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Christiansfeld  
Avis

Kan også læses på
www. 

christiansfeld-avis.dk

Gudstjenester
Søndag den 6. oktober 2019 
16. søndag efter Trinitatis

Aastrup ......................... ingen 
Aller ..........................kl. 10.15 
Bjerning ....................kl. 10.30
Brødremenigheden ..kl. 10.30 
Fjelstrup ....................kl. 09.00
Frørup .......................kl. 09.00 
Hejls ..........................kl. 10.30 
Hjerndrup .................kl. 09.00 
Annette Wiuf Christensen 
Moltrup .....................kl. 09.00 
Sommersted .................. ingen 
Stepping ....................kl. 10.30 
Taps ............................... ingen 
Tyrstrup .....................kl. 10.30 
Annette Wiuf Christensen
Vejstrup .....................kl. 09.00
Vonsbæk ....................kl. 10.30

Hvad sker der i min kirke? 
Se side 2

Vi pakker flotte  
gavekurve til  

enhver lejlighed...
 Vores åbningstider er:

MANDAG - FREDAG  
kl. 09.30 - 17.30

LØRDAGE:  
kl. 09.30 - 13.00

 Prætoriustorvet 1 B  
Chr.feld . Tlf. 7456 0300 

www.donslundvine.dk

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

Vi holder 

ferie
uge 27 og 28

Vi er tilbage igen  
mandag den 18. juli

JUel optik
Nørregade 10 - Chr.feld

tlf. 7456 1327
www.juelnielsens.dk

Ni
els

en

Så er vi  
tilbage efter 

ferien
ÅbNiNgStider:
Man.-fre. 9.30-17.30

Service nær dig

JUel optik
Nørregade 10 - Chr.feld

tlf. 7456 1327
www.juelnielsens.dk

Ni
els

en

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

ÅbNiNgStider:
Man.-fre. 9.30-17.30

Service nær dig

JUel optik
Nørregade 10 - Chr.feld

tlf. 7456 1327
www.juelnielsens.dk

Ni
els

en

Uge 26, 27 og 28 Uge 29 Uge 30

Ældre 
Sagen 

HUSK
Søndagscafé  

i Seniorhuset

Søndag den  
6. oktober fra  
kl. 14.00-16.00

Modeshow i Seniorhuset
Seniorhusets Brugerråd 

inviterer til

SMARTEXs
Modeshow og tøjsalg

i Seniorhuset fredag  
den 11. okt. 2019 kl. 14.00

Vi starter med Modeshow og  
derefter er der kaffe og kage til en pris á kr. 40,00.

Mød op til en hyggelig eftermiddag i Seniorhuset  
og tag gerne venner og bekendte med.

Seniorhusets Brugerråd

Hjerndrup Idrætsforening
Nu er det igen tid til en omgang 

vinter gymnastik 
for alle kvinder og mænd i Hjerndrup.

Ruth er klar til at tage imod Jer  
mandag den 7. oktober kl. 18  

på sognegården. 
Vel mødt.

Til Aller Vandværks forbrugere
Der er kommet lovkrav om, at alle stophaner  

og ledninger skal være digitalt registreret.

Vandværket har derfor lavet aftale med  
firmaet Thvilum, at de kommer og laver opmåling  

den 6. og 7. november.

De 2 dage vil der således gå personer rundt og lave  
registreringer og opmålinger og vi vil bede om, 

 at alle dæksler til stophaner er frie.

Er der tæt bevoksning ind over, må I gerne klippe  
det væk, ligesom jord og sten bedes skovlet væk.

Er der spørgsmål er I velkommen til at kontakte  
Mogens Westen på 2427 2412.

På forhånd tak

I/S Aller Vandværk 
Bestyrelsen

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

 Vi har 6års fødselsdag  
  Gardiner og  
solafskærmning 

                 - hjemmet                                      
      - sommerhuset  
             - firmaet 

 
Tlf.: 41 501 502 

mail: dan@dingardinmand.dk 
www.dingardinmand.dk 

                                    Gardinbussen kommer  
          helt hjem til dig. Vi måler op og giver dig                

et GRATIS, uforpligtende og absolut                                              
konkurrencedygtigt TILBUD. 

      Vi kommer både aften og weekend! 

IMpuls-møde i Sognehuset 
Gl. Kongevej 9, Christiansfeld

Onsdag den 9. oktober kl. 19.30: 
»Gud er på tronen« Joh. Åb. kap. 4.

