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Christiansfeld Avis
Jernbanegade 1

Gudstjenester
Søndag d. 29. september 2019 

15. søndag efter Trinitatis
Aastrup .....................kl. 10.30 
Aller .............................. ingen 
Bjerning ....................kl. 09.00
Brødremenigheden ..kl. 10.30 
Fjelstrup ....................kl. 14.00 
Høstgudstjeneste
Frørup ........................... ingen 
Hejls .............................. ingen 
Hjerndrup .................kl. 09.00 
Annette Wiuf Christensen 
Moltrup .....................kl. 10.30 
Sommersted .................. ingen 
Stepping ........................ ingen 
Taps ............................... ingen 
Tyrstrup .....................kl. 10.30 
Annette Wiuf Christensen
Vejstrup .....................kl. 10.30 
Høstgudstjeneste
Vonsbæk ........................ ingen

Hvad sker der i min kirke? 
Se side 2

Vi pakker flotte  
gavekurve til  

enhver lejlighed...
 Vores åbningstider er:

MANDAG - FREDAG  
kl. 09.30 - 17.30

LØRDAGE:  
kl. 09.30 - 13.00

 Prætoriustorvet 1 B  
Chr.feld . Tlf. 7456 0300 

www.donslundvine.dk

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

Vi holder 

ferie
uge 27 og 28

Vi er tilbage igen  
mandag den 18. juli

JUel optik
Nørregade 10 - Chr.feld

tlf. 7456 1327
www.juelnielsens.dk

Ni
els

en

Så er vi  
tilbage efter 

ferien
ÅbNiNgStider:
Man.-fre. 9.30-17.30

Service nær dig

JUel optik
Nørregade 10 - Chr.feld

tlf. 7456 1327
www.juelnielsens.dk

Ni
els

en

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

ÅbNiNgStider:
Man.-fre. 9.30-17.30

Service nær dig

JUel optik
Nørregade 10 - Chr.feld

tlf. 7456 1327
www.juelnielsens.dk

Ni
els

en

Uge 26, 27 og 28 Uge 29 Uge 30

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

Hjerndrup Idrætsforening
invitere til virksomhedsbesøg  

på Bestseller
Torsdag d. 10. oktober kl. 19.00
Pris kr. 50,- pr. person incl. kaffe og kage.

Tilmeldning senest den 4. oktober  
til Lone på tlf. 2296 4199.

Da der er begrænsede pladser,  
er det »først til mølle« princippet.

Ældre Sagen 
Christiansfeld

Fra børnehjemsbarn 
til forstander

Torsdag den 3. oktober kl. 19.30  
i Seniorhuset

Et foredrag af Heine Fricke (se omtale).
Pris 45,00 - Ikke-medlemmer 65,00.

Inkl. entré kaffe og kage.

BDM BUTIKKEN

Prætoriustorv 1a, 6070 Christiansfeld 
Mandag - Fredag kl. 10.00-17.00

Lørdag kl. 10.00-12.30

Annonce
sponsoret af: 

Gaver 

Stjerner
Tøj 

Genbrug

BRØDREMENIGHEDENS DANSKE MISSIONLokalhistorisk  
Forening og Arkiv for  

Hejls-Hejlsminde

HUSK  
generalforsamling og  

Foredrag om Thyra Topsøe
Torsdag den 3. oktober kl. 19.30 

i Hejls gl. Skole
Bestyrelsen

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

Lokalcenter »Hejls gl. Skole«
Efterårsudflugt  
til Frøslevlejren
Onsdag den 9. oktober 2019
Vi skal se museet og drikker kaffe på Bov Kro.

Start »Hejls gl. skole« kl. 12.30 
Hjemkomst ca. kl. 17.00

Pris for bus, entré og kaffe kr. 100,00.

Tilmelding til Peter Krag på tlf. 2126 3444 
senest den 6. oktober 2019 

(Efter først til mølle princippet).

Brugerrådet

LÆGENS NYE TIDER
Lægehuset ved praktiserende læge 

Hung Le udvider tiderne

Onlineportal samt mulighed for foto- og videokonsultation.
Find os på Kongensgade 3   6070 Christiansfeld

Tlf. 7199 2979    www.PLHL.dk

Mandag-onsdag ..... kl. 8-16
Torsdag ................ kl. 8-17
Fredag .................. kl. 8-16

1. og 3. lørdag 
i måneden .................9-15

Rejse fra Kolding 
til Hejlsminde 
– for 100 år 
siden!

