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Se CIF  
Feldersport  

på side 5
Gudstjenester
Søndag d. 22. september 2019 

14. søndag efter Trinitatis
Aastrup ......................... ingen 
Aller .............................. ingen 
Bjerning ....................kl. 13.30
Brødremenigheden ..kl. 10.30 
Fjelstrup ....................kl. 10.15
Frørup .......................kl. 10.30 
Hejls .............................. ingen 
Hjerndrup ..................... ingen 
Moltrup ......................... ingen 
Sommersted ..............kl. 10.30 
Stepping ........................ ingen 
Taps ............................... ingen 
Tyrstrup .....................kl. 10.30 
Annette Wiuf Christensen
Vejstrup .....................kl. 09.00 
Annette Wiuf Christensen
Vonsbæk ...................kl. 09.0 0
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

HUSK at vi har åbent i denne uge:  

FREDAG KL. 12-17 & LØRDAG KL. 10-14

Favstrup Fisk

Altid frisk

 Favstrupvej 43  
Tlf. 2283 1091 
Christiansfeld

www.favstrupfisk.dk

Ældre 
Sagen 

AFLYSNING
Sang og hygge- 
eftermiddag på  

Kongebrocentret 
onsdag den 25. 

september 
er aflyst.

TØM TELTET 
KUN åbent  

søndag den 22. september 
fra kl. 10.00-16.00

Fyld en flyttekasse for kun 75,-
HJERNDRUP LANDEVEJ 7 
6070 CHRISTIANSFELD

ÅRETS SIDSTE LOPPEMARKED

Loppemarked i Sommersted
Garagen er fyldt med alle mulige ting og sager.

Finder du noget du kan li’, finder vi en pris sammen. 

Det sker i weekenden 28. og 29. september 2019. 
Vi holder åbent fra  

kl. 9 lørdag og lukker kl. 15 søndag.

Adressen er Storegade 190, 6560 Sommersted
KIG FORBI

»Ham takker alle vi med sang  
- for alt, hvad han har givet…«

Det gør vi i år til  
høstgudstjenesten

i Fjelstrup kirke,  
søndag den 29. september kl. 14.00.
Fjelstrup-Aller Sognekor og kirkesangerkoret  

»Ambitus« deltager i takkegudstjenesten, hvor  
der også samles ind til Folkekirkens Nødhjælp.  
De åbner løbende nye Weefood butikker rundt  
om i landet, så færre madvarer går til spilde.

Herefter går vi over  
i Forsamlingshuset til et  

sammenskuds  
Sønderjysk Kaffebord. 

Medbring gerne jeres yndlingskage,  
så deler vi af  vores køkkenoverskud. 

Menighedsrådet sørger for kaffen. 
Efter at have rørt mundtøjet,  

så gælder det bentøjet.
Randi fra Haderslev Folkedansere  

vil lede os ud på gulvet, 
så vi efter al den kage kan få rørt os lidt. 
Lad ikke den unikke mulighed for godt,  

muntert samvær gå til spilde!
Alle er velkomne.

Aktivitetsudvalget og 
Fjelstrup menighedsråd

Lokalhistorisk  
Forening og Arkiv for  

Hejls-Hejlsminde

Torsdag den 3. oktober kl. 19.30 
i mødelokalet på Hejls gl. Skole

Generalforsamling  
ifølge vedtægterne 

og derefter foredrag
Journalist Jacob Topsøe, Næstved,  

fortæller om Pastor Vilhelm Topsøe og Hejls  
og om datteren Thyra Topsøe og  

hendes kamp for danskheden i Sønderjylland og  
de sønderjyske krigsfanger under 1. verdenskrig.

Alle er velkomne. Kaffe og kage 50 kr.

Bestyrelsen

HUSK Høstfest 
i Hjerndrup sognegård

lørdag den 5. oktober kl. 18.30
Sild med tilbehør.

Buffet fra Brødremenighedens Hotel 
samt kaffe og kage

Pris voksne 200,- 
Børn 6-15 år 50,- 
Børn 0-5 år 0,-

Tilmelding senest den 25. september til 
Nikolai Skøtt Olsen på 2179 6411

BDM GENBRUG

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

Lørdag kl. 10.00-12.30

KØB 

LOKALT
STØT 

GLOBALT

BRØDREMENIGHEDENS DANSKE MISSION

Hjerndrupvej 5, Christiansfeld
Annoncesponsor:

BLANDEDE 
FRUGTTRÆER

Hjerndrupvej 10 . 7456 1511
www.blomstergaarden- 

christiansfeld.dk

Før 299,- 

14950
Nu ÷50%
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Tag over hovedet - et første skridt på vejen
Af Anne Mie Skak Johanson, sognepræst i Tyrstrup og Hjerndrup kirker

De fleste af os er så heldige 
at vi har mulighed for tag over 
hovedet når vi skal sove. Og 
ikke alene det. De fleste af os 
har også et fysisk sted hvor vi 
har lov at være, som er vores 
som vi kan kaldes vores hjem. 
Det er ikke alle der så heldige! 
På gaderne i Aarhus går der 
unge rundt, som er hjemløse. 
Det betyder at de skal lede 
efter et tag at sove under, og 
at de ikke har et hjem hvor de 
hører til. 