Tale ved Svend Aage Jacobsen, Haderslev. 
Alle er velkomne!

BLANDEDE 
FRUGTTRÆER
Før 299,- 

14950
Nu ÷50%

Hjerndrupvej 10 . 7456 1511
www.blomstergaarden- 

christiansfeld.dk
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Må kirken være politisk?  
Ja, det ikke bare må den, det skal den være
Af Henrik Vestergaard Jørgensen, sognepræst i Taps, Vejstrup og Hejls kirker

Vi er måske vant til at høre 
vage og uigennemtænkte 
formuleringer om, at man 
skal skille religion og politik 
ad. Det vil sige, at kirken ikke 
skal være politisk, og at præ-
dikener heller ikke må være 
politiske. Ved første øjekast 
kan sådan en opfattelse godt 
virke selvindlysende, fordi det 
naturligvis ikke giver mening 
at spænde kirke eller prædi-
kener for en bestemt partipo-
litisk vogn. Det vil der næppe 
komme noget godt ud af, 
faktisk ville det nok blive ual-
mindelig kedsommeligt, … og 
man kan sandsynligvis også 
være sikker på, at der heller 
vil ikke komme særlig meget 
evangelium ud af det. Allige-
vel er den almindelige opfat-
telse af, at religion og politik 
skal være adskilt, lidt for over-
fladisk. Kirke og prædikener er 
altid forbundet med et særligt 
menneskesyn og en særlig 
opfattelse af tilværelsen, og 
dermed vil de også med deres 
blotte tilstedeværelse være 
en særlig tilkendegivelse ind 
i den dagligdag og verden, 
der er vores fælles, og som jo 
altid er politisk. Der er altid 
forkyndelse, der hvor kirken er, 
fuldstændig ligesom der også 
altid er ’forkyndelse’, der hvor 
der er politikere eller partier 
eller reklamer i det offentlige 
rum. Og evangeliet har altid 
politiske konsekvenser. Blot 
må de altid være indirekte, og 
de må altid bero på ens egen 
samvittighed og kritiske tænk-
ning. For hvis man forsøger at 

gøre de politiske konsekven-
ser direkte, og hvis man for-
søger at binde dem op på et 
bestemt ideologisk fællesskab 
og en særlig ensretning, har 
man i virkeligheden forladt 
kristendom, kors og Gud selv.

Det korte af det lange er 
altså, at kirken ganske vist ikke 
er af denne verden, men den 
er altid i denne verden. Og det 
vil sige, at vi som kirke altid 
skal være os bevidst, at vi har 
et ansvar for at involvere os i 
forhold, hvor forskellige poli-
tiske dagsordener er på færde. 
Det er måske ikke umiddel-
bart særlig rart, fordi man jo 
dermed kan risikere at komme 
i konflikt med andre, og måske 
også kan risikere at forsumpe 
i interne kirkelige eller teolo-
giske diskussioner om forhol-
det mellem religion og politik. 
Men vælger vi som kirke ikke 
at involvere os i sådanne for-
hold, vælger vi også, at vi ikke 
vil involvere os i verden, og vi 
risikerer at ende som et lille 
lukket kredsløb, der kører os 
selv mere og mere ud på side-
linjen i folks bevidsthed.

Den tyske teolog Dietrich 
Bonhoeffer, der blev henret-
tet af nazisterne umiddel-
bart før afslutningen på 2. 
verdenskrig, var om nogen 
konfronteret med lige netop 
disse udfordringer. Hele hans 
engagement var båret af en 
protest imod den katastrofale 
blanding af kirke/teologi og 
det nationalsocialistiske regi-
mes ideologi, som han selv var 
vidne til i tredivernes Tyskland, 

hvor adskillige af de kirkefolk, 
han havde haft tillid til, for 
ham at se endte med at udvise 
en farlig mangel på kritisk sans 
overfor tidens politiske strøm-
ninger og overfor en inhuman 
og dæmonisk ideologi. Dvs. 
han var faktisk politisk for at 
undgå en politisering af kirken 
og en helliggørelse af politik.

For ham at se har kun den, 
der skriger for jøderne, også 
lov til at synge gregoriansk, 
som han skriver et sted. Hvis 
kirken altid og udelukkende 
gemmer sig i interne diskus-
sioner om interne forhold (her 
nævner han bl.a. diskussioner 
om liturgi og andre kirkelige 
forhold) i stedet for at invol-
vere sig i alvorligere sager, 
tager den ikke sig selv seriøst. 
Og hvis dens stemme altid er 
pæn og artig, ender den med 
at være uden betydning i for-
hold til alt det, som virkelig 
vedkommer mennesker. Den 
må altid risikere at sige noget, 
som også kan afstedkomme 
anfægtelse og provoka-
tion (dog ikke for deres egen 
skyld), og den må altid være 
kirke ud fra tanken om Kristus 
som den lidende.

