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Uge 38 94. årgangTorsdag / Fredag den 20. / 21. september 2018

Gudstjenester
Søndag d. 23. september 2018 

17. søndag efter trinitatis
Aastrup .....................kl. 10.30
Aller .............................. ingen
Bjerning ....................kl. 10.30
Brødremenigheden ..kl. 10.30
K. Grøn
Fjelstrup ........................ ingen
Frørup ........................... ingen
Hejls .............................. ingen
Hjerndrup ..................... ingen
Moltrup ......................... ingen
Sommersted ..............kl. 10.30
Stepping ....................kl. 10.30
Taps ............................... ingen
Tyrstrup .....................kl. 10.30
Judith Nielsen Legarth
Vejstrup .....................kl. 09.00
Judith Nielsen Legarth
Vonsbæk ........................ ingen
Hvad sker der i min kirke? 
Se side 2

SEPTEMBER TILBUD

Christiansfeld 
Kaffen
500 gram

Kun 35,00
(Normalpris 39,50) 

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

Ny åbningstider 
fra 1. September
Mandag:  kl. 10 - 17
Tirsdag: kl. 10 - 17
Onsdag: kl. 10 - 13
Torsdag: kl. 10 - 17
Fredag: kl. 10 - 17
Lørdag/Søndag: Lukket 

Synsprøve gerne iflg. aftale

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

Kongensgade 5 . 6070 Christiansfeld . Tlf. 7456 7456

MODESHOW
Mandag den 1. og  

tirsdag den 2. oktober kl. 18.30
     Begrænset plads,  
         så først til mølle.

Billetter købes i butik 50 kr.

Der bliver udtrukket  flotte gevinster  i løbet af aftenen

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

CHRISTIANSFELD ERHVERVSRÅD 
INVITERER TIL FOREDRAG MED

SEPP PIONTEK 
Sepp Piontek holder et spændende foredrag om, hvordan man 
med en anderledes og professionel indstilling skaber succes. 

Om det foregår i en virksomhed eller på det danske 
fodboldlandshold er egentlig underordnet.

TILMELDING TIL HENRIK T. HALKEN, 
PÅ HTH@ALLER-AQUA.DK ELLER 
TLF.: 40 33 35 68 - SENEST D. 24.09.18

ONSDAG D. 26. SEPT.
KL. 19.00

Brødremenighedens Hotel

MED VENLIG HILSEN
CHRISTIANSFELD ERHVERVSRÅD

Foredraget er gratis og åben for alle.
Erhvervsrådet er vært ved en kop kaffe. 

Tilmelding nødvendig.

NY foredragsholder !

Et fornøjeligt foredrag med 
Sepp Piontek, hvor også 

lattermusklerne bliver afprøvet

Ledelse på en anden måde!

FJELSTRUP BORGERMØDE  
      og indvielse af bålhytten 
        TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 
              i Fjelstrup Forsamlingshus 
 

Kl. 17: Indvielse af Bålhytten 
Kl. 19: Borgermøde i forsamlingshuset 
 
Fjelstrup Lokalråd inviterer til borgermøde, 
hvor der kan stilles forslag til hvad 50.000 kr, 
som kommunen har tildelt os, skal bruges til. 
Forud for borgermødet er der officiel indvielse 
af bålhytten, der er et resultat af borgbudget- 
tering 2016. Tag madkurven under armen 
Lokalrådet steger en pattegris som vi alle deler, 
men tag gerne lidt pølser og tilbehør med. 
 

                                Vel mødt! 
 

Ældre 
Sagen 

AFLYSNING
Hygge og sang- 
eftermiddag på 

Kongebrocentret  
d. 26. september  

er aflyst.

Høstgudstjeneste 
i Aller kirke 

Søndag den 30. september kl. 10.15
Aller-Fjelstrup Sognekor  
stemmer i med masser  

af  sang undervejs, 
og høstindsamlingen går  

 i år til Kirkens Korshær,  
der hjælper udsatte mennesker i Danmark.

Efter takkegudstjenesten går vi over på Aller 
Friskole og spiser og synger sammen.

Kom glad og vær med, Aller menighedsråd 
sørger for mad og drikke.

Fjelstrup og Aller menighedsråd.

Se CIF  
Feldersport  

på side 5

1 stk. 2495

15 stk. 30000

30 stk. 50000
Bl.a. Myrte Gedeblad 

- Phlox Subulata  
- Cotoneaster  
- Skovjordbær

Hjerndrupvej 10 . 7456 1511
www.blomstergaarden- 

christiansfeld.dk

TILBUD PÅ 
BUNDDÆK-

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

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

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

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

GUDSTJENESTE OG EFTERFØLGENDE 
FOREDRAG 30. SEP. KL. 10.30

Forhenværende sognepræst i Tyrstrup og  
Hjerndrup og nuværende chef for Kirkens Korshær, 

Helle Christiansen, prædiker til gudstjenesten i 
Tyrstrup Kirke d. 30. september kl. 10.30  

og holder efterfølgende foredrag i kirken om  
Kirkens Korshær. 

’Jeg har en angst som aldrig før …’
Af Henrik Vestergaard Jørgensen, sognepræst

Jeg har en angst som aldrig 
før,
som stod jeg foran dødens dør,
og måtte ind og styrte ned
i mørke og i ensomhed.