Kirkens Korshær i Aarhus har 
etableret et herberg målrettet 
unge hjemløse. Det skal for det 
første give de unge hjemløse 
et godt og trygt sted at sove 
en nat ad gangen. Men kan for-
håbentlig også blive det første 
skridt på vejen mod et mere 
stabilt liv for nogle af de unge. 

I Tyrstrup og Hjerndrup kir-
ker vil kirkernes indsamlings-
projekt de næste to år støtte Kir-
kens Korshærs arbejdet blandt 
unge hjemløse i Aarhus. Vi 
starter indsamlingen ved Høst-
gudstjenesten d. 22. septem-
ber kl. 10.30, hvor korshærs- 
præst Morten Aagaard kom-

mer og fortæller om arbejdet 
i Aarhus. I kirkerne samler vi 
desuden ind ved gudstjene-
sten første søndag i måneden. 
Her kan der gives pengegaver. 
Derudover kan man også give 
gaver via MobilePay på 71612 
(Tyrstrup Kirke). Vi håber på 
en god indsamling, så vi kan 
støtte de unge som virkelig har 
brug for hjælp her og nu. 

For selvom herberget først 
og fremmest er et overnat-
ningstilbud, så er der er langt 
mere på spil, når de unge kom-
mer forbi for at få en seng at 
sove i. Kirkens Korshær fortæl-
ler: »Vi møder dem uden hold-
ningen om, at nu skal vi gøre 
en hel masse. Helt konkret 
foregår det ved, at vi taler med 
dem om, hvad de er optaget af, 
måske spiller et spil eller bare 
smalltalker. Det er de første 
trædesten til at hjælpe et ungt 
menneske videre. Vores force 
er, at vi kan være det sted, hvor 
man kan bygge bro videre fra. 
For eksempel til et ordinært 
herberg, hvor man kan få et 
længerevarende tilbud, eller til 
andre ungetilbud, som i sidste 

ende kan føre til egen bolig«. 
Som kirke kan vi støtte op om 
det vigtige diakonale arbejde, 
der gøres for disse udsatte 
unge. Jeg håber du vil være 
med - giv et bidrag enten i kir-
ken eller på MobilePay. Det gør 
en forskel. TAK

Kirkens Korshær er en hjælpe-
organisation, der med udgangs-
punkt i folkekirkelige værdier ud-
fører socialt arbejde i Danmark. 
Siden 1912 har vi hjulpet socialt 
udsatte mennesker i Danmark 
- hjemløse, misbrugere, psykisk 
syge, ensomme, fattige. 

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

Vejstrup, Hejls, Taps Pastorat

Høstgudstjeneste 
i Vejstrup Kirke 

Søndag 29. september kl. 10.30
Efter gudstjenesten serveres  

et let traktement i våbenhuset.
Høstofferet der indsamles i kirken går til 

Folkekirkens Nødhjælp
Mulighed for at betale med Mobil Pay.

Tyrstrup kirke inviterer  
til fællesskabsaften:

Mit arbejde for Gud, Konge og fædreland… 
Hør Bjarne Højgaard Jensen 

 fortælle om sit spændende liv. 
Tordag den 26. September kl. 18.30

Vær med i fællesskab om  
spisning, sang, foredrag og samvær.

Billetter til spisning og foredrag kan ske på  
www.tyrstrupkirke.dk. 

Spisebilletter koster 30 kr. Foredraget (kl. 19.30) er gratis.  

Billet nødvendig - både til foredrag og spisning.

CHRISTIANSFELDS UNGDOMSKOR  
SØGER NYE MEDLEMMER 

Er du mellem 11-18 år  og glad for sang, rytmer og musik, 
har vi hver torsdag kl.15.00-16.15  
i Tyrstrup sognehus Gl. Kongevej 9 

(tæt på Christiansfeld skole) et gratis tilbud til dig om  
at være med i vores Ungdomskor. 

Kom og mød os - eller skriv til  
organist@tyrstrupkirke.dk eller ring  

på 5151 0959 til Karin organisten i Tyrstrup kirke.

Høstgudstjeneste
i Tyrstrup Kirke søndag  

d. 22. september 2019 kl. 10.30
Alle børn opfordres til at medbringe frugt, grønt,  

blomster eller andet godt. 

Efter gudstjenesten er der kirkefrokost i Sognehuset  
til 30,- kr. pr. voksen,  

hvor også høstgaverne vil blive bortloddet. 

Desuden vil Morten Aagaard fra Kirkens Korshær  
fortælle om sognets nye indsamlingsprojekt.

Billetsalg til  JULEKONCERT 
Julie Berthelsen

i Stepping kirke 
onsdag den 11. december kl .19.30
Billetter sælges onsdag 2. oktober kl. 17-19 

Trekløverhallen, Stepping
Pris 200,- kr. kontant/mobilpay.