Meningen er naturligvis 
ikke, at vi som kirke i dag nød-
vendigvis skal tænke ud fra 
den samme grænsesituation, 
som Bonhoeffer selv stod i un-
der krigen og på sin vej mod 
døden, for det vil alt andet lige 
komme til at virke en anelse 
anstrengt. Og det vil givetvis 
også komme til at lyde tem-
melig skingert, hvis kirkens 

replikker ind i verden og poli-
tik altid skulle formuleres med 
vores endelighed som den 
yderste horisont for det, der 
bliver sagt. Men meningen er, 
at man må forlade alle de na-
ive og temmelig provinsielle 
forestillinger om, at religion 
eller kristendom er en privat-
sag, der ikke skal begynde at 
boltre sig for meget på den of-
fentlige og politiske scene. For 
det er lige netop den scene, 
der er den ene side af det ma-
nøvrerum, som både kirken 
og den enkelte troende og al 
prædiken skal turde bevæge 
sig rundt i. Den anden side er 
det private rum, altså det rum, 
hvor det enkelte menneske 
har erfaret og stadig erfarer 
Guds levende nærvær. Det er 
det nærvær, som det enkelte 
menneske lever på og lever ud 
fra, og det er det nærvær, som 
sender kirke og prædiken ud 
i alvorligt engagement i den 
verden, der altså også altid er 
politisk.

Religion og politik skal ikke 
adskilles, de skal stå i det rig-
tige forhold til hinanden. Og 
prædikener skal både være 
politiske og ikke politiske. 
De skal være politiske, så de 
kommer ud af privathedens 
refugium og ud i livet, men de 
skal samtidig være upolitiske, 
så de ikke selv - som Rudolph 
Arendt skrev i sin tid - risikerer 
at ende som politik eller som 
en afspejling af politik, hvor 
Gud bliver kejser, og kejseren 
så ender med at blive Gud.

HUSK
Det årlige offentlige menighedsmøde  

for Vejstrup-Hejls-Taps pastorat

Torsdag 10. oktober kl. 19.00 
på Lærkebo i Vejstrup

Pastoratsrådet

Frørup · Hejls 
Hjerndrup · Stepping

Taps · Tyrstrup · Vejstrup

Stepping Midtpunkt
Onsdagsklubben  

efterår 2019 og forår 2020 
med følgende program:
–––   Vi starter kl. 9.30   –––

16/10: Kjeld Rasmussen, Christiansfeld:  
 Med Stanley på udkig efter Livingstone.

30/10: Generalforsamling:  
 Kristian Sølvsten Grøn fortæller  
 og viser billeder fra sin hjemegn.

13/11 kl. 16.30: Rundvisning ved Hans Erik Bylling  
 på Aller Aqua og efterfølgende spisning  
 på Barley & Grapes.  
 Husk: Vi skal være på Aller Mølle kl. 16.30. 

27/11: Lars Olesen, Toftlund: Udstationering  
 og en vandretur på 1300 km.

11/12:  Banko.

08/01: Lis Mikkelsen, Toftlund: Mange gode  
 historier fra grænsen 1864 - 1920.

22/01: Flemming E. Jørgensen:  
 En rejse fra Nordkap, ned gennem Europa,  
 til Marokko og langs Vest Afrikas kyst.

05/02: Bjarne Schaleck, Kolding, spiller, og han  
 har et sanghæfte med til fællessang.

19/02: Else-Marie Hjort, Christiansfeld: Carmen,  
 fortællingen om en sigøjnerkvinde. 
04/03: Kristian Sølvsten Grøn fortæller  
 om genforeningen med særlig fokus på  
 Stepping og andre beretninger i årene  
 efter 1920. 
18/03: Besøg på Elmegården  
 med rundvisning og frokost.  
01/04: ENSEMBLE 60 + underholder med sang,  
 musik og fortæller festlige vitser.  
Pris for deltagelse i onsdagsklubbens arrangementer  
er 80 kr. pr. gang og inkluderer kaffe med brød, fore- 
drag/underholdning samt middag fra Maugstrup Kro.  
Hvis man kun har interesse i et enkelt arrangement,  
er man også velkommen.