Journalist og forfatter til bogen om Kolding Sydbaner, Svend 
Erik Brodersen, tager os med på den historiske rejse i form af 
lysbilleder - krydret med spændende fortællinger. 

 
Onsdag den 2. oktober kl. 19 

Lokalhistorisk Arkiv, Vesterløkke 10, 6091 Bjert

KNALDHAMRENDE 
GODT TILBUD

Hjerndrupvej 10 . 7456 1511
www.blomstergaarden- 

christiansfeld.dk

Kødædende 
planter

Pr. stk. 29,95

3000
Ta’ 3 stk.

Og så er det 

ik’ engang 

løgn!
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Bekendtgørelser

Taksigelser

Bekendtgørelser

Vores kære mor og svigermor,  
mormor, farmor og oldemor

Gudrun Klokmose
født den 5. november 1935 

er stille sovet ind på Kongebrocentret  
den 21. september 2019.

På familiens vegne 
Lars og Marianne

Begravelsen finder sted fredag den 27. september  
kl. 14.00 ved Fjelstrup Kirke.

Aktiviteter  
i Stepping Midtpunkt
Mandag: 
Kl. 09.30: Krolf (kontakt Gerhard 3012 8267). 
kl. 14.00: Kortspil (kontakt Bent 4218 9096).

Tirsdag: 
Kl. 09.30-12.00: Tirsdagsklubben +60 
  (kontakt Birthe 4052 9517).

Hver anden onsdag: 
Kl. 09.30-12.00: Onsdagsklubben  
  med foredrag og middag  
  (kontakt Grethe 2099 3570).

Onsdag: 
Kl. 18.30: Krolf (kontakt Gerhard 3012 8267).

Torsdag den 24. oktober kl. 9.30-14.00  
er der EFTERÅRSFEST for alle brugere af  

Stepping Midtpunkt.  
Maden leveres af TYRSTRUP KRO.  

Tilmelding og yderligere oplysninger:  
Methe 3042 4182 senest den 17. oktober.

Generalforsamling for Brugerrådet:  
30.1.20. kl. 14.00

»Brugerrådet for Stepping Midtpunkt«

Hjertelig tak 
for venlig deltagelse i 

Sonja Møllers
bisættelse.

En særlig tak til Susanne Madsen  
for den smukke tale i kirken.

På vegne af familien 
Frede Møller

 

Frørup · Hejls 
Hjerndrup · Stepping

Taps · Tyrstrup · Vejstrup

Sogneeftermiddag
i Sognehuset Gl. Kongevej 9,  

Onsdag d. 2. oktober kl. 14.30
»Fra kostskole til kommuneskole.«

Forhenværende skoleinspektør H.C. Jensen, Christiansfeld, 
vil fortælle om Christiansfeld skoles historie. 

Hvordan var det at sende sit barn på kostskole eller anstalt,  
som det også blev kaldt? Og var der var tale om både  

undervisning og åndelig opdragelse?
Vel mødt til en spændende eftermiddag.

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

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

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

Vejstrup, Hejls, Taps Pastorat

Det årlige offentlige 

menighedsmøde
for Vejstrup-Hejls-Taps Pastorat 

afholdes torsdag d. 10. oktober kl. 19.00 
på Lærkebo i Vejstrup

På mødet vil rådet redegøre for seneste års regnskab  
og det kommende års budget, ligesom der vil blive  
aflagt beretning om virksomheden i det forløbne  
år og orienteret om den planlagte virksomhed i  

det kommende år, herunder planer om etablering  
af et menighedshus samt orientering om det  

kommende menighedsrådsvalg i 2020.
Alle medlemmer af folkekirken  

i Vejstrup-Hejls- og Taps Pastorat er velkomne.
Pastoratsrådet for Vejstrup-Hejls-Taps Pastorat

Beskæftigelse

Havemand 
søges m/k
til Hejlsminde- 

bakken 37.
Kontakt mig venligst 

på tlf. 2214 1596

Eigil Pedersen

Foredrag i Ældre Sagen
Ældre Sagen har torsdag 
den 3. oktober i Senior-
huset et foredrag af Heine 
Fricke (se annonce).

Han vil fortælle om sin 
barndom og hvordan han 
kom videre i sit voksne liv. 
Han bestemte sig for at ville 
arbejde med børn og unge.