Stepping-Frørup menighedsråd

DIT VALG - VORES HJERTESAG
Kolding - Haderslev - Vamdrup 

tlf.7552 6389
www.soegaards-begravelsesforretning.dk

SØGAARDS 
BEGRAVELSESFORRETNING

- en del af Begravelse Danmark

BekendtgørelserJUBILÆUM 
hos AG Electric

Derfor holder vi
uformel reception med pølsevogn

på Lindegade 35D, Christiansfeld
Fredag den 20. september fra kl.12.

En del af TS-GRUPPEN - Danmarks stærkeste el og energi installatører

I år har 
Carl Christensen  

været hos AG Electric   
i 45 år.

Støt de lokale  
butikker og  

håndværkere
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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

To blondiner  

faldt ned i et hul. 

Den ene sagde, »Det er mørkt  

her nede, er det ikke?« 

Den anden svarede: »Jeg ved det 

ikke, jeg kan ikke se«.

Svinemørbrad

6900

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

Ekstra tilbud torsdag, fredag og lørdag!

500 g  
leverpostej 695

Engelsk bøf 
af hestefilet.

        Pr. 1/2 kg  4000

Hestekød 
1 kg 40,-

  Ta’ 3 kg  10000

Skært hest 
        Pr. 1/2 kg  2500

3 STK. KUN

Hjemmelavet

skinkesalat

995

Store flotte røgede

svinemørbrad

3000
PR. STK.200 G

 
 
 
  Åbningstider: Køkken: Pub: Dagens middag: Kr.

Mandag 12.00 - 20.00 11.00 - 22.00 Forloren hare ........................... 89,-
Tirsdag 12.00 - 20.00 11.00 - 22.00 Dansk bøf  ................................ 89,-
Onsdag 12.00 - 20.00 11.00 - 22.00 Skinkeschnitzel ........................ 89,-
Torsdag	 12.00	-	20.00	 11.00	-	22.00	 Stegt	flæsk................................ 89,-
Fredag 12.00 - 21.00 11.00 - 00.00 Barley’s gryde .......................... 99,-
Lørdag 12.00 - 21.00 11.00 - 00.00 Kalvecuvette ............................ 99,-
Søndag 12.00 - 20.00 11.00 - 22.00 Gl. dags oksesteg ..................... 99,-
Alle dage: Retter kan bestilles ud af  huset. 
Samt forretter, stjerneskud, burger, børneretter, mm.

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

Nyt  
menu- 

kort

Nye  åbnings- tider

Take Away 
Brødremenighedens Hotel 

Vi bestræber os fortsat på at lave god mad fra bunden.  
Nu gør vi det lettere for jer at sætte mad på bordet,  

på de travle dage.

Bestilles på  
telefon 7456 1710 
 Mandag til søndag  

17.30 - 20.00 
(Der kan forekomme dage,  
hvor køkkenet må siger nej,  

til Take Away)

Gammeldags kyllingesteg kr. 128,-  
med hj. agurkesalat, kartofler, sovs

Stort stjerneskud - Ristet toast, stegt  kr. 148,-  
og dampet rødspættefilet, rejer, røget laks og asparges 

Mørbradschnitzel   kr. 128,- 
m. stegte kartofler, ærter, smør sauce og citron

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

Hold din fest i Fjelstrup

Forsamlingshuset  -max. 100 gæster.   Kr. 2.300 
Klublokalet            -max. 40 gæster.  Kr. 1.800 
Separate køkkener til hvert festlokale.

Giv mig et ring – jeg altid klar til at hjælpe dig 
med at få en god fest.

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

Bekendtgørelser

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

Tillykke CIF BANKO
Ny bankosæson starter

onsdag d. 2. oktober ’19  
kl. 19.00 i Seniorhuset

Mød op til en  
ny spændende  
og hyggelig sæson  
med glade mennesker.

Håber vi ses.

CIF Banko Team

Taksigelser

TAK 
Tak for tombolagaverne til vores plantemarked.

Apoteket - Christiansfeld Maskinservice - Meny 
Bager Jørgensen - Donslund Vine - Gittes Mode 

Martensens Boghandel - Anemonen - Flügger Farver 
Andersens Thehus og Sjølund Brugs.

Venlig hilsen 
Haveselskabet Christiansfeld kreds

Christiansfeld kreds

Hjertelig tak
for blomster og venlig deltagelse ved min mand

Knud Sandborg Lauritsen’s
begravelse.

Edith Lauritsen med familie

Hej Mads
Hjertelig tillykke med fød-
selsdagen d. 24. september, 
og alt godt fremover.

Hilsen fra 
Mormor

Hent evt.  
Ugeavisen hos:

Christiansfeld Avis  
Christiansfeld Centret

Dagli’ Brugsen og  
Stalden i Hejls

Hejlsminde Camping
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MotorKontakt jeres lokale
 GF-assurandør

Nels Thorsgaard, Christiansfeld

Telefon 24 80 99 40
nels@gfforsikring.dk

www.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

Bolig / Ejendomme m.m.

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

Lejlighed på  
Boetoft 

i Christiansfeld på  
46 m2, med terrasse.

3.800,- kr. + forbrug,  
i 2 plan udlejes.