Tilmelding/afbud til Kristian Sølvsten Grøn:  
Tlf. 2448 9242 eller 4440 0206 mandag inden  
de nævnte datoer og senest kl. 10 af hensyn til 
bestilling af mad. 
Er man tilmeldt, skal man huske at melde fra,  
hvis man ikke kommer.

Annoncesponsor: labmodul A/S 
Søndre Alle 13, Stepping, 6070 Christiansfeld 

Tlf. 7021 2189

! KLIP UD… KLIP UD...

DIT VALG - VORES HJERTESAG
Kolding - Haderslev - Vamdrup 

tlf.7552 6389
www.soegaards-begravelsesforretning.dk

SØGAARDS 
BEGRAVELSESFORRETNING

- en del af Begravelse Danmark

Bekendtgørelser

www.christiansfeld-avis.dk

Vores elskede

Mogens Kling Bording
* 18. august 1944    † 24. september 2019

På familiens vegne

Benn, Randi og Linda

Bisættelsen har fundet sted
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Bekendtgørelser

Fjernbanko
Igen i år sælger KFUM spejderne 
fjernbanko onsdag den 2.10.2019, 

de kommer rundt i perioden  
17.30 til 20.00.

Spejderne kommer rundt og sælger lodsedler á kr. 5,-

Usolgte lodsedler sælges de følgende dage. 

Vindernumrerne bekendtgøres i THT uge 44.

KFUM spejderne 
i Christiansfeld

Fredag d. 11. oktober 2019

Der bydes på formiddagskaffe 
fra kl. 10.00 til 13.00 til dem  

der kender os, og vil fejre  
dagen med os med musik og  

sang i Multisalen Søsterhuset.

MORGENSANG og ranker  
på bopæl FRABEDES.

Tilmelding SMS eller MAIL 
3026 2276 eller 

hams@hams6070.dk

Velkommen!

Heinz og Anne-Marie  
Schneider

GULDBRYLLUP

Ferielukket
Fra mandag den 14/10 

til fredag den 18/10
Begge dage inkl.

Christiansfeld 
Fodpleje

v/Dorthe Birkholm  
Kongensgade 13, 6070 Chr.feld  

Tlf. 7456 2117

Mærkedage Bekendtgørelser

70 år
fylder Falle Schultz Jensen, 
Søndermarkvej 12, Sjølund, 
søndag den 6. oktober.

Hjerndrupvej 10 · Christiansfeld · Tlf.:  7456 1511
www.blomstergaarden-christiansfeld.dk

ÅBNINGSTIDER:
Mandag-fredag kl. 9.00 - 17.00 
Lørdag-søndag kl. 9.00 - 15.00

Knaldhamrende Gode Tilbud

Hjerndrupvej 10  · 6070 Christiansfeld · Tlf.:  7456 1511
www.blomstergaarden-christiansfeld.dk

·
Blomsterbutik med alt i årstidens afskne blomster 
Ideer til Vand I Haven / Haveplanter

· Gaveafdeling med alt til hus og have
Blomster Gården

v/ John Clausen
Hjerndrupvej 10

Christiansfeld

Tlf. 74 56 15 11

STORE  
STAUDER

Solhat - Ridersporer 
Høstanemoner m.m.

HÆKPLANTER 
Ligustrum 
50/80 cm

KØD- 
ÆDENDE 
PLANTER
Pr. stk. 2995

Ta’ 3  
forskellige

4900

900

3000

Pr. stk.

Fra

Ja - du læste rigtigt

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

Som den knægt  

dog skyder i vejret…

- Ja, hans far er jo også 

jægermester.

Dådyr kølle 
udbenet og  
snørret
      Pr. 1/2 kg  5995

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

3000

3500

10000

10000

Dådyr ryg 
      Pr. 1/2 kg  5995

Hakket Dådyrkød 

   Pr. 1/2 kg  4000
Vildtspegepølse
Pr. stk. 100,- 
Ta’ 2 stk.        15000
Fasaner 

Pr. stk.

Vildand 

Pr. stk.

Duer 

4 stk.

Vildgæs 

Pr. stk.

Det er helt vildt hos Ville

Støt de 
lokale  

butikker  
og hånd-
værkere

Jernbanegade 1 . 6070 Christiansfeld . Tlf. 2197 1111

Helsebutik 
Åben hverdage kl. 10-17

Vi har et bredt udvalg i helseprodukter.