 
Sådan skrev H.C. Andersen 

i 1864, og med de ord satte 
han ord på en grundstem- 
ning, der er almenmenne- 
skelig. I dag tales der meget 
om angst. Der er udsen-
delsesrækker i TV, der beskæf- 
tiger sig med angst, og vi har 
et arbejdsmarked, som i den 
grad kæmper med at finde 
ud af, hvordan man skal for-
holde sig til mennesker, der 
i perioder bliver ’uarbejds- 
dygtige’, som det hedder, 
fordi de bliver ramt af stress 
og depression og angst. Tre 
tilstande, der i høj grad er 
viklet ind i hinanden, og som 
det derfor også kan være 
vanskeligt helt at skelne fra 
hinanden.

Som regel forsøger man at 
tilgå angsten med psykotera-
peutiske behandlingsmetod-
er, f.eks. gennem kognitiv 
terapi, hvor personen med 
angst hjælpes til at forholde 
sig mere realistisk til de følel-
ser og tanker, vedkommende 
har i forhold til sin angst. 
Eller man forsøger at af-
hjælpe angsten gennem en 
medicinsk behandling i form 
af psykofarmaka. Og årsag-
erne til angsten mener man 
da ofte at finde i både bio-
logiske faktorer, f.eks. bioke- 
miske forandringer i hjernen, 

og i såkaldt psykosociale fak-
torer, altså i ydre forhold, der 
har medført en så voldsom 
sindsmæssig belastning for 
en person, at vedkommende 
reagerer med en tilsvarende 
voldsom angst.

Hvis det skal lykkes at 
hjælpe et menneske til at 
håndtere sin angst så meget, 
at vedkommende ikke inva- 
lideres af den, er det aldeles 
afgørende, at man benytter 
de midler, som disse læge- 
videnskabelige tilgange til 
angsten giver mulighed for. 
Men udover disse tilgange 
til at forstå angst, er der 
også den tilgang, som vi især 
møder i kunst, musik, littera-
tur, filosofi, teologi o.s.v. Det 
er en tilgang, hvor andre sid-
er af angsten bliver tydelige, 
og hvor den ses som noget 
eksistentielt, altså som no-
get, der simpelthen hører  
til vores menneskelige eksi- 
stens.

Begge tilgange til ang-
sten er altså nødvendige. 
Ikke som et enten-eller, men 
som et både-og. Og det er 
nødvendigt med et syn på 
angsten, der både tager den 
alvorligt som noget, der kan 
gøre mennesker syge, men 
også som noget, der er et 
grundtræk ved menneske- 
livet. Hver ting til sin tid.

De kommende klummer 
fra denne her kant vil se på 
angsten som et eksistentielt 
fænomen, altså som noget, 
der hører helt grundlæggen-

de til menneskelivet, og som 
noget, der har den største  
indflydelse på, hvordan vi 
som mennesker forholder 
os til liv og død, mening og 
frihed, ensomhed og fælles-
skab,… og til os selv og vore 
medmennesker. Det er den 
angst - og den forståelse af 
angsten - der er på færde hos 
H.C. Andersen. Det er det, 
der har været en drivkraft 
hos adskillige malere og 
kunstnere, hos forfattere 
og filosoffer,… og så er det 
også den tilgang til angsten, 
som vi møder i kristendom-
men,… eller mere præcist: i 
Jesu forkyndelse og i den te-
ologi, der har udviklet sig si-
den. Nogen har endda kaldt 
kristendommen for en tera-
peutisk religion, simpelthen 
fordi lige netop mødet med 
angsten er noget af det, der 
fylder allermest i Jesu forkyn-
delse.

Ordet angst kommer 
egentlig af latin, af ordet 
angustus, og betyder no-
get i retning af snæver eller 
indsnævret, altså noget, der 
forhindrer fri bevægelighed. 
Betydningen er altså den, at 
vi - når vi føler angst - bliver 
indsnævret eller lammet på 
en måde, så vi ikke længere 
har følelsen af at være frie og 
lettede. Der er noget i ang-
sten, der påvirker os negativt 
både i vores tanker og følel-
ser og endda også kropsligt. 
Vi har kropslige symptomer, 
… vi kan føle os fortvivlede 

og ødelagt bekymrede,… 
og vi vil kunne opleve, at 
vore tanker bliver mudrede 
og desperate på en måde, 
så vi mest af alt føler trang 
til at give op. Vi kan føle os 
så truet, at vi i angsten bliver 
lammet i både krop, følelse 
og tanke. 

Al eksistentiel angst inde-
holder spor af dødsangst, 
og al eksistentiel angst har 
dybest set sin grund i den 
erfaring af tomhed og in-
tethed, som vi bliver stillet 
overfor, når vi bliver bevidste 
om vores egen endelighed. 
Og det betyder, at vores ek-
sistentielle angst altid vil 
være vores tro følgesvend, 
eftersom vi hverken kan 
tænke eller medicinere os 
ud af vores egen menneske- 
lige endelighed. Så angsten 
er formentlig kommet for 
at blive. Men den er ikke 
kommet for at skulle løbe af 
med sejren og gøre os de-
forme og forblæste. Den kan 
måske ikke overvindes, men 
den kan i hvert fald forbind-
es så meget med en tillid 
og med tanken om håb og 
fortrøstning, at den mister 
sit ødelæggende greb i os. 
Og det er det, den bl.a. gør - 
eller rettere kan gøre - når vi 
forsøger at forstå den og for-
holde os til den i lyset af det 
evighedsperspektiv, som vi 
møder i evangeliet.