Ring 4033 9570

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.

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.

Sølvbryllup
Dette yndige par - Lena og Per 
kan den 24. september 2019 fejre sølvbryllup. 
Ingen morgensang.

Stort tillykke fra 
Kristina, Mark, Alba og Ellie 
Linda, Nicklas og William

Tillykke

Hvis du ikke har 
modtaget avisen...

Kan den 
hentes hos:
Christiansfeld Avis  

Christiansfeld Centret

Dagli’ Brugsen og  
Stalden i Hejls

Hejlsminde Camping



Christiansfeld Avis 5Torsdag den 19. september 2019

CIF Senior Idræt
Vintersæsonen,  
Senioridræt i  
Christiansfeld

Godt tilbud til alle vore seniorer
Så begynder vi en ny sæson i godt selskab med  
hinanden i en palet af forskellige tilbud.
Se priser på de forskellige aktiviteter på Christiansfeld  
Idræts hjemmeside under Senioridræt:  
www.christiansfeldif.dk og klik på bjælken under  
senioridræt og tilmeld dig samme sted til de  
forskellige aktiviteter:

Motion 60+ M/K 
Festligt samvær med forskellige idrætsaktiviteter i 
Cuben hver tirsdag kl. 9.15 til 11.00.  
Der afsluttes med kaffe + frugt kl. 11.10 for 15 kr.  
Sæson start: 1.oktober 2019. 
Sæson slut: 24. marts 2020.

Badminton 60+ M/K  
Der spilles i Cuben hver torsdag fra kl. 13.30-15.00 
efterfølgende fælles kaffe i Klubhuset. 
Sæsonen startede 5. september 2019. 
MEN du kan stadig nå at komme med! 
Sæson slut: 26. marts 2020.

»Gå dig glad«  
Er du frisk trods vejrlig: Vi går hele året hver onsdag.  
Første onsdag i hver måned kører vi i bil og går turen  
i et nyt område. 
Vi går fra Rutebilstationen ved Genforeningspladsen. 
Stavgængere er også velkomne.

Smart Træning M/K  
I Cuben torsdage kl. 15.00-16.00. 
Smart træning er fitness til hjernen, og alle kan i  
princippet være med. Holdet består i år af 15 moduler 
og varer således hele sæsonen. 
Sæson start: 24. oktober 2019. 
Sæson slut: 5. marts 2020. 
Gratis prøvetime den 3. oktober i Cuben kl. 15.00.

Vinter Krolf M/K  
Snedækket eller grøn og halvvåd bane, så spiller vi  
frisk til på Krolfbanen bag Fakta, Lindegade 61  
hver torsdag kl. 9.30-11.00. 
Vinter Sæson start: 26. september 2019. 
Vinter Sæsons slut: 2. april 2020.

CIF Feldersporten CIF

CIF Gymnastik
Velkommen til en ny  
gymnastiksæson i CIF!

Så er vi startet på sæson 
2019/2020.  
Men du kan stadig nå at være med.

Tilmelding og betaling sker via vores hjemmeside:  
www.christiansfeldif.dk/Gymnastik  
- hvor du også kan finde yderligere oplysninger.

Igen i år kan vi tilbyde »Flex« på de fleste voksenhold. 
Ved at tilmelde dig Flex-holdet, får du mulighed for  
at træne på alle hold, som hører under denne  
ordning, for kun 750 kr. for hele sæsonen.  
Vi gør desuden opmærksom på, at grundet stor  
tilslutning, er det ikke muligt at »Yoga«  
om torsdagen er omfattet »Flex«.

De fleste hold træner i Cuben i Springsalen eller  
Hallen, men vores to Yoga-hold træner på  
Christiansfeld Skole, Gl. Kongevej.

Herunder kan du se, de hold vi tilbyder i denne  
sæson. Der er også et par nyheder, som vi håber,  
du har lyst til at prøve!

Vi glæder os til at se dig!

Med venlig hilsen 
C.I.F. Gymnastikafdeling

BØRNEHOLD:

Holdnavn Aldersgruppe Træningsdag Springsalen Instruktør Pris
Tumlestik Piger + drenge 1-2 år Hver 2. lørdag lige uger  9.00 - 10.00 Pia Poulsen,  350 kr. 
 m. forældre fra uge 36  Jesper Poulsen

Far-mor-barn Piger + drenge 2-3 år Mandag 16.30 - 17.30 Susanne Jakobsen 475 kr. for 1 barn + 
 m. forældre    1-2 voksne, 250 kr. 
     for ekstra barn

Turbodrenge Drenge 4-6 år Tirsdag 16.45 - 17.30 Kasper Esager 375 kr.

Minibadut Piger 4-6 år Torsdag 16.30 - 17.30 Mette Poulsen - Mette Skjøtt 375 kr.

Drengetons Drenge 0.-1. kl. Onsdag 16.30 - 17.30 Flemming Poulsen 375 kr.

Pigefræs Piger 0.-1. kl. Onsdag 17.30 - 18.30 Flemming Poulsen - Annika Ravn 375 kr.