Lige nu:  
50% rabat på udvalgte varer.  

- Kom og se.

Café 
Åben hverdage kl. 14.30-17
Der serveres altid hjemmebagt kage  

til din kaffe eller te.

Kaffen er fra den  
sønderjyske kaffefarm i Tanzania
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Kun det bedste er godt nok til vores kunder. 
Derfor kan vi nu til dig med fiberbredbånd 
tilbyde en sikkerhedspakke med beskyt-
telsesteknologi, der fire år i træk er blevet 
kåret til bedst i test.*

Vores sikkerhedspakke til private virker 
på de fleste enheder, og har dansk 
support alle ugens dage. 

Ring og hør mere på 70 55 55 57
eller se mere på EWII.com

HVEM KAN 
SIGE NEJ TIL
SIKKERHED PÅ 
INTERNETTET?

* The independent IT-Security 
Institute har fire år i træk kåret 

teknologien bag sikkerhedspakken 
som “Best Protection” samt 

“Best Performance”

Prøv fibernet
Hvis ikke du allerede har 
fibernet, er det i år du helt 
gratis kan prøve forskellen på 
almindelig bredbånd og så 
fiberbredbånd

i 6 måneder
I de første 6 måneder kan du 
prøve det helt uforpligtende. 
Ønsker du herefter ikke at 
fortsætte, kan du nemt op- 
sige dit abonnement.
 

til 0 kroner 
Du kan efter de 6 måneder 
fortsætte med abonnements-
priser fra kun 199,- pr. md. 
Prisen garanterer vi dig end-
da til og med 2021.

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.

Folkemusik i Søstrehuset
På mandag den 7. oktober 
kan man opleve to folke-
musik-grupper i Søstre-
husets korsal, arrangeret 
af Klassisk Christiansfeld.

Det er dels den danske 
strygertrio Vesseli, der spiller 
kontemporær (nutid) folke-
musik på violin, bratsch og 
cello. Sangen har en central 
rolle. De tre unge musikere 
vægter det personlige udtryk 
højt og sætter et unikt præg 
på den nordiske folkemusik-
tradition. De har gravet i mul-
den af den nordiske sangskat, 
ført den til nutiden og flettet 

den sammen med egne kom-
positioner og improvisatori-
ske elementer. I glimt høres 
tilmed strejf fra varmere him-
melstrøg i deres intense og 
delikate samspil.

Den anden gruppe er 
TWANG som er mere ufor-
udsigelig og fyldt med hu-
mor. Twangs besætning med 
bas, violin og banjo er måske 
nok traditionel, men trioen er 
konstant i gang med at forny 
den amerikanske folkemusik, 
og har fundet deres helt eget 
udtryk, uden at slippe tradi-
tionen. 

Det skal være nærværende 
og der skal altid ske noget nyt!

Publikum husker Twang 
for deres fænomenale tre-
stemmige sang og deres in-
strumentskift, når bassisten 
pludselig finder guitaren frem 
og banjospilleren griber bas-
sen, mens violinen bliver skif-
tet ud med mandolin. Med 

musikalsk overskud, historier, 
anekdoter og drillerier binder 
trioen sangene sammen til en 
levende koncertoplevelse.

Spencer Gross spiller 
kontrabas og guitar, Thyge 
Søndertoft spiller violin og 
mandolin, Peter Banks spiller 
banjo og kontrabas, og alle tre 
synger.

Elisabeth Dichmann spiller violin, Clara Tesch spiller violin og 
bratsch, Maja Aarøe Freese spiller femstrenget cello, og alle tre 
synger.
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Nyt fra 

Klumme 

Kære Læser

Efteråret rimer på løvfald, hygge og for manges ved-
kommende også efterårsferie i uge 42. Vi inviterer på 
bogstavjagt for de mindste i særudstillingen ”Jørgens 
Rejser” i Søstrehuset, hvor man også kan tegne og 
farvelægge flotte motiver fra Verdensarvsbyen og få de 
voksne til at læse spændende fabler højt, mens man 
slænger sig i ”Børne-Jørnet”. 

Der er også mulighed for at gå på opdagelse rundt i 
byen med ”Tip en 13’er”, hvor man skal kigge, tælle, 
tænke og se sig for. En måde at opleve byen på for alle 
aldre.