Velkommen til  
Fællesskabsaften

Torsdag 27. september kl. 18.30 i Tyrstrup Kirke
Vi gennemgår Markusevangeliet.  

Alle er velkommen.

Vi starter med fællesspisning 
-  tilmelding til spisning til Else 26490103

Vejstrup, Hejls og Taps Pastorat

Høstgudstjeneste  
i Vejstrup Kirke

Søndag 30. 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 MobilePay

‘Ene og alene’      Oplevelsesklub for enlige

Torsdag den 27. september kl. 14.00 
Vi mødes ved Degneskolen.  
- Tilmelding senest den 25/9.
»Magtens smykker« på Koldinghus. 
Entré 80,- kr. - Kaffe 20,- kr. - Kørsel 20,- kr.
Alle enlige er velkomne 
Kontaktperson Bodil Henriksen, tlf. 6011 8552 
Tyrstrup Kirke - Kolding Provstis Menighedspleje

Bekendtgørelser

DIT VALG - VORES HJERTESAG
Vestergade 4, 6580 Vamdrup - tlf. 7558 0800
Haderslevvej 90, 6000 Kolding - tlf. 7552 6389

Dampassagen - Storegade 11F, 6100 Haderslev - tlf. 4040 6389
www.soegaards-begravelsesforretning.dk

SØGAARDS BEGRAVELSESFORRETNING
DEN LILLE BEGRAVELSESFORRETNING

Frisør / Helse
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Den ALLER største tak til alle dem, som har 
været med til at gøre festen i anledning af  
Aller Friskoles 30 års jubilæum til en succes

Tak til alle vore sponsorerer 
og hjælpere:
Støtteforeningen for Aller Friskole  
- Abena - Simon Finnemann Viuff  
- Avlscenter Eskegaard A/S  
- Kenneth Hjorth (KHjorth)  
- K-salat - Meny 
- Lene og Frederik Bylling 
- Enggården - Maiken Ranlev  
- Gerhard Møller - Slots Isen  
- Alle de mange kagebagere  
- Grill mesterne Søren Strube og Ivan Milther - Lars Kristiansen  
- Peter Lawetz - Eva Kjer Hansen  
Nuværende og tidligere lærere/ansatte på Aller Friskole - Tidligere elever, 
Børn og forældre, lokale borgere og alle gæster.

Tak for opmærksomheden, gaver og besøg
Tak for en dejlig dag

ALLER FRISKOLES BESTYRELSE

Aller Friskole   /   Kær Møllevej 19   /   6070 Christiansfeld
kontoret@aller-frsk.dk   /   Tlf.: 7456 1692   /   www.aller-friskole.dk

Favstrupvej 2 · Chr.feld · Tlf. 3034 9220

Åbningstider:  
Torsdag og fredag:   
kl. 10.00-18.00  
Lørdag:  kl. 9.00-13.00

Ribeye
Pr. kg

22000

Benløse 
fugle -
Gullasch 
eller
Stroganoff
Pr. kg

      8500
Roast beef
Pr. kg

12000 FRIT 

VALG

TILBUD FRE., LØR. & SØNDAG

6000

Forudbestilling  
på                                                       tlf. 7456 1070

1/2 Ovnstegt

HOS HYGGEHJØRNET

Taksigelser

Taksigelser

Hjertelig TAK 
for venlig deltagelse ved

Clara D. Thygesens’s
bisættelse fra Stepping Kirke.

Tak for blomster og kranse.

Jørgen - Hans Henrik - Thyge 
Thygesen

Tak
for deltagelse og hilsner ved

Johannes August Petersen’s
begravelse.

Han ville have nydt hver en blomsterbuket og krans.

På familiens vegne 
Karen, Henning og Tove

Hjertelig tak 
for al opmærksomhed ved 
vort guldbryllup.

Tove og Flemming  
Steensbeck

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

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

Beskæftigelser

Røde Kors Chr.feld
søger indsamlere til

søndag d. 7. oktober fra kl. 10-14.

Mød op i Seniorhuset.
Tlf. 2083 2742 (Gerda) 
Tlf. 2012 3089 (Karen)

Mærkedage

70 år
fylder Freddy Ørnskov, 
Primulavej 19, onsdag den 
26. september.

Bolig / Ejendom

Lejligheder  
udlejes

Totalrenoveret  
lækker lille lejlighed
Bestående af stue/køkken,  

soveværelse  
samt toilet med bad.

Lejligheden er i stueplan  
og uden trapper  

- særdeles velegnet til ældre.
Ingen husdyr.

Husleje 5000,00 incl. forbrug.

Centralt beliggende
1. sals lejlighed  

til enlig rolig lejer.
Bestående af stue - køkken -  

soveværelse samt toilet m/bad.
Ingen husdyr.

Husleje 3.900,00 + forbrug.

Henvendelse 
 2181 4198 / 2181 4197

Christiansfeld Avis
kan også læses på

christiansfeld-avis.dk

Følg desuden med på 
Facebook, hvor  

udvalgte artikler og 
videoer fra lokalområdet 

bliver delt. 
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Støt 
det lokale arbejde og 

de lokale butikker

Søndag den 30. september 
skal det i Tyrstrup Kirke 
handle om diakoni - altså 
kirkens sociale ansvarlig-
hed og det at række ud til 
sin næste. 