Han synes det har været et 

spændende liv og vil fortælle 
om de bump, der var under-
vejs, og hvordan han kom 
igennem de vanskeligheder, 
han kom ud for.

Tillykke

Kære Maya
Hjertelig tillykke med din 
fødselsdag d. 27. september.

Kærlig hilsen 
Mormor og Morfar

Hej Supermand
Tillykke med de 70 år den 
27. september.
Trucker - Altid trucker!
Håber du får en god dag.

Knus Lone

Tillykke 
Aasa Stark
med de 80 år  

den 27. september.

Vi glæder os til festen.

Hilsen din familie

Inviterer på en rejse
med Kolding Sydbaner

Det er mere end 100 år si-
den, Kolding Sydbaner blev 
indviet, og 71 år siden ba-
nerne blev nedlagt. Men 
alligevel kan du opleve at 
komme med på en »rejse« 
med disse små hyggelige 
tog, som futtede gennem de 
otte sogne syd for Kolding.

Det er journalist og for-
fatter til bogen om Kolding 
Sydbaner, Svend Erik Bro-
dersen, som tager os med på 
den historiske rejse. Det sker 
i form af lysbilleder - krydret 
med spændende fortællinger. 
Billederne er optaget grund-
lovsdag 1947 under en rejse 
med sydbanetoget primært 

ad strækningen fra Kolding 
via Bjært, Varmark, Dalager, 
Skamlingsbanke, Sjølund og 
Hejls til Hejlsminde.

Undervejs på turen vil du 
også kunne se og høre om 
nogle af de ting, som i gamle 
dage kunne ses ud fra kupe-
vinduet.

Banerne havde to stræk-
ninger, Kolding - Hejlsminde 
og Kolding - Taps- Vamdrup. 
De blev nedlagt 30. september 
1948. Det skete i øvrigt under 
ret stor tumult. Også om dette 
drama vil Svend Erik Broder-
sen fortælle, når han onsdag 
den 2. oktober klokken 19 gæ-
ster Sdr. Bjert med Lokalhi-
storisk Arkiv i Bjert som vært.

Sidst tog på Kolding Sydbaner til Hejlsminde holder her klar til 
afgang fra Kolding Sydbanegård.  
Foto: Arkiv Svend Erik Brodersen.
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www.kolding.dk

 

www.kolding.dk

Årets tema er ”Den sunde aldring” med foredragsholder 
og tv-læge Charlotte Bøving.

Mød den kontante og direkte TV-læge fra DR i et åbent, 
humoristisk og ærligt foredrag om Den sunde aldring. 

Hvordan får man en sund alderdom? 
Hvad kan man selv gøre? 
Og hvor lidt skal der i virkeligheden til for at gøre en for-
skel?

Charlotte Bøving kommer også omkring hendes TV-
programmer Lægen flytter ind og hendes nye bog 
Jeg LEVER med en udløbsdato. 

Charlotte Bøving fortæller, hvordan hun selv har tacklet 
og stadig tackler modgang i livet. Hvordan hun har tilgivet 
– ikke for andres, men for hendes egen skyld. Hvorfor og 
hvordan hun i dag lever et liv i taknemmelighed – med 
balance og harmoni. Og fremfor alt hvilke tanker hun har 
gjort sig om, hvad hun vil bruge resten af sit liv på. 

Det er på alle måder en varm og livsbekræftende fortælling 
om det liv, der af og til kan være så pokkers hårdt – og så 
alligevel så fantastisk.

Gratis afhentning af billetter, efter først-til-mølle-
princippet, kan ske mandag den 7. oktober kl. 14-15 
på følgende steder: 

• Biblioteket i Christiansfeld
• Biblioteket i Vamdrup
• Biblioteket i Lunderskov
• Biblioteket i Kolding

Der kan maks. udleveres 3 billetter pr. person. 
Derefter vil det være muligt at hente evt. overskydende 
billetter på Kolding Bibliotek, så længe billetter haves.

Arrangør: 
De Forebyggende medarbejdere i Kolding Kommune

For alle over 60 år

Kolding Kommunes Seniordag 2019
Mandag den 28. oktober 2019 kl. 12.30-15.30 på Kolding Teater

TV-lægen Charlotte Bøving.

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

Har du tænkt  

på hvorfor ABCDEF bliver  

brugt til at definere BH størrelser.

