinkler.

Knaster eller ej
Med tiden vil knaster træ-

de frem med en kedelig gul-
lig plet der, hvor malingen 
før dækkede over de naturlige 
mørke fremkomster. I den 
lange ende kan det nemlig 
blive en dyr fornøjelse, hvis 
karmene skal males om, eller 
udskiftes igen pga. de grimme 
pletter, som bryder dørenes 
flotte, æstetiske look. Overvej 
derfor knastfrie karme og ge-
rigter.

Tømrermester Anders Christensen giver gode råd.
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Læs mere på edc.dk/bestil

Bestil et gratis Salgstjek, 
og vind 10.000 kr. til  
dit lokale byggemarked
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Povl Sørensen i Silkeborg 
er primus motor ved udgi-
velsen af sin mors moster, 
Caroline Nielsens erin-
dringer, der fanger fra før-
ste til sidste side og under-
støttet af mange udvalgte 
fotos.

Caroline Nielsen, født 
Øster og kaldet Lytt, blev født 
i Christiansfeld 1890 som den 
næstyngste i en søskendeflok 
på 8. Hendes far var rebsla-
ger August Øster og hendes 
mor var dansk-norske He-
lene Hansen. Som de fleste, 
der dengang boede i Chri-
stiansfeld, var hele familien 
medlemmer i Brødremenig-
heden. Lytt havde en tryg og 
glad barndom i byen sammen 
med sine søskende. Som 13-
årig blev hun sendt på kost-
skole i Tyskland og også der 
uddannet som lærerinde, som 

det var skik i Brødremenighe-
den. Efter Første Verdenskrig 
vendte hun tilbage til Christi-
ansfeld og blev lærerinde på 
den private Realskole.

I 1931 byggede hun et 
sommerhus ved Gravensho-
ved, som fik selskab af flere 
små sommerhuse, som hele 
familien har haft stor glæde 
af. Lytt fik aldrig selv børn, 
men tog sig meget af sine ne-
vøer og niecer. Som 46-årig 
blev hun gift med sin Georg 
Nielsen, som blev førstelærer 
i Egernsund. Efter hans alt 
for tidlige død boede Lytt de 
sidste år i Broager til sin død 
i 1979.

Denne bog er hendes egen 
historie om sit indholdsrige 
liv. Hendes lyse livssyn og 
hendes rolle som familiens 
samlingspunkt løber som en 
rød tråd gennem bogen. Hen-
des livshistorie færdigskrev 

hun i 1972 som et håndskre-
vet dokument, som familien 
nu har renskrevet og genudgi-
vet med mange fotos, fortæl-
ler Povl Sørensen om bogen.

Moster Lytt - et spænden-
de bekendtskab

Jeg læste bogen næsten 
i et stræk. Den giver et fint 
indblik i livet i Christiansfeld 
omkring forringe århundre-
deskifte. Sjovt er det at læse, 
hvordan man dengang kørte 
med tog fra byen til Fjelstrup 
for derefter at traske flere ki-
lometer vejen ned til stranden 
- og måske gå hele vejen til-
bage om aftenen efter at ba-
det og sunget sammen ude 
ved Lillebælt. Bogens afsnit 
om Caroline Nielsens indtryk 
og påvirkninger på den tyske 
kostskole og siden seminariet 
er interessant og tankevæk-
kende. 

Hun bevægede sig ube-
sværet mellem tysk og dansk 
sprog og kultur, men efter 
ansættelse som lærerinde 
hjemme i Christiansfeld væl-

ger hun dog at søge optagelse 
på Statens Lærerhøjskole i 
København for at lære og 
beherske det danske sprog 
bedre, hvilket hun også opnår 
ved mange besøg på det kon-
gelige teater. 

Under læsningen får man 
et klart indtryk af et venligt, 
interesseret, åbent, målbe-
vidst og nysgerrigt menne-
ske. Lytt tilegner sig som et 
eksempel kunstsproget Espe-
ranto, lærer at køre bil i en 
tid, hvor det nok mest var for-
beholdt mændene. Hun tog 
initiativ til at starte sangkor 
og havde den fødte pædagogs 
naturlige evne til at inspirere 
sine elever. Endelig tegner sig 
et billede af en kvinde med 
stort menneskeligt overskud, 
når familier, venner og nabo-
er trænger en hjælpende hånd 
eller som da hun påtager sig 
at pleje sin uhelbredelige sø-
ster Thilde.  

Bogen kan erhverves på 
Christiansfeld Centret

Af Lars Østergaard Jensen

Mosters Livshistorie
- En afholdt og spændende kvindes erindrin-
ger 1890 til 1979

Seniorbofællesskaber på vej  
i UNESCO-byen
Interessen for seniorbo-
fællesskaber er enorm i 
Kolding. Plan- Bolig- og 
Miljøudvalget besluttede 
derfor sidste år at sætte 
fokus på seniorbofælles-
skaber og udvalget har nu 
givet grønt lys til et projekt 
med seniorboliger i UNE-
SCO-byen Christiansfeld.