Kirken får nemlig besøg 
af Helle Christiansen, som 
er chef for Kirkens Korshær. 
Mange kender Helle Christi-
ansen, fra den gang da hun 
var vores lokale sognepræst 
her i Tyrstrup/Hjerndrup fra 
1992-2001. Efter sin tid som 
sognepræst her har Helle 
Christiansen været lektor på 
Pastoralseminariet i Århus, 
hvorefter hun startede i 
Korshæren, først som udvik-
lingschef og siden 2011 som 
korshærchef.

Næstekærlighed  
i praksis

At Helle Christiansen 
skulle ende som øverste chef 
i Kirkens Korshær, var ikke 
noget, hun selv havde lagt 
planer om, da hun var sog-
nepræst. Men hun har kendt 
organisationen siden sin tid 
som frivillig i Mariatjenesten 
på Vesterbro mens hun stu-
derede teologi i København. 

Som korshærschef bræn-
der Helle Christiansen for 
diakoni og for at kirken om-

sætter næstekærligsbuddet i 
konkret handlen. 

Gudstjenesten og fore-
draget er en del af Tyrstrup 
Kirkes årstema, »Kald til 
kærlighed«. Det er en lille 
omskrivning af titlen på Lars 
Lilholt populære kærligheds-
sang fra 1986 om sin kærlig-
hed til en kvinde (Kald det 
kærlighed). 

Gennem gudstjenester, 
foredrag, koncerter, kurser, 
studiekredse og meget mere 
sætter kirken fokus på, at vi 
som mennesker er kaldet til 
at elske vore medmennesker. 

Det grundlæggende i et 
parforhold, som Lilholt syn-
ger om, er - hvis det skal 
lykkes - kærlighed, og det 
grundlæggende i forholdet 
mellem mennesker i det hele 
taget, hvis det skal lykkes, er 
næstekærlighed, lyder bud-
skabet fra kirken.

Helle Christiansen hol-
der søndagens gudstjeneste 
kl. 10.30. Efter kirkekaf-
fe fortsætter man i kirken, 
hvor Helle Christiansen vil 
fortælle om Korshærens 
arbejde og om kirkens kald 
til næstekærlighed. 

Det er gratis at deltage til 
dele eller til hele program-
met.

Korshærsgeneralen  
Helle Christiansen  
kommer på besøg

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: Løhndorfs Trykcentral, Vojens

 
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.

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.

Bekendtgørelser

LOKALHISTORISK FORENING OG
ARKIV FOR HEJLS-HEJLSMINDE

Generalforsamling  
og foredrag
Torsdag den 4. oktober kl. 19.30
i mødelokalet på Hejls gl. Skole 

Fhv. lektor Jørn Buch, Haderslev,  
fortæller om ”De oldenborgske konger”.

Alle er velkomne. Kaffe og kage 50 kr.

Bestyrelsen

Hejls/Hejlsminde 
Lokalråd

Ordinær 
generalforsamling
torsdag d. 11. oktober kl. 19.30  

på Hejls Gamle Skole
Dagsorden ifølge vedtægter. 

 Kaffe og kage efter generalforsamlingen.

Vel mødt

Formiddagsidræt 
i Fjelstruphallen

Vi starter torsdag d. 27. 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 gerne nye deltagere.

Kom og prøv, om det er noget for dig/jer

Vi har det rigtig hyggeligt.

Bestyrelsen

Det sidste i året 2018
Lør. & søn. d. 22.-23. sept.

fra kl. 10.00 - 16.00
Restboer, dødsboer, flytteboer,  

antik, retro, porcelæn m.m.

HJERNDRUP LANDEVEJ 7 
6070 CHRISTIANSFELD

LOPPEMARKED

HUSK Høstfest 
i Hjerndrup sognegård

lørdag den 6. 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 30. september til 
Christian Hansen på 2129 5515 eller 

Steffen Schrøder på 2147 4314

CIF BANKO
Er på banen igen og  

starter ny sæson

Onsdag den 3. oktober 
kl. 19.00 

i Seniorhuset
Hele holdet er klar til en ny  
hyggelig bankosæson.

Husk at bestille  
medlemskort hos  
H.P. på tlf. 6116 4484  
eller en af os andre  
i styregruppen.

Håber vi ses.

CIF Fodbold & Banko Afdeling
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CIF Feldersporten CIF
CIF Gymnastik
Velkommen til en  
ny gymnastiksæson i CIF!
- du kan stadig nå at være med

Gymnastiksæson 2018-2019 er allerede i fuld gang. 
Men du kan stadig nå at være med.

Vi fik i første omgang annonceret »Mænner« til en 
forkert dag. De træner ONSDAG KL. 19.45-22.00.

Se alle de hold vi tilbyder nedenfor - der er også et 
par nyheder.

De fleste hold træner i Cuben i Springsalen eller 
Hallen, men Effekt 1 og 2 samt vores to Yoga-hold 
træner på Christiansfeld Skole, Gl. Kongevej.

Hvis du er i tvivl, om holdet er noget for dig, må du 
prøve 2 gange, før du bestemmer dig. 

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

Igen i år kan vi tilbyde »Flex« på alle voksenholdene, 
bortset fra »Kvikke Kvinder« og »Ski Gymnastik«. 

Ved at tilmelde dig Flex-holdet får du mulighed for  
at træne på alle holdene, som hører under denne 
ordning, for kun 750 kr. for hele sæsonen.