A=Acceptabel • B=Beautiful  

C=Champions • D=Dejlige 

 E=Enorme • F=Falske

Frossen lammebov

        Pr. stk.  6500

Frosne lammekøller

      Pr. 1/2 kg  3500

Nyrøget 
hamburgerryg

      Pr. 1/2 kg  1995

Kålpølser

Oksesteg
uden ben  
og snørret
      Pr. 1/2 kg  2500

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

5 
STK.

10 
STK.3500 5000

Synsprøve i eget hjem
Hos HjemmeOptik får du:

Tlf. 25 75 35 35
Mail: 25@hjemmeoptik.dk / Hjemmeoptik.dk

Vi har også synshjælpemidler som lupper og belysning

Optiker Pia Cilius Jensen

De nyeste  

kvalitetsglas

Stort 
udvalg 

i stel

100% 

personlig 

behandling

Konkurrence 

dygtige  
priser

Tlf: 25 75 35 90 • jytte@hjemmeoptik.dk • www.hjemmeoptik.dk

VI HAR OGSÅ
HJÆLPEMIDLER 
F.EX. LUPPER OG  
BELYSNING
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SYNSPRØVE 
I EGET HJEM

SYNSPRØVE  
I EGET HJEM?
RING TIL DIN 

LOKALE OPTIKER 
JYTTE FROST 

LARSEN

HOS HJEMMEOPTIK FÅR DU:
De nyeste kvalitetsglas
Stort udvalg i stel
100% personlig betjening af lokal optiker

Følg ugeavisen 
på Facebook!
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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.

A
U

Så har vi det perfekte fritidsjob, 
studiejob eller deltidsjob til dig 

Jobbet som omdeler er et af de mest 
fleksible, der findes. Det er også et 
af de få jobs, hvor du får frisk luft 
og motion, mens du tjener penge. 
Eneste krav er, at du er fyldt 13 år. 

Læs mere på blivomdeler.nu
– eller ring til os på 70 10 40 00.
Vi søger omdelere i dit nærområde!

Trænger 
du til 
motion, 
frisk 
luft og 
penge?

1. Du bestemmer selv, 
hvornår på dagen du vil arbejde 

2. Du kan arbejde fra 2 timer og 
op til 4 dage om ugen

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

4. Du arbejder i dit nærområde

5. Faste omdelere under 18 år 
optjener point til vores gaveshop

Masser
af fordele

www.blivomdeler.nu

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.

DinGardinmand er en 
iværksættersucces
Fokus på kvalitetsproduk-
ter og på at gøre det, man 
er bedst til, har været nøg-
ler til succes for Dan Jør-
gensen, der fejrer 6 år som 
stifter af DinGardinmand 
med base i Hejls.

Da Dan Jørgensen i 2013 
valgte at blive selvstændig 
gardinmand, kom han fra lig-
nende jobs i branchen. Han 
var ikke tilfreds med det ni-
veau af service, han havde set, 
og valgte at fokusere udeluk-

kende på dygtighed, trovær-
dighed og kvalitet. Princip-
per, som ifølge den 44-årige 
iværksætter stadig holder.

- Jeg vil selv være den, 
der er ude som rådgiver ved 
kunden i boligen eller på virk-
somheden. De skal opleve, at 
vi ved, hvad det drejer sig om. 
Kunden skal mærke, at min 
erfaring giver dem med- og 
modspil, så de får mulighed 
for at vælge det rigtige, sam-
tidig med at de bliver gjort 
bekendte med relevante alter-
nativer, siger Dan Jørgensen.

Han lægger stor vægt på, at 

hans alternative forslag altid 
er baseret på de samme kva-
litetersprodukter fra Faber, 
Andreas Hansen og Velux, 
som er en del af det faste sor-
timent. Og så efterlades der 
glade, tilfredse kunder når 
pris og kvalitet følges ad, selv 
om slutresultatet ikke føles 
dyrt.

- At holde prisen konkur-
rencedygtig er ikke et resultat 
af gå ned i pris, men bl.a. at 
kunden får den rette vare, den 
rette løsning - og til aftalt pris 
og montagetid - uden at vi 
skal ud til kunden flere gange, 

grundet de opmålings- og 
monteringsfejl, som jeg ofte 
så i de virksomheder, jeg var 
ansat i. Og så gavner det også 
kundens pris, at jeg ikke har 
nogen fast omkostning til en 
konkret butik. Jeg medbringer 
en hel butiks sortiment i min 
gardinbus og kommer i stedet 
helt hjem til kunden - i hjem-
met eller i virksomheden, for-
tæller Dan Jørgensen.