I begyndelsen af året lavede 
Kolding Kommune en spør-
geskemaundersøgelse blandt 
kommunens 55-80 årige for 
at blive klogere på ønskerne til 
deres fremtidige bolig. Besva-
relserne viste en overvældende 
interesse for seniorbofælles-
skaber og tre velbesøgte bor-
germøder i foråret bekræftede 
tendensen. Men allerede sid-
ste år pegede Plan-, Bolig- og 
Miljøudvalget på seniorbofæl-
lesskaber som ét af tre priori-
terede fokusområder.

Nu er et nyt seniorbofæl-
lesskab på vej i Christiansfeld. 
Det er Tyrstrup Andelsbolig-
forening, der ønsker at bygge 
17 seniorboliger i Skovparken 
i den østlige del af byen. Pro-
jektet har netop fået en såkaldt 
principgodkendelse fra Plan-, 
Bolig- og Miljøudvalget, og 
formand for udvalget, Birgitte 
Kragh er glad for, at et nyt 
seniorbofællesskab er på vej i 
kommunen.

- I udvalget lægger vi stor 

vægt på at kunne udbyde bo-
ligformer, der passer til alle 
livsstadier. Samtidig skal vi 
selvfølgelig også have de bo-
ligtilbud, der modsvarer efter-
spørgslen og lige nu oplever vi 
en stigende interesse for se-
niorbofællesskaber. Derfor er 
det også særdeles positivt, at 
Tyrstrup Andelsboligforening 
har budt ind med et projekt 
i Christiansfeld, fortæller Bir-
gitte Kragh.

 Attraktiv beliggenhed i 
Christiansfeld

De nye seniorboliger kom-
mer til at ligge i et attraktivt 
område af Christiansfeld, hvor 
der er et større grønt areal, 
nærhed til gode indkøbsmu-
ligheder og tæt på den histo-
riske bykerne i Christiansfeld. 
De 17 boliger skal placeres 
der, hvor der i dag ligger 18 
almene familieboliger med 
massive byggetekniske udfor-

dringer, som derfor skal rives 
ned.

Forventningen er, at de nye 
boliger får en gennemsnitlig 
størrelse på 90 kvm. og op-
føres som rækkehuse med to 
til fire boliger i hver klynge. 
Boligerne får adgang til fæl-
lesfaciliteter, blandt andet et 
fælleshus og uformelle møde-
steder, hvor der bliver plads til 
spontane aftaler og at mødes 
over en kop kaffe i solen.

For formand Finn Hou-
gaard fra Tyrstrup Andels-
boligforening giver det god 
mening at bygge et seniorbo-
fællesskab i Christiansfeld.

- Byen og området emmer 
jo af oprindelig kultur, som 
mange vil nyde. Vi har mange 
gode butikker i Christiansfeld, 
og området her giver så sam-
tidig grundlag for et aktivt liv 
tæt på Kolding, som en lidt 
større by, og i øvrigt tæt på en 
dejlig østkyst-natur, siger Finn 
Hougaard og forsætter:

I Skovparken vil man 
kunne blive del af et fælles-
skab specielt for seniorer, men 
vi håber selvfølgelig, at der 
samtidig vil opstå et fælles-
skab - eller et godt naboskab 
om man vil - med de øvrige 

beboere i Skovparken, slutter 
formanden.

Som et næste skridt i pro-
cessen vil Tyrstrup Andels-
boligforening nedsætte ar-
bejdsgrupper, hvor potentielle 
indflyttere kan være med til 
at forme de nye boliger og 
rammerne for det sociale fæl-
lesskab, som de nye boliger 
lægger op til. Udvikler det nye 
boligprojekt sig som forventet, 
vil der være indflytning i de 
nye seniorboliger i 2022.

 
Fakta 
 - Seniorbofællesskaber  
i Kolding Kommune

I marts og april 2019 holdt 
Kolding Kommune tre velbe-
søgte borgermøde om senior-
bofællesskaber. 

Møderne havde form som 
en blanding af oplæg og dia-
log om fremtidens boligfor-
mer.

Borgermøderne tog afsæt 
i en spørgeskemaundersø-
gelse, som Kommunens Se-
niorudvalg udsendte i januar 
til borgere mellem 55-80 år. 
Undersøgelsen blev igangsat, 
fordi der har været en sti-
gende efterspørgsel efter se-
niorbofællesskaber i Kolding 
Kommune. 

Undersøgelsen havde en 
svarprocent på 25,4, svarende 
til 6246 besvarelser. Heraf 
kunne hele 45 procent af de 
adspurgte forestille sig at flyt-
te i et seniorbofællesskab på 
et tidspunkt.

Kilde:  
Astrid Bakkegaard Cramer, 
Kommunikationskonsulent 

ved Kolding Kommune

De nye seniorboliger kommer til at ligge mellem verdensarven og naturskønne, grønne områder.
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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

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

Christiansfeld Avis . Christiansfeld Centret 
Hejlsminde Camping . Dagli’ Brugsen og Stalden i Hejls