Vi glæder os til at se dig!

Med venlig hilsen 
C.I.F. Gymnastikafdeling

BØRNEHOLD:

Holdnavn Aldersgruppe Træningsdag Springsalen Instruktør Pris
Mor-far-barn Piger + drenge 2-3 år m. forældre Mandag 16.30 - 17.30 Susanne Jakobsen 475 kr. for 1 barn +  
    Pernille Jakobsen 1-2 voksne, 250 kr.  
     for ekstra barn

Teen Mix  Piger + drenge 5.-9. kl. Mandag 17.30 - 19.00 Rasmus Simonsen, Mads Beierholm 375 kr. 
    Ane L. Rasmussen m.fl.

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

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

Minibadut Piger 4-6 år Torsdag 16.30 - 17.30 Mette Poulsen, Ane L. Rasmussen 375 kr.

Tumlestik Piger + drenge 1-2 år m. forældre Hver 2. lørdag ulige uger 09.30 - 10.30 Pia Poulsen, Jesper Poulsen 350 kr. 
  (29/9 og 27/10 træner vi  08.30 - 09.30)

VOKSENHOLD:

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

Dynamisk Yoga Tirsdag   18.00 - 19.15 Lone Tang Andersen 500 kr.

Yoga for alle Tirsdag   19.30 - 20.45 Lone Tang Andersen 500 kr.

Kvikke Kvinder Tirsdag 19.30 - 21.00   Mette Søberg 500 kr.

Effekt 1 Onsdag   16.30 - 17.30 Kirsten Poulsen 500 kr.

Effekt 2 Onsdag   19.00 - 20.00 Kirsten Poulsen 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.

Body Fit - NYHED Torsdag 18.30 - 19.30   Mette Poulsen og Mie Hansen 500 kr.

Ski Gymnastik  Søndag 11.00 - 12.00   Anja Mølgaard 250 kr. pr. person 
 Uge 45-51    Lars Køpke Kjeldsen 600 kr. pr. familie 
 Uge 1-5

CIF Senior Idræt
Vi tilbyder følgende hold  
i vinter-sæsonen:

Badminton 60+ - torsdage kl. 14.00 - 15.00 
Du skal ikke selv sørge for en makker, det klarer  
instruktøren. Der spilles fortrinsvis double.

Holdledere: Gunver Mølgaard/Erik Sandvej.  
Holdet er startet.

Kontingent kr. 350,- er incl. forbrug af fjerbolde.

Motion 60+ - tirsdage kl. 9.15 - 11.00 
Der tilbydes følgende aktiviteter:  
Vi starter med gymnastik/opvarmning - derefter frit 
valg mellem stor bold - skumtennis - bowls - tæppecurl-
ing - bedstevolley - ‘hockey’ - diverse trillespil  
- squash - bob m.m. - Til sidst humørdans eller  
styrketræning. Du vælger selv. 

Til slut KAFFE (frivilligt).

Kontingent kr. 250,-

Vi byder dig velkommen 2. oktober. 

‘Gå dig glad’ -  
onsdage kl. 10.00 om vinteren (1/10-31/3) 
Vi går ud i naturen 5-9 km - mødested: rutebil- 
stationen - stavgængere er også velkommen. 
Holdleder: Ingerlise Andersen m.fl.

Kontingent kr. 150,- for hele året betales pr. 1. april.

Velkommen hele året. 

Nyt-Nyt-Nyt 
‘Smart træning’ torsdage kl. 15.00-16.00
Smart træning er fitness for hjernen, og alle kan i prin-
cippet være med, idet træningen ikke er fysisk hård. 
Smart træning gi’r dig øget koncentration, hukom-
melse og koordinering, mens du har det sjovt sammen 
med andre.

Der kan maks være 20 deltagere på holdet,  
som består af 10 moduler. 

Instruktør: Ulla Lund. 
Kontingent kr. 200,-

Velkommen til en ny træningsform i Senior Idræt  
4. oktober. 

GRATIS prøvetime i Smart træning 27. september  
i Cuben kl. 15.00.

Fodbold 60+ - fredage kl. 10.00 - 11.00
Spillet foregår i et roligt tempo på lille bane, så alle 
kan være med - vi skal ha’ det sjovt og vægter det 
sociale højt. 

Holdledere: John Olesen/Frede Schrøder.

Kontingent kr. 200,-

Vi byder dig velkommen 5. oktober. 

Tilmelding og betaling for alle hold på  
www.christiansfeldif.dk/senioridræt

Vi ses til Senior Idræt.

Venlig hilsen  
Birgit Schrøder (formand)  

tlf. 6151 7813

Tank OK og støt 
ungdomsarbejdet i  

Christiansfeld 
Idrætsforening 

 
Elitespillehallen  

v. Erling Sønnichsen 
støtter ungdomsarbejdet  

i Christiansfeld Idrætsforening.
www.christiansfeldif.dk
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Motor

Kontakt jeres lokale
 GF-assurandør

Nels Thorsgaard, Christiansfeld

Telefon 24 80 99 40
nels@gfforsikring.dk

www.gf-sønderjylland.dk

Liberale Erhverv m.m.