Virksomheden er på de 6 
år vokset, så der nu er to an-
satte, Erik Havnemark Ras-
mussen og Ulla Løkkegaard 
Juhler. Dan foretager rådgiv-
ning, Erik monterer og Ulla 
passer det »derhjemme«. En 
arbejdsdeling, som er en væ-
sentlig del af succesen.

- Her er jeg 100% tro mod 
min nu 6-årige succesfilosofi, 
at når det er mig selv, der 
rådgiver, måler op, giver pris 
og bestiller varen hos mine 
kvalitetsleverandører, så kan 
min dygtige medarbejder Erik 
sagtens klare monteringen til 
kundens absolutte tilfredshed. 
Det er faktisk meget vigtigt 
for en iværksætters succes, at 
han eller hun hurtigt får mu-
lighed for at koncentrere sig 
om det, iværksætteren selv 
er bedst til og så overlade de 
andre opgaver til andre. Det 
kræver naturligvis, at der tje-
nes nok og at virksomheden 
er sund.

Dan Jørgensen - DinGardinmand-iværksætteren.

DinGardinmand-teamet - fra højre ejeren Dan Jørgensen, Ulla 
Løkkegaard Juhler og til venstre montør Erik Havnemark 
Rasmussen.
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Højskoleformiddage Christiansfeld 
8 gode fortællinger,  

samvær og morgensang 
for kun 800 kr.  

Holdnr. 311921852 

3/10: Journalist og højskolelærer Jimmi Ekløv 
Katolik i Danmark 

10/10: Forfatter Suzi Apelgren 
Naver—med håndværkerne på valsen 

24/10: Pensioneret drabschef Kurt Kragh 
 Forsvundne personer 

31/10: Professor Johannes Nørregaard Frandsen 
Jeppe Aakjær 

7/11: Bjergbestiger Søren Gudmann 
Hele vejen til toppen 

14/11: Eventyrer Rasmus Krath 
Piraterne i Somalia 

21/11: Tidligere højskoleforstander  
Lillian Hjort-Vest 
Pelle Erobreren 

28/11: Eventyrer Bjørn Harvig 
Cykeltur fra Danmark til Iran 

www.kolding.aof.dk/70 20 23 77 

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

Kurafgift maks. EUR 2 pr. pers. pr. døgn.

Schloss Klink
Forestil jer en ferie, hvor hverdagen 
bliver sat helt ud af kraft. Schloss 
Klink er sådan en lille romantisk tids-
lomme, hvor I kan nyde udsigten over 
vandet fra swimmingpoolen, mens I 
glæder jer til at få serveret en god 
middag i en af slottets fem restauran-
ter. Måske skal I ud at spadsere en tur 
langs søpromenaden inden da, måske 
sætter I jer bare med en bog og en 
kold øl i solen foran Orangeriet – men 
først og fremmest er her dømt ferie, 
hvor I får serveret alle muligheder for 
at genvinde energi og livslyst på årets 
miniferie. 

• 3 overnatninger
• 3 x morgenbuffet
• 1 x 4-retters middag/

buffet
• Velkomstdrink
• 1 dags cykelleje
• Wellnessgavekort (EUR 20,-)

• 10 % greenfeerabat

Ferieromantik på Schloss Klink 
4 dage på slotshotel i Nordtyskland

Ankomst: Valgfri frem til 18.12.2019 
samt 2.1.-25.4.2020.

Børnerabat 
1 barn 0-5 år gratis.
2 børn 6-14 år ½ pris.

Pr. person i dobbeltværelse fra

1.649,-
Pris uden rejsekode 1.799,-

Pristillæg i udvalgte perioder

2 nætter fra 1.249,-4 nætter fra 2.099,-

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
Koncert med Almost Irish 

PÅ TØRNING MØLLE 24. OKTOBER KL. 19:30 

Tørningvej 6, 6500 Vojens 

Billetter købes på      PRIS:190 KR 
tlf. 7450 7450 eller 
www.toerning-moelle.dk 

IRSK FOLKEMUSIK 

Bankospil i Stepping
Stepping Forsamlingshus  

alle tirsdage kl. 19 
Velkommen til ny sæson  

med start 1. oktober
Starter 1/10 og slutter 31/3-2020

Undtagen 2 gange til jul og nytår.

Medlemskort 2019/2020: 20,- kr.