Små & Store  Drenge 1. kl. - 90 år Torsdag 17.30 - 18.30 Flemming Poulsen 375 kr. * 
Drengerøve - NYHED    Morten Søberg m.fl.

Kids Mix Piger + drenge 2.-4. kl. Tirsdag 17.30 - 19.00 Jesper Poulsen, Jeanette Poulsen 375 kr.

Teen Mix  Piger + drenge 5.-9. kl. Mandag 17.30 - 19.00 Jesper Poulsen, Morten Søberg,  375 kr. 
    Mads Beierholm, Christian Poulsen m.fl. 

* Små og Store Drengerøve er GRATIS, hvis du går på »Drengetons«, »Kids Mix« eller »Teen Mix«.

VOKSENHOLD:

Holdnavn Træningsdag Springsalen Hallen Gl. Kongevej Instruktør Pris
Power Workout  Mandag 19.15 - 20.15   Anja Mølgaard 500 kr.

Yoga for alle Tirsdag         Holdet kan være fuldt booket 18.30 - 19.45 Lone Tang Andersen 500 kr.

Kvikke Kvinder         Holdet er desværre aflyst pga. langvarig sygdom

Natur-træning - NYHED Onsdag 18.30 - 19.30   Nanna Poulsen mfl. 500 kr.

Flad mave - Stærk ryg Onsdag 19.00 - 19.45   Anja Mølgaard 500 kr.

Mænner Onsdag  19.45 - 22.00  Flemming Poulsen 500 kr.

Yoga - NYHED Torsdag        Holdet er fuldt booket 17.00-18.15 Kirsten Bolvig 500 kr.

Body Fit  Torsdag 18.30 - 19.30   Mette Poulsen 500 kr.

Ski Gymnastik Søndag 11.00 - 12.00   Anja Mølgaard 250 kr.  
 Uge 44-50    Lars Køpke Kjeldsen 600 kr.  
 Uge 1-5     for hele familien o/13 år

Old Jump - NYHED Søndag 18.00-19.30   Instruktør mangler* 500 kr.

* Instruktør mangler - kontakt Jesper Poulsen på 2781 3267, hvis du er interesseret.

Tank OK og støt ungdomsarbejdet i  

Christiansfeld Idrætsforening Elitespillehallen 

v. Erling Sønnichsen 

støtter ungdomsarbejdet  

i Christiansfeld Idrætsforening.www.christiansfeldif.dk
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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

Afhentningsplads til trailerfolket

Muld - Sand - Støbemix
Forskellige slags  
sten/grus/granitskærver m.m.
Kan også leveres.

########

!!!!!!!!

Skovrup Nørrevej 9 . 6070 Christiansfeld
Sune W. Andresen . 2023 1393

Haveselskabet afholdt marked 
i dejligt sensommervejr

Bestyrelsen for Haveselskabet i Christiansfeld var glade for det store fremmøde denne smukke sensommerdag.

Haveselskabet, Christi-
ansfeld kredsen, havde 
lørdag den 14. september 
indbudt til marked. 

Trine Hansen, som er 
forkvinde for Haveselskabet 
glædede sig over, at man i 
år kunne præsentere hele 17 

stande, hvilke er det største 
antal i mange år. Den om-
kring 30 år gamle forening 
afholdt før i tiden marked bag 
Christiansfeld Tømrerhandel, 
men flyttede senere til par-
keringspladsen bag Meny og 
Apoteket.

Af Lars Østergaard Jensen

Mie Mikkelsen, indehaver af 
Grunnet Pileflet ved Agtrup 
Skov med udvalg af kurver, 
fuglehuse og bakker på træ 
fremstillet af forskellige typer 
af pil.

Fra Skanderborg kom Åsa 
og Flemming Willesen med 
stauder og blomster.

Fra Jordrup kom Hurlumhej Fugle & foderhuse med produkter 
af lærketræ. Udvalget omfattede pindsvineskjul, stære kollekti-
ver, foderhuse, altankasser, insekthoteller samt tårnfalke-, ande- 
og uglekasser.

Anna Maria og Jørgen Poulsen fra Haderslev iført kasket og 
hat af flettet piletræ. Parret fortæller, at de ved Sønderballe dyr-
ker de deres egen bærbare piletræer. Udover hovedbeklædning 
fletter de også mange forskellige slags kurver.

Sonja Christiansen fra Oksbøl ved sin stand på pladsen bag 
Meny.
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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



Christiansfeld Avis8 Torsdag den 19. september 2019

www.kolding.dkwww.kolding.dk

     

Frivilligugen 2019
Mandag den 23. til fredag den 27. september

I uge 39 fejrer vi alle Kolding Kommunes frivillige ildsjæle, og fredag den 
27. september er desuden Danmarks nationale frivillighedsdag. 
Vi sætter fokus på frivillighed og fællesskaber. Kom og vær med!

#frivillig
ugen
2019

Mandag d. 23.9 kl. 18:00 - 20:30
Tobbers Madbar
”Dumpster Dinner” på Tobbers Madbar
Kom og spis i fællesskab med andre og bIiv klogere på, 
hvordan du sammen med Food:RE:Formers kan være  
med til at bekæmpe madspild. Begrænsede antal pladser  
– først til mølle. Gratis mad samt drikkevarer. 