Retshjælp
Christiansfeld advokater  
tilbyder anonym, gratis  
retshjælp hver mandag 

kl. 16.00-17.00 på  
Christiansfeld Bibliotek

Charlotte Szocska 
Mette H. Bindeballe

Praktiserende landinspektør 
Peder Boesen 

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

CIF Senior Idræt tilbyder nu 
smart træning til hjernen
Få skærpet hukommelsen 
og styr på balancen med 
den nye træningsform 
SMART Training.

Nu har du muligheden for 
at gøre hovedet helt skarpt. 
DGI’s koncept SMART  
Training er kommet til Chri-
stiansfeld, og her får du træ-
net flere forskellige dele af 
din hjerne, så den virker, som 
den skal. 

Foreningen har haft in-
struktør Ulla Lund på kursus 
hos DGI, så hun nu er helt 
klar til at give dig den bed-
ste oplevelse med SMART  
Training. Træningen er for 
alle, og den henvender sig 
især til mennesker, der har 
behov for at skabe mere over-
skud i deres hverdag. 

SMART Training er byg-
get op om øvelser, der træner 
forskellige dele af hjernen. 
For eksempel kan du få en 

øvelse, hvor du skal huske 
om du skal kaste en stor eller 
en lille bold eller om det er 
dem begge, mens du samti-
dig svinger den ene arm til en 
bestemt rytme. 

Få nye forbindelser
Kernen i træningen er, at 

hjernen skal skabe forbindel-
ser. De opstår, når du er i en 
læringssituation, og derfor 
er SMART Training fuld af 
udfordringer hele vejen igen-
nem. 

Du skal helst ikke have lov 
til at blive alt for god, for så 
får du ikke det optimale ud af 
træningen. 

Lisbeth Spanggaard er 
en af konceptmagerne bag 
SMART Training. Hun me-
ner, at træningen kan hjælpe 
deltagerne på mange måder. 

»Det, der er i spil, er en 
bedre hukommelse, du bliver 
bedre til at huske og bedre 

til at fokusere,« siger Lisbeth 
Spanggaard. 

Udbyttet af træningen er 
netop, at du bliver bedre til 
at træffe beslutninger i din 
hverdag. Du bliver bedre til 
at huske ting, og balancen 
og koordinationen skærpes 
også. 

Smart træning for 
alle

Træningen tager en time, 
og i den periode bliver hol-

det præsenteret for masser af 
forskellige typer øvelser, så 
man når hele vejen rundt om 
hjernen. 

Øvelserne er ikke fysisk 
hårde, men hovedet kommer 
på arbejde. Træningen skal 
hjælpe deltagerne til at være 
mere fokuserede, effektive 
og åbne over for ny læring i 
hverdagen. 

Se mere i Felder Sporten 
eller på www.christiansfeldif.
dk/senioridræt

EM 3D Bueskydning
Så er EM i 3d bueskydning 
i gang. Zibrandt Christen-
sen og Christian Jørgen-
sen bueskytter fra CIF er 
indlogeret i Gøteborg og 
har haft første trænings-
dag i dag. Danmark stil-
ler med et stort hold på 22 
skytter + træner og team-
manager. 

Den 18. september blev 
1. kvalifikationsrunde skudt 
igang med 24 mål. Den 19. 
september var det 2. kvalifi-
kationsrund ligeledes 24 mål. 

Den 20. september skydes 
der Pool Match - her skyder 
man mand mod mand og 
den bedste går videre.

Den 21. september skydes 
der semifinaler og lørdag den 

22. september er der finale-
skydning. Vi håber at nogle 
af de danske skytter når helt 
til finalerne. Man kan læse 
mere om selve European 3D 

Championships på https://
www.3dec2018.se

Man kan løbende følge 
skytternes resultater på www.
ianseo.net

Zibrandt Christensen og Christian Jørgen-
sen er bueskytter fra CIF

Christian Jørgensen
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Christiansfeld Avis
kan også læses på

christiansfeld-avis.dk

Følg desuden med på 
Facebook, hvor  

udvalgte artikler og 
videoer fra lokalområdet 

bliver delt. 

I forbindelse med arran-
gementet »Håndværkets 
Dag« blev Årskalende-
ren 2019 overrakt kultur- 
udvalgsformand Jesper 
Elkjær i Christiansfeld 
Lokalhistoriske Forenings 
lokaler i Søsterhuset.

Også denne gang har man 
valgt at fortælle om gårde 
rundt om Christiansfeld som 
for eksempel Tyrstrup Gård, 
Enggården i Stubbom og 
Dansbjerggård i Højrup ved 
Stepping. Hvor foreningen i 
sidste kalender havde fokus 
på generationer og slægtled, 
lægges vægten denne gang 
på fortællinger om landbrug, 
der blandt andet prøver at gå 
nye veje. 

Læseren får desuden et 
godt indblik i, hvad de enkel-
te gårde producerer og har 
specialiseret sig i. Sidste gård 
i kalenderen er den gamle 
slægtsgård Gammelgård i 
Favstrup, hvis historie kan 
føres helt tilbage til 1542 og 
som i dag producerer mælk 
fra 510 jerseykøer. 

Redaktionen bestod af Jyt-
te Ludvigsen og Nels Thors-
gaard. Kalenderen er smukt 
illustreret med både gamle 
og nye fotos. Den er som al-
tid trykt på kvalitetspapir og 
i et oplag på 800. Prisen for 
Christiansfeld Kalenderen 
2019 er 60,- kroner.