Støtteforeningen Stepping Friskole

Annoncesponsor: Bjerndrup VVS  
Peter Hansen, Anderup Skovvej,  

6070 Christiansfeld

• 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...

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

Læs også ugeavisen på:

- eller få avisen tilsendt 
pr. mail  

hver torsdag morgen.

Tilmeld dig på: 
www.christiansfeld- 

avis.dk

Christiansfeld Avis
Tyrstrup 

 Herreds Tidende
Jernbanegade 1 

6070 Christiansfeld
Tlf. 7456 1433

mail@christiansfeld-.avis.dk

Åbningstider:
Mandag fra kl. 9-13
Tirsdag fra kl. 9-13
Onsdag fra kl. 9-13
Torsdag fra kl. 9-16
Fredag, lørdag og 

søndag 
Lukket
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Pigerne er blevet så flotte i 
deres nye tøj. 

De har 4 sponsorer, og det 
er Aller Aqua A/S, Michael 
Petersen, entreprenør Chri-

stiansfeld, Jyske Bank Hader-
slev og Tritech Aps, Bjert

Vi er en sammen tømme-
ret flok på 12 piger, der træ-
ner 2 gange i ugen i Cuben, 
men der er altid plads til flere.

Christiansfeld U-13 piger B 
har fået nye spillesæt og træningsdragter

3 x danske mestre
Selv om det ikke blev til 
medaljer i Canada til VM 
3D bueskydning kan skyt-
terne fra Christiansfeld IF 
stadig gøre sig gældende. 

Ved DM i 3D bueskydning 
blev det til 3 medaljer nemlig 
guld i herre senior instinktiv 
til Zibrandt Christensen, sølv 

til Tage Kristensen i herre 
master compound og sølv til 
Davoud Helany i herre ma-
ster instinktiv. Foreningen 
havde 7 deltagere til stævnet 
som blev afholdt i Fredericia 
lørdag den 21. september. 
Der var omkring 200 delta-
gere fra hele landet. 

De øvrige skytter var:
Mészáros Gergó herre in-

stinktiv. Bo Lynnerup herre 
langbue. Christian Jørgensen 
herre langbue og Bjørn Møl-
ler Hansen herre master bar-
bue.

Tekst og foto: 
Eva Kristensen

Foredrag i Hejls

Spændende foredrag i 
Hejls om Thyra Topsøe - 
en af kvinderne bag kam-
pen for danskheden i Søn-
derjylland.

En række store mænd er 
kendt for deres kamp for 
danskheden i det sydlige Jyl-
land. Hvad man måske glem-
mer, er, at også kvinderne 

har spillet en vigtig rolle i 
kampen. En af dem var Thyra 
Topsøe, hvis historie aldrig er 
blevet fortalt. Før nu.

Det er journalist Jacob 
Topsøe, der har fundet histo-
rien frem, og den bygger på 
breve og billeder, som præ-
stedatteren gemte i et privat 
arkiv, som har været gemt 
væk i 60 år.

Ved at gennemgå mate-
rialet har Jacob Topsøe, der er 
oldebarn af én af Thyra Top-
søes søstre, stykket kvindens 
livshistorie sammen - helt til-
bage fra det velstående barn-
domshjem i Hejls præstegård 
i Hejls ved den daværende 
grænse til Tyskland og en tid 
som lærer på Efterskolen i 
Hejls og frem til hendes spar-
tanske alderdom i Sorø på 
Midtsjælland.

En rød tråd igennem det 
hele er en glødende interesse 
og loyalitet over for Søn-
derjylland. Forholdene for 
danskheden i landsdelen be-
tød så meget for frøken Top-
søe, at hun gav afkald på den 
materielle tryghed, hun ellers 

var født ind i. I stedet kastede 
hun sig idealistisk ind i kam-
pen for - og finansieringen 
af - den sønderjyske sag. Til 
sidst havde hun knap nok selv 
en krone at leve for, og hun 
måtte søge legater for at klare 
sig gennem hverdagen.

Men kampen var langt fra 
forgæves. Højdepunktet kom 
i 1920, da Nordslesvig ved 
en afstemning vendte tilbage 
til Danmark. Af et postkort 
fremgår det, at Thyra Topsøe 
selv rejste rundt i Sønderjyl-
land i de dage, da Genfor-
eningen blev fejret. Til næste 
år er det 100 år siden, denne 
skelsættende begivenhed 
fandt sted, og bl.a. derfor er 
historien om kvindernes ind-
sats for Sønderjylland meget 
aktuel.