Tirsdag den 8. oktober kl. 16.30 kommer Kristian 
Bruhn, Ph.d. i historie og museumsinspektør på Mo-
sede Fort, og holder oplægget ”Kampen om de sønder-
jyske desertører 1914 – 1918”. Billetter kan købes i 
Christiansfeld Centret (50 kr.).

Og så er programmet for aktiviteterne i Genfore- 
ningsåret 2020 lige på trapperne – hold øje med hjem-
mesiden www.christiansfeldcentret.dk

Endelig vil jeg nævne, at vi i år kan fejre 25 året for 
Verdensarv i Rigsfællesskabet. Jelling Monumenterne, 
som er en samlet betegnelse for Jelling Kirke, Jell-
ing-stenene og de to kæmpegravhøje, blev optaget på 
Verdensarvslisten i 1994, og det markeres med en folke-
lig fejring den 26. oktober. 

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!

JØRGENS REJSER 

SÆRUDSTILLING 

JUNI 2019 - JANUAR 2020 

FOREDRAG
Tirsdag den 8. oktober kl. 16.30

Historiker Kristian Bruhn fortæller om de dansksinde-
de sønderjyske desertører og giver et indblik i hvem, 
der flygtede, hvorfor de flygtede, og hvordan en flugt 
overhovedet kunne lade sig gøre. 

Sted: Christiansfeld Centret, Nørregade 14.
Entré: 50,-  Resevér din billet allerede nu.

FOR BØRN
I hele efterårsferien

Fra lørdag den 12. oktober til søndag den 20. oktober 
er der efterårshygge for børn i Christiansfeld. 
Gå på opdagelse i byen med “Tip en 13’er”. Tag 
på bogstavjagt i særudstillingen “Jørgens Rejser”. 
Farvelæg flotte motiver fra byen eller få de voksne til 
at læse fabler højt i “BørneJørnet”. 

Alle dage kl. 10 - 16
Alle aktiviteter er gratis

Byrundvisninger i uge 42

I hele efterårsferien er det muligt at komme på guidet 
byrundsvisning alle hverdage kl. 11.00 samt lørdag og 
søndag kl. 13.00. 

Pris: Voksne 60,- børn gratis. 

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

GUIDET BYRUNDVISNINGER
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... eller kender du en teenager, 
der er klar til at blive omdeler 
nu og tjene sine egne penge? 

Lige nu søger vi unge i alderen 
13-17 år til omdeling af reklamer 
og aviser i dit nærområde.

Læs mere og søg jobbet på 
blivomdeler.nu – eller ring til os 
på 70 10 40 00.

Ingen 
kvaler 
– mor 
og far 
betaler
...?

1. Omdel 1-2 gange 
om ugen 

2. Bestem selv, hvornår på dagen 
du vil arbejde, inden for deadline 

3. Stadig tid til skole og venner

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

5. Optjen bonuspoint til gaveshoppen 
hvis du er fast omdeler under 18 år

5 gode 
grunde

www.blivomdeler.nu

Arkitekturens Dag 
sætter fokus på byudvikling og bæredygtighed

Kolding Kommune mar-
kerer Arkitekturens Dag 
den 7. oktober med et 
bredt program, der blandt 
andet rummer foredrag, 
rundvisninger og prisbe-
lønning af god arkitektur.

 
I anledning af den år-

lige traditionsrige fejring af 
god arkitektur på Arkitektu-
rens Dag inviterer Kolding 
Kommune alle interesserede 
ombord i et fyldigt og bredt 
program, der i år sætter sær-
ligt fokus på byudvikling og 
bæredygtighed.

Et af programpunkterne er 

et foredrag af arkitekt og ur-
ban designer Louise Grassov, 
på Kolding Bibliotek.

- I foredraget ’Byen i øjen-
højde’ fortæller Louise Gras-
sov om samspillet mellem by-
ens bygninger og byens rum 
og forklarer, hvorfor netop 
det er så vigtigt for at skabe 

en god by. Hun har masser 
af forskellige eksempler med 
og så vil hun også fortælle 
om arbejdet med at renovere 
Jernbanegade og om arbej-
det med at udvikle Kolding 
midtby, som hun er tæt invol-
veret i, fortæller Rikke Marie 
Schumann, arkitekt i By- og 
Udviklingsforvaltningen og 
tovholder på Arkitekturens 
Dag i Kolding.

Efter Louise Grassovs 
foredrag er der prisbelønning, 
hvor Kolding Kommune ud-
deler årets arkitekturpriser.