Det er foreningens formål 
at drive lokalhistorisk arkiv 
i Christiansfeld og omegn. 
Man indsamler, registrerer 
og bevarer arkivalier, bille-
der/lydoptagelser og andre 
data med tilknytning til eg-
nens borgere, foreninger, 
virksomheder og institutio-
ner.

Det indsamlede materiale 
stilles til rådighed for offent-
ligheden efter gældende reg-
ler for tilgængelighed og gen-
nem udadvendt virksomhed. 
Arkivet har til huse i Nørre-
gade 14 i Christiansfeld med 
åbningstid fredag klokken 
14-16 eller efter aftale.

Af Lars Østergaard Jensen
Jytte Ludvigsen og Nels Thorsgaard med den nye kalender i 
foreningens lokaler i Søstrehuset

Christiansfelds nye Årskalender  
er igen fyldt med gårde 

Ville’s Slagtehus/Gårdbutik
Kær Møllevej 95, 6094 Hejls
Tlf. 7557 4982 www.villes-slagtehus.dk

ÅBNINGSTIDER 
Torsdag ................... kl. 10.00 - 17.30
Fredag ..................... kl. 10.00 - 17.30
Lørdag ..................... kl. 10.00 - 13.00

DET ER HELT VILDT HOS VILLE...
VILDSVINESTEG  
U/ BEN 
PR. 1/2 KG... .................4995

VILDSVINSPE- 
GEPØLSE
PR. ST.  . ................................75,-
SKÆRT OKSEKØD 
TIL GULLASH, 
STROGANOFF EL. 
BANKEKØD 
FRIT VALG

1 KG.  ...................................70,-
1 KG. BENLØSEFUGLE 

CA. 10 STK. .......................70,-
HEL 
OKSEMØRBRAD 
VÆGT CA. 2KG. 

PR. 1/2 KG.  ...................8995

HJEMMELAVET
MEDISTER
1 KG 50,-

TÁ 3 KG FOR  ...........130,-
HAKKET KALV  
& FLÆSK 
SVIN ELLER OXE 8-12% 
1 KG 50,-

TA’ 3 KG FOR  ..........130,-
HAKKET OXE 3-6% 
1 KG 60,-

TA’ 3 KG FOR  ...........150,-

En mand er så gammel  

som han føler dig, en kvinde 

som hun ser ud.

Tillykke

Sødde Bjarne
Hjertelig tillykke med de 60 
år den 22. september.

Kærlig hilsen 
Dorthe

Hej Henning
Hjertelig tillykke med 70 
års fødselsdagen den 21/9. 
Vi glæder os til at fejre den 
med dig.

Kærlig hilsen 
familien

Hej Mads
Hjertelig tillykke med de 16 
år den 24/9. Vi glæder os til 
at fejre dagen med dig. 

Hilsen fra 
Mormor og Morfar

Kære Maya
Hjertelig tillykke med din 
1-års fødselsdag den 27. sep-
tember.

Kærlig hilsen 
Mormor og Morfar

TILLYKKE... 
Ønsker De at sende en personlig hilsen til venner/ 
familie, kan denne kupon indsendes/ indleveres til  

Christiansfeld Avis/ Tyrstrup Herreds Tidende,  
Jernbanegade 1 (det gl. posthus) 6070 Chr.feld

Pris (inkl. moms) 
1 sp. annonce (max 20. ord) ................................kr. 35,00

1 sp. annonce (max 20. ord) 
     med »passende« foto ......................................kr. 60.00

2 sp. annonce (max 20. ord) 
     med »passende« foto ......................................kr. 90.00

For hver påbegyndt 10 år - kr. 10,00 ekstra. 
F.eks. 26 ord v/1 sp. annonce koster kr. 70,00

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

SENEST MANDAG MIDDAG.  
ANNONCERNE SKAL BETALES KONTANT.

Fjelstrup 
Skatklub
Mandag d. 17. september 
mødtes 15 personer til skat

Nr. 1: Keld Jessen med 1904 
point.
Nr. 2: Helge Petz med 1676 
point. 
Nr. 3: Bent Sørensen med 
1648 point. 
Nr. 4: Keld Petersen med 
1337 point.
Vin fik Ernst Jessen med 878 
point.
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Lejligheder / Butik udlejes 
i Christiansfeld midtby:

Lindegade 1D, 1. sal:
1-værelses lejlighed på 25 m²  

med eget køkken og bad.
Husleje 2.600,00 kr. + aconto forbrug 450,00 kr.

Indskud 7.800,00 kr.  
- klar til indflytning 01.10.18

Nørregade 2, 1. sal:
1-værelses lejlighed på 28 m² 

med eget køkken og bad.
Husleje 2.800,00 kr. + aconto forbrug 550,00 kr.

Indskud 8.400,00 kr. - klar til indflytning.

Kongensgade 2:
Lille butik på 32 m²  

- 2 rum med adgang til toilet.
Husleje 1.800,00 kr. + forbrug.

Indskud 5.400,00 kr. - klar til indflytning.

Henvendelse til mobil 40 92 69 55

Landbrug / Have / Fritid

Bolig / Ejendomme m.m.

Borgermøde og indvielse 
af bålhytte i Fjelstrup
Torsdag den 27. septem-
ber er der indvielse af den 
nye bålhytte.

Kl. 17.00 starter indviel-
sen af den store nye bålhytte, 
som nu endelig er blevet helt 
færdig. 