Torsdag den 3. oktober kl. 
19.30 kommer Jacob Topsøe 
til Hejls og fortæller historien 
om Thyra Topsøe og hen-
des familie, fortæller Gun-
nar Krag fra Lokalhistorisk 
Forening og Arkiv for Hejls-
Hejlsminde.
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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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Landbrug / Have / Fritid / Bolig / Ejendomme 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 på  
Boetoft 

i Christiansfeld på  
46 m2, med terrasse.

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

Ring 4033 9570

Støt de lokale butikker  
og håndværkere

Hent evt.  
Ugeavisen hos:

Christiansfeld Avis  
Christiansfeld Centret

Dagli’ Brugsen og  
Stalden i Hejls

Hejlsminde Camping

Lejlighed
I Christiansfeld midtby 

 udlejes lejlighed på  
73 m2 på 2. sal.

2 værelser + bade- 
værelse og køkkenalrum.

Velegnet til ungt par  
eller 2 der vil bo sammen.

Husleje 4.700 kr. / mdr.  
+ forbrug.

Indskud 14.100 kr.

Henvendelse:  
7456 1955/2493 0628

eller mail:  
nvfrandsen@gmail.com

Hyggelig musikalsk eftermiddag i Seniorhuset
Der var god afsætning af 
billetterne, da Christians-
feld Pensionistforening 
torsdag eftermiddag slog 
dørene op til hyggelig 
komsammen, fællessang 
og musik leveret af duoen 
Harmonika Banditterne 
fra Kolding.

Harmonika Banditterne 
består af Hanne Nielsen, som 

har spillet klaver og guitar i 
mere end 40 år og de sidste 
10 år på harmonika - samt 
Aage Elgaard på sav, harmo-
nika og sang. De to spillefolk 
bød på et blandet program af 
udleverede sange til fælles-
sang med publikum samt fol-
keviser, hits af Shakin Stevens 
og finurlige viser af den nord-
jyske gruppe, Tørfisk.

Det var anden gang, at 

Harmonika Banditterne op-
trådte i Seniorhuset, fortæl-
ler Åge Elgaard, som voksede 
op i Tyrstrup, hvor han som 
7-årig begyndte at spille på 
savklinge. I pausen var der 
kaffe og kage, før de to glade 
musikere igen tog fat på in-
strumenterne.

Af Lars Østergaard Jensen
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En eftermiddag med Tyrstrup Kirkekor
Alene eller i små grupper 
træder 20 mennesker, flest 
kvinder, ind i kirkerum-
met. De først ankomne har 
allerede stillet to rækker af 
stole nedenfor prædike-
stolen foran klaveret, fra 
hvilket organist og korle-
der Karin Mølbak Jensen 
vil lede slaget, når alle har 
fundet sig en plads. Hver 
torsdag eftermiddag øver 
Tyrstrup Kirkekor nemlig 
gamle og nye sange.

Men først skal stemmerne 
varmes op ved hjælp af en 
række øvelser - herunder også 
at strække overkroppen og 
nakken. Når disse indledende 
manøvrer er overstået, fortæl-

ler Karin Mølbak Jensen om 
en ny sang, som hun gerne 
ville have koret til at prøve 
kræfter med. Bagefter spørger 
hun sangerne om deres me-
ning, hvorefter stykket lægges 
til side til næste torsdag.

I løbet af den næste halv-
anden time når koret at øve en 
lille håndfuld sange. Nogle af 
korets nyeste medlemmer får 
hjælp af de ældre eller Karin 
Mølbak Jensen med det store 
overblik. Selv om man arbej-
der seriøst og målbevidst med 
materialet, er der altid plads 
til smil og sjove bemærknin-
ger undervejs. 

Altid plads til flere
Et kirkekor kan aldrig blive 

for stort, og selv om man tæl-
ler omkring 20 faste medlem-
mer, kunne Karin Mølbak 
Jensen godt tænke sig at fylde 
et par huller. Således mangler 
hun blandt kvinderne et par 
alt stemmer og nogle mænd, 
der kan synge tenor som 
modvægt til de mandlige bas-
sangere, fortæller hun efter 
sang-øvningen.  