Man, ons og fre kl. 10:00 - 11:30
Tirs og tors kl. 16:30 - 18:00
Akseltorv
Gå en tur med Bevæg dig for livet og 60+ Frisk
Vi går en tur rundt i byen eller i naturen omkring Kolding.
Hver tur slutter af med en kop kaffe og et stykke frivilligkage 
på Akseltorv.

Tirsdag d. 24.9 fra kl. 9:00 - 16:00
Kaffe og frivilligkage fra kl. 9:00 til kl. 10:00  
Kolding Bibliotek, Bibliotekstorvet
Kom og mød de frivillige foreninger i Kolding
Kom og mød nogle af byens foreninger. 
Fra tirsdag til fredag kan du læse om de frivillige foreninger i 
Kolding. Tirsdag kan du også møde de frivillige, og få svar 
på spørgsmål – lige fra hvad foreningen kan tilbyde af aktivi-
teter til, hvordan det er at være frivillig i netop den forening.

Tirsdag d. 24.9 kl. 16:00 - 17:00
Kirketorvet v/Nicolai Kirke
Kom til fællessang
I samarbejde med Café Paraplyen synges der sange 
fra højskolesangbogen.

Tirsdag den 24.9 kl. 16:30 - 18:00
Kolding Bibliotek, sal 1
”En bagekonkurrence med en hel bydel som vinder”
Kom til oplæg v/præst Ole Pihl og Jubeloptimist af 
1925 modellen Carsten Borch og hør om, hvordan 
fællesskabet har fået Brændkjær til at blive et endnu 
bedre sted  at være, leve og bo. Gratis deltagelse. 
Kaffe og kage mellem kl. 16:00-16:30. 

Onsdag d. 25.9 kl. 12:00 - 16:00
Sydbank Arena, Ambolten 2-6
Frivilligfest 
– fejring af Koldings frivillige senior ildsjæle 
Underholdning v/Jan Schou og Arne Lundemann.
Velkomst v/formand for Seniorudvalget Søren Rasmussen.
For alle der yder en frivillig indsats indenfor seniorområdet.

Torsdag d. 26.9 kl. 17:00
I Byrådssalen, Kolding Rådhus
Uddeling af Frivilligbeviser
De frivillige sociale foreninger kan indstille deres frivillige 
til at få en anerkendelse for deres indsats. Overrækkelse 
v/formand for Social- og Sundhedsudvalget Hans Holmer. 
Læs mere på www.kolding.dk

Fredag d. 27.9 kl. 10:00 - 12:00
Geografisk Have
Frivillige lægger blomsterløg
I samarbejde med Geografisk Haves frivillige ildsjæle, 
lægger 100 frivillige fra de Brugerstyrede Aktivitetshuse 
blomsterløg, som vil danne et symbol på frivillighed. 
Velkomst v/formand for Seniorudvalget Søren Rasmussen. 

Fredag d. 27.9 kl. 17:00 - 21:00
Innovationsfabrikken, Birkemosevej 2
Frivilligfest 
– fejring af Koldings frivillige sociale ildsjæle 
Underholdning og uddeling af årets skulderklappriser 
Velkomst v/formand for Social- og Sundheds-
udvalget, Hans Holmer. For alle der yder en frivillig 
indsats indenfor socialområdet.

Fredag d. 27.9
Vamdrup Bibliotek
Mød din by - fællesskaber i Vamdrup
Kom og mød byens foreninger og vær med til  
aktiviteter og hyggeligt samvær for alle aldre. 
Se mere på Koldingbib.dk/levendelokalområder 

Fredag d. 27.9 kl. 16:00 - 20:00
Universitetsparken 1
Drop in Street-aktiviteter
Aktiv Fritid og Bevæg dig for livet inviterer til 
Street-aktiviteter. Der er mulighed for at deltage i
en danse eller skateboard workshop samt prøve 
fx. street basket eller street soccer. 
Kom og bliv en del af fællesskabet. 

Fra uge 38 til uge 43
Seest Bageri
Smag årets frivilligkage 
Claus Toft Hansen fra Seest Bageri har i anledning 
af Frivilligugen udviklet en kage, som støtter lokale 
fællesskaber. Kagen kan købes både i Seest og
Bramdrupdam.
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Håndværkere m.m.

Mit arbejde for Gud, Konge og Fædreland…
Mød slotsforvalter Bjarne 
Højgaard Jensen til fælles-
skabsaften, torsdag den 26. 
September kl. 18.30. Som 
altid startes med spisning 
kl. 18.30, men der er også 
mulighed for at deltage fra 
kl. 19.30. 