Frank Gellert og Brian 
Rasmussen sørger for, at der 
bliver stegt en pattegris, som 
deles blandt de der kommer 
og er med til indvielsen. De 

to herrer har i øvrigt lagt et 
enestående stykke arbejde i 
opførslen af hytten, ligesom 
der også er en lang række 
andre, som skal have stor tak 
for deres frivillige indsats.

Tag madkurven og famili-
en under armen og medbring 
selv diverse tilbehør, drikke-
varer, og gerne et par ekstra 
pølser til grillen. Alle er vel-
kommen til et par hyggelige 
timer.

Som de fleste nok kender 
det fra diverse hjemlige pro-
jekter, så har sådanne pro-
jekter det med at gribe om 
sig, når arbejdet først er sat 
i gang. Bålhytten i Fjelstrup 
er ingen undtagelse, for in-
den man overhovedet kunne 
komme i gang, skulle der 

fældes en del træer, stubbe-
ne skulle graves op og efter-
følgende fyldes hullerne op, 
jævnes ud og støbes. Og nu 
man alligevel var i gang, blev 
det besluttet at lave en vej 
bag hytten, således at kom-
munens traktorer ikke læn-
gere behøver at lave et stor 

Torsdag den 27. september er der indvielse af bålhytten i Fjelstrup efterfulgt af borgermøde i Fjelstrup Forsamlingshus.
Bålhytten er et resultat af såkaldt borgerbudgettering i 2016, hvor borgermødet besluttede at anvende de 50.000 kr som var blevet 
tildelt af kommunen, til at opføre en bålhytte i hjørnet af Fjelstrup Stadion.
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Håndværkere m.m.

Støt det lokale arbejde og 
de lokale butikker

Velux-fonden har stillet midlerne til rådighed til indkøb af borde og bænke til bålhytten i Fjelstrup. 
Der er bænke og borde til både store og små! Stor tak til Velux-fonden! 

plørehul ved hallen terrasse 
for at komme ind og slå græs 
på stadion, men i stedet kan 
anvende den nye vej. Tak til 
kommunen, der gjorde det 
muligt at købe materialerne 
til denne hytte, og tak til alle 
de mange, der hjalp til med 
opførslen af hytten.

Borgermøde i  
Forsamlingshuset

Efter indvielsen inviterer 
Fjelstrup Lokalråd indenfor 
til Borgermøde.

Kl. 19.00 starter borger-
mødet i Forsamlingshuset. 
Haderslev kommune har 
igen i år tildelt Fjelstrup Lo-
kalråd 50.000 kr., og gennem 
såkaldt borgerbudgettering 

bliver det besluttet hvad 
pengene skal bruges til. Alle 
har lov at fremkomme med 
forslag til hvad pengene skal 
anvendes til. Så kom og vær 
med.

De forslag, der bliver stil-
let til borgermødet, kommer 
til afstemning senere på året, 
og her sættes naturligvis det 
projekt i gang, som har opnå-
et flest stemmer.

Det store hal-projekt
I forbindelse med borger-

mødet, vil du blive informe-
ret om de forskellige projek-
ter i lokalområdet.

Den lokale opbakning 
til det store hal-projekt har 
været overvældende, og reg-
nes forskellige beløb med fra 

bl.a. FIF og lokale fonde, så 
nærmer beløbet sig 1 mill. kr. 

Hans og Ingrid Jensens 
Fond, der er hjemmehørende 
på Toldbakken i Hejlsmin-
de, har tilgodeset projektet 
med et anseeligt beløb. Den 
slags glædelige overraskelser 
er halbestyrelsen naturligvis 
taknemmelige for. 

SE Vækstfond, støtter 
projektet med 150.000 kr. 
og FIF, Fjelstrup Idrætsfor-
ening, støtter projektet med 
hele 100.000 kr. 

Som planlagt, starter Fase 
1. her i efteråret, og hvad det 
indebærer kan du høre meget 
mere om på mødet.

Svend Christensen,  
Formand Fjelstrup Lokalråd

Christensen og Kanne Folkband
Fredag den 21. september 
kl. 20 giver Christensen og 
Kanne Folkband koncert i 
Hejlsminde Forsamlings-
hus -  entré kr. 150,-

Viser, visepop, folkemusik 
- kald det hvad du vil.  

Glæden ved livet, og det til 
tider hævede øjenbryn over 
det modsatte, er i fokus når 

Christensen & Kanne optræ-
der med deres repertoire af 
danske sange fra hverdagen 
hos et par herrer, der er fyldt 
60. 

I C&K Folkband spilles 

derudover også sange fra 
begges bagkatalog, der ræk-
ker 40 - 45 år tilbage - til ti-
den hvor engelske og ameri-
kanske folkesange var i fokus.  
En aften med Christensen & 

Kanne Folkband byder så-
ledes på både dansk og en-
gelsksproget folk udsat for en 
bred vifte af akustiske stren-
geinstrumenter. Det er en 
udmærket idé, at medbringe 
både ører, smil og smileryn-
ker til en koncert med Chri-
stensen & Kanne. 

Kl. 18.30 er der mad fra 

Ellegaards Landkøkken - Pa-
neret Svinekotelet med bagte 
gulerødder og blomkål, hertil 
små stegte kartofler og fløde-
sauce. (kr. 100,- kr pr person, 
dog kun mod forudbestilling 
- gerne samtidig med billet-
terne og senest onsdag den 
19.9.). 