 
Bæredygtighed  
og verdensmål

I Kolding Kommune står 
bæredygtighed og FN’s Ver-
densmål højt på dagsordenen 
og i år indeholder program-
met for Arkitekturens Dag 
flere arrangementer med den-
ne vinkel. I Boligforeningen 
AAB kan man høre oplægget 
’Vi planter ikke egetræer - vi 
passer på dem’, som handler 
om, hvordan en almen bolig-
forening arbejder med ver-
densmålene.

Der er også to rundvisnin-
ger, der har bæredygtighed 
og cirkulær økonomi som 
omdrejningspunkt. Den ene 
er i Danske Banks nye do-
micil i Design City, der har 
opnået en guld-certificering i 
bæredygtighed og den anden 
rundvisning er på den nye 
genbrugsplads for cirkulær 
økonomi på Bronzevej.

Alle er velkomne til Arki-
tekturens Dag i Kolding kom-
mune, men nogle af arrange-

menterne kræver tilmelding. 
Læs mere og se hele program-
met på kolding.dk/arkitektur

 
Program for Arkitek- 
turens Dag den 7. oktober:
Kl. 14-15: Livet rundt i 
Søstrehuset.

Kom og hør om Søstrehu-
set, der var de ugifte søstres 
fælles hjem men også et kri-
stent åndeligt, arbejds- og 
økonomisk fællesskab. Til-
melding på tlf. 79 79 17 73 
eller på mail: centret@Chri-
stiansfeld.dk

Kl. 15-16.30: Vi planter 
ikke egetræer - vi passer 
på dem.

Kom og hør en ildsjæl for-
tælle om, hvordan et alment 
boligområde og verdensmå-
lene spiller sammen - og ikke 
mindst om hvordan der lokalt 
værnes om de almene vær-
dier. Sted: Fælleshuset AAB, 
Norgesvej 19, 6000 Kolding.

Kl. 15-17: Bæredygtigt 
byggeri betaler sig.

Temamøde om bæredyg-
tighed, cirkulær økonomi 
og erhvervsfremme. Danske 
Banks domicil i Kolding har 
opnået LEED certificering 
i guld. Tilmelding via link: 
https://events.danskebank.
com/479555

Kl. 16-18: IBC Innovati-
onsfabrikken, åbent hus + 
rundvisning.

Tilmelding til rundvis-
ning: sal@ibc.dk. Max. 30 
deltagere.

Kl. 16.30-17.30: Byen i 
øjenhøjde.

Arkitekt MAA og urban 
designer Louise Grassov sæt-
ter fokus på samspillet mel-
lem byens bygninger og byens 
rum og ser på hvorfor det er 
vigtigt for en god by. Sted: 
Kolding Bibliotek.

Kl. 17.30-18.30: Kolding 
Kommunes Arkitektur-
pris 2019.

Borgernes favorit og årets 
prisbelønninger af god arki-
tektur afsløres ved en recep-
tion.

Kl. 19-20: Genbrugsplads 
for cirkulær økonomi.

Kom og hør om visionerne 
for den nye genbrugsplads og 
en ny genbrugsadfærd og få et 
kig ind i tilblivelsesprocessen. 
Tilmelding senest 3. okt. kl. 
12 til: nieso@kolding.dk

Kl 19.30: Filmen »PUSH« i 
Nicolai Bio.

Vises i samarbejde med 
Arkitektforeningen og Co-
penhagen Architecture Festi-
val.

 
Om Arkitekturens Dag

Arkitekturens Dag er en 
international mærkedag, som 
i Danmark årligt bliver fejret 
den første mandag i oktober 
af Arkitektforeningen, landets 
kommuner, kulturinstitutio-
ner, foreninger og tegnestuer 
for at sætte særlig fokus på ar-
kitektur og byudvikling.

Arkitekt og urban designer Louise Grassov holder foredraget ’Byen i øjenhøjde’ på Arkitekturens 
Dag i Kolding den 7. oktober.

Følg ugeavisen på Facebook!
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Som læser af Tyrstrup Herreds Tidende/Christiansfeld Avis får du dette 
specielle læsertilbud. Oplys rejsekoden ”THT” ved bestilling 

– så får du automatisk rabatprisen.

KØR SELV-FERIE MED

BESTILLING: Telefon 70 20 34 48 
eller www.happydays.nu

Husk rejsekode: 
THT

Telefonen er åben hverdage kl. 9-17. Weekend & helligdage kl. 10-14.