Rigtig mange Christians-
feldere kender aftenens fore-

dragsholder, som er en af de 
mest kendte bysbørn. I alt 43 
år blev til i Dronningens klæ-
der som oberst og regiments-
chef for Jydske Dragonregi-
ment i Holstebro. Da Bjarne 
Højgaard Jensen fyldte 60 år 
sidste år fratrådte han stillin-
gen ved forsvaret p.g.a. alder, 
men kort tid herefter kunne 
han offentliggøre, hvad han 

fremover skulle arbejde med: 
Som slotsforvalter bliver han 
bindeled mellem Slots- og 
Ejendomsstyrelsen og hoffet, 
og han skal arrangere alt fra 
statsbesøg til igangsættelse af 
nødvendige vedligeholdelses-
arbejder. 

I sin tjenestetid i forsvaret 
har Bjarne Højgaard ople-
vet 15 forsvarsministre, 12 

forsvarschefer, 16 chefer for 
Hæren, fire typer geværer og 
tre uniformsmodeller. Han er 
dermed ikke en hr. hvem som 
helst: Han har været tjeneste-
gørende under Den Kolde 
Krig, hvor Danmark var en 
lilleputnation i fodnotepoli-
tikkens skygge med territori-
alforsvar af landets grænser 
som omdrejningspunkt. Han 

har fulgt og levet i transfor-
mationen af Forsvaret til dét, 
det er i dag, nemlig et For-
svar, der leverer efterspurgte 
enheder til international tje-
neste. Alt det på ’bare’ 43 år.

At obersten ikke har ligget 
på den lade side vidner hans 
omfangsrige CV om; et CV, 
der inkluderer 13 år i udlan-
det, herunder syv missioner 

til Balkan og Afghanistan 
samt flere udstationeringer 
og kurser i USA, Polen, Tysk-
land og Sverige.

Man kan reservere en 
GRATIS plads til foredraget 
(som der er begrænsede plad-
ser til) via tyrstrup-kirke.dk. 
Samme sted kan man også 
købe spisebilletter, fortæller 
Henning Bech-Larsen.

Slotsforvalter Bjarne Højgaard Jensen.

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,-
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Fascinerende fortællinger af korrespondent  
Simi Jan fra mellemøstlige brændpunkter
Da den prisbelønnede 
journalist Simi Jan i for-
bindelse med Kulturarvs-
dagen i Christiansfeld 
holdt foredrag i Søstre-
huset, var alle billetter for 
længst revet væk. 

Foredraget var planlagt til 
at vare halvanden time, men 
da var Simi Jan langt fra fær-
dig og talte af karsken bælg 
medrivende og engageret helt 
uden manuskript.

Ja, skulle hun ikke have 
nået et tog på Kolding Bane-
gård, var hun nok forsat end-
nu to timer med at fortælle 
om sin opvækst i Albertslund, 
Glostrup og Bagsværd som 
datter af pakistanske foræl-
dre. 

Allerede i 7. klasse på 
Værebro Skole fandt Simi 
hun ud af, at hun ville være 
journalist. Den målrettede 
og sprogligt begavede unge 
kvinde besluttede sig efter en 
hurtig indskydelse at tage sin 
journalistuddannelse i Skot-
land i 2003, hvor hun perfek-
tionerede sit engelske udover 
det danske og pakistanske 
sprog. 

Hjemme igen læste hun 
mellemøststudier ved Syd-
dansk Universitet og var så i 
den grad klar til at kaste sig 
ude i arbejdet som journalist 
- men løb panden mod en 
mur med de danske medier 
og maglende jobtilbud. 

Efter tre år tog Simi Jan 
derfor sagen i egen hånd og 
rejste til Inden for at arbejde 
freelance i forbindelse med 
bombeattentatet mod et stort 
hotel i Bombay. Efter at have 

rapporteret live der og i Paki-
stan, fik nyhedsredaktioner i 
Danmark endelig øjne op for, 
hvor værdifuld en ressource 
hun ville være for dem. I årene 
derefter arbejdede Simi free-
lance for DR, Politiken, TV 2 
og BBC. Hun tilrettelagde for 
P1 i 2006 serien Islams An-
sigter og har siden 2007 været 
fast korrespondent. Udover 
at beherske pakistansk lærte 
hun sig sproget farsi, der tales 
i Iran og omkring halvdelen 
af Afghanistan samt pastho 
eller dari, der er det officielle 
sprog i landet. 

Om mødet med  
Afghanistans befolkning  
og Taliban

I medrivende tempo for-
talte Simi Jan om sine mange 
rejser til det barske, men også 
smukke Afghanistan, hvor 
hun formåede at komme helt 
ind under huden på befolk-
ningen og opnå kontakter og 
lave interviews med både al-
mindelige mennesker og folk 
fra Taliban, som det ikke var 
lykkedes for andre vestlige 
journalister at få, da de var af-
hængige af tolke, bevæbnede 
vagter eller soldater i de farli-
ge områder. Hun fortalte om 

den særegne gæstfrihed, der 
også hersker i landet, når hun 
blev inviteret til at overnatte 
selv i hjem med talibanmed-
lemmer i familien. En gæstfri-
hed, som også Osama Bin La-
den nød godt af på trods af, 
at mange i Afghanistan ikke 
støttede den saudiarabiske 
terrorleder. Simi Jan gav også 
en velfunderet opridsning af 
landets tragiske historie, der 
i nyere tid startede med den 
russiske invasion i Sovjetti-
den, hvor USA og Saudi Ara-
bien sendte penge, våben og 
våbentræning til de afghanske 
oprørere - der senere efter 