Karin Mølbak Jensen har 
ledet koret siden den 1. ja-
nuar 2019, hvor hun blev 
ansat som organist i Tyrstrup 
og Hjerndrup Kirker. Hun 
er oprindelig dyrelæge med 
praksis i Sommersted, men 
søgte stillingen i kirken da 

ryggen ikke længere kunne 
holde til dyrlægearbejdet. 
Karin har spillet kirkeorgel 
siden hun var 16 år, men det 
var dyrlægearbejdet, der den 
gang fik første prioritet. Ka-
rin er uddannet kirkemusiker 
og korleder fra Løgumkloster 
Kirkemusikskole i juni 2018. 

Børn og unge søges til nyt 
ungdomskor

Mens arbejdet med vok-
senkoret hviler i sig selv, 
ærgrer Karin Mølbak Jensen 
sig over, at det indtil nu ikke 
har været muligt at stable et 
ungdomskor på benene. Sidst 
man prøvede, meldte der sig 
der sig kun en enkelt elev på 
Christiansfeld Skole, hvor 
man havde uddelt informati-
onsmateriale. Karin Mølbak 
Jensen fortæller, at de unge 

ikke skal være bange for kun 
at komme til at synge salmer. 

De vil nemlig også komme til 
at prøve stemmekræfter med 
moderne og populære san-
ge for eksempel af Rasmus 
Seebach og Kim Larsen.

INFO:
Ungdomskoret øver tors-

dag eftermiddag fra 15 til 
16.15 og henvender sig til 
børn fra 6 klasse og opefter til 
cirka 18 år.

Tyrstrup Kirkes Voksenkor 
med navnet Laudamus øver 
sammen hver torsdag efter-
middag fra klokken 16.30 til 
18.00. Man medvirker især 
ved festlige kirkelige højtider, 

men også til koncerter, hvor 
man ligeledes synger rytmisk 
musik. 

For både ungdomskoret 
og voksenkoret gælder, at 
Karin Mølbak Jensen lægger 
vægt på hyggeligt fællesskab 
om det at synge samtidigt 
med, at man i fællesskab for-
søger at forbedre korets klang 
hen ad vejen.

Henvendelse om informa-
tion og tilmelding hos Karin 
Mølbak Jensen på mailadres-
sen: organist@tyrstrupkirke.
dk  eller mobil: 51510959.

Af Lars Østergaard Jensen

Korleder Karin Mølbak Jen-
sen i aktion.

Fuld koncentration under afsyngning af ny sang.

Karin Mølbak Jensen leder slagets gang fra klaveret.

Museumsværter og 
havefolk på udflugt
Museumsværter og have-
folk fra Genforenings- og 
Grænsemuseet, var den 
12.9. på tur ud i det blå, 
flot tilrettelagt af besty-
relsesmedlemmerne Knud 
Erik Dinesen og Kirsten 
Abild.

Målet var Kongernes Jel-
ling med museums- og kir-
kebesøg, men forud for dette 
fik gruppen først en dejlig fro-
kost på Skovdal Kro.

Turens absolutte højde-
punkt, kunne man fornem-
me, var besøget hos billed-
hugger Flemming Jarle, Vejle, 
hvor gruppen startede med 
eftermiddagskaffe og lækkert 
medbragt wienerbrød. - Som 
altid sponseret af Honningka-
gehuset i Christiansfeld.

Billedhuggeren kunne 
kun disponere over 15 stole 

og to sofaer, Museets egne 
reservestole blev derfor også 
medbragt, så alle 33 deltagere 
kunne sidde ned under det 
interessante foredrag om ar-
bejdet med det bronzebånd, 
som skal nedfældes i vejbane 
og cykelsti, der hvor 1864 - 
1920-grænsen var trukket. 
Også bronzeskulpturen, som 
næste år sammen med det 

nedfældede bronzebånd skal 
afsløres den 10. juli, fortalte 
Flemming Jarle inspirerende 
om og demonstrerede med en 
afstøbning af grænsesten nr. 
112, hvordan skulpturen vil 
komme til at tage sig ud.

Tekst: Kaj G. Nielsen 
Foto: Jørgen Ibenfeldt

Kringlen bæres frem.

Gruppebesøg hos Jarle A.

Kaffe og kringle hos billedhugger Jarle A.
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CHRISTIANSFELD SNEDKER OG 
TØMRERFORRETNING

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

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

Alt Tømrer-  
og Snedker-arbejde 

udføres

Håndværkere m.m.

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

Følg ugeavisen 
på Facebook!