russernes tilbagetrækning ud-
nyttede tomrummet til at be-
fæste deres magt til at danne 
en religiøst funderet Taliban 
stat. Deres våben og optræ-
ning i at føre guerillakrig 
benyttede og benytter de nu 
med stort held mod USA og 
deres allierede tropper. Simi 
Jan udtrykte derfor stor pessi-
misme for landets fremtid, for 
kvinderne og uddannelsesni-
veauet ikke hvis, men når Ta-
liban sikkert overtager mag-
ten i landet, som det aldrig er 
lykkes for noget andet land at 
erobre og undertvinge. 

Da foredragets halvanden 

time var overskredet, nåede 
energibundtet Simi Jan også 
at fortælle sin egen families 
historier; om sin mor der var 
blevet tvangsgiftet i ung alder 
og sad isoleret i sin lille lej-
lighed, indtil Simis far forlod 
det for begge parter ulykke-
lige ægteskab, men også om 
hvordan hendes far pludselig 
efter 15 år en sen aften ringe-
de til sin datter, da hun som 
rapporter befandt sig i krigs-
zonen for at fortælle hende, 
hvor stolt han var af hende. 
Snart fandt far og datter fandt 
ind til hinanden igen og har 
i dag opbygget et godt for-
hold, Selv har Simi i mange 
år været gift med filmfotograf 
Allan, med hvem hun har to 
børn. Simi og Allan dannede 
også professionelt par ude.

Efter foredraget sad man 
meget klogere tilbage og gik 
hjem både bekymret for ud-
viklingen i Afghanistan, Iran 
og Irak, men også oplivet over 
Simi Jans fortællinger om de 
mange hjertevarme og gæst-
frie almindelige mennesker i 
landene. Mange af os gik også 
hjem med et smil på læberne 
efter Simi Jans fortælling om 
dengang, hun havde intervie-
wet en ung, religiøs Mullah 
i Afghanistan, som faldt pla-
dask for hende og ville over-
tale Simi til at besøge sit hjem 
og sin første kone, så han må-
ske kunne få denne til at aner-
kende Simi Jan som sin anden 
hustru. Med vid og finfølelse 
fik Simi viklet sig ud af den 
prekære situation og sit inter-
view med i kassen alligevel.

Af Lars Østergaard Jensen

Simi Jan sammen med centerleder Birgitte Lamp efter det 2 timer lange foredrag.

Kommunen
fejrer frivillige
Kolding kommune på-
skønner alt det frivillige 
arbejde, der gøres med en 
frivilligheds-uge fra den 
23. september til den 27. 
september.

 
I løbet af ugen bliver der 

aktiviteter, der på hver sin 
måde hylder fællesskaber og 
frivillighed. Blandt andet kan 
man på Kolding Bibliotek 
møde de frivillige foreninger, 
der er i Kolding. På Tobbers 

kan man høre, hvordan vi i 
fællesskab mindsker vores 
madspild og samtidig smage 
på et par retter lavet af over-
skudsmad. Man kan blive 
inspireret af Brændkær, som 
har brugt stærke fællesska-
ber til at blive et bedre sted 
at leve og bo, og så kan man 
købe den kage, som Seest 
Bageri har udviklet i anled-
ningen af Frivilligugen. 200 
frivillige fra socialområdet 
slutter Frivillig-ugen af med 

en frivilligfest, hvor bl.a. den 
lokale ekstremløber Kristina 
Schou Madsen holder oplæg 
om sine 7 maraton på 7 kon-
tinenter på 7 dage.

Selv om de 12 arrange-
menter foregår i Kolding 
by gælder de også de gamle 
omegnskommuner Christi-
ansfeld, Lunderskov og Vam-
drup. Her er det frivillige 
arbejde i foreninger meget 
stærkt.

 
Frivillighed og  
fællesskaber er vigtigt

»Frivilligugen er utrolig 
vigtig for mig, for uden fri-
villighed og fællesskaber er 
vi ingenting som samfund. 
Frivillige kan noget, vi som 
kommune ikke kan og jeg 
ved, at de frivilliges indsats 
gør en stor forskel for vores 

borgere,« siger Hans Holmer, 
der er formand for Social- og 
Sundhedsudvalget i Kolding 
Kommune, siger:

Fast tradition i Kolding 
Kommune

Kolding Kommune har i 
en årrække stået bag forskel-
lige arrangementer, der alle 
støtter op om frivillighed. 
Udover ’Frivilligugen’ er der 
blandt andet også arrange-
menter som ’Årets Skulder-
klap’, ’Frivilligfest’ og ’Frivil-
ligbeviser’.

Kolding Kommune er en 
af de kommuner, der øre-
mærker flest penge til frivilligt 
arbejde.

Frivilligugens program 
kan ses i en annonce i avisen.

Seest Bageri har fremstillet en speciel Frivilligkage 2019.