Forbehold for tryk- og prisfejl samt udsolgt. Børnerabat ved 2 voksne.
Ekspeditionsgebyr kr. 99,-. Afbestillingsforsikring kan tilkøbes.

Teknisk arrangør:

Christiansfeld Avis
Jernbanegade 1  •  6070 Christiansfeld  •  Tlf. 7456 1433  •  Grundlagt 1924

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

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,-

CIF BUESKYTTEFORENINGS 
LOPPEMARKED

Lørdag den 26. oktober i CUBEN 
fra kl. 10.00-15.00

Ingen adgang for besøgende før kl. 10.00.   
For bestilling af stadeplads på 2 m á 125 kr.  

+ evt. 20 kr. for leje af bord.

Kontakt Anita Sundahl   
SMS/mobilepay:  2758 5202

Husk navn ved betaling!

GRATIS ENTRÉ

Plads til 

ca. 90 
stande

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

Irsk folkemusik på Tørning Mølle
Bjarne Beck fra Tørning 
Mølle glæder sig til igen 
for 8. gang at byde velkom-
men til en koncert med 
Almost Irish, der består af 
brødrene Lukas, Rasmus, 
Alexander og Jacob, alle 
med efternavnet Nielsen. 

Et sprudlende firkløver 
med stor flair for irsk og 
skotsk folkemusik, ja de spil-
ler, som var de indfødte irere. 
De har alle årene spillet for 
fulde huse i Kultur- og Ak-
tivitetsladen, som med sine 
helt unikke lydforhold under-
støtter disse 4 brødres stærke 
musikalske fortolkning af 
original Irsk Folkemusik. En 
stor oplevelse, og publikum 
har hver gang været lige be-
gejstrede.

Der venter derfor pub-
likum endnu en fantastisk 
oplevelse, når de fire brødre 
blander flerstemmig sang, 
irske fløjter, guitarer, violin, 
tenorbanjo, bouzouki, man-
dolin, kontrabas, og ramme-
trommer sammen til en im-
ponerende musikalsk helhed. 
Brødrene tager hvert år på en 
mindre turné i Irland, hvor de 
selv finder de gamle originale 
irske sange og melodier, og 
fortolker dem med stor re-
spekt for de gamle traditioner.

 Koncerten finder sted på 
Tørning Mølle torsdag d. 24. 
oktober 2019 kl. 19:30.  Bil-
letter købes på tlf. 7450 7450 
eller på www.toerning-moel-
le.dk

Almost Irish, der består af brødrene Lukas, Rasmus, Alexander 
og Jacob.
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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.

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.

Stor 4-værelses  
i centrum

I centrum af Christians- 
feld udlejes straks en  

pæn lys 4-værelses lej- 
lighed med pæn entré,  
nyt hvidt køkken/alrum  
med opvaskemaskine,  

badeværelse med  
bruser og plads til  

vaskemaskine. 
Pæn stue, soveværelse  

med faste skabe og 
2 gode værelser.  

I hele lejligheden er der  
pæne laminatgulve. 
Lige uden for døren  

der en stor tagterrasse  
med plads til vasketøj.  

I gården er der fri  
parkering.

Månedlig leje kr. 5.950,- 
 + forbrug.

Henvendelse  
på tlf. 2616 7707

Hvis du ikke har 
modtaget avisen...

Kan den 
hentes hos:
Christiansfeld Avis  

Christiansfeld Centret

Dagli’ Brugsen og  
Stalden i Hejls

Hejlsminde Camping

Støt de lokale  
butikker og  

håndværkere

Medrivende døgn om kristen mission
Der var fuld fart over 
missionsfeltet, da Louisa 
og Richard Evans fra det 
London-baserede All Na-
tions Christians College 
underviste i tværkulturel 
mission på missionskonfe-
rence i Christiansfeld.

Weekenden blev en fængs-
lende oplevelse for de 30 del-
tagere, som i dagene den 20. - 
21. september var samlet til et 
konferencedøgn om mission i 
Tyrstrup Kirkes sognehus i 
Christiansfeld. 

Med et kompakt program 
blev temaet »Guds mission 
i en foranderlig verden« ud-
forsket i et intensivt lærings-
miljø. Mange udtrykte bagef-
ter begejstring over udbyttet. 
Konferencen var stablet på 
benene af Brødremenighe-
dens Danske Mission (BDM) 
sammen med All Nations 
Christians College.

Hastige forandringer i 
verden

Blandt dem, som gik be-
riget hjem, var kandidatstu-
derende Susanne Lubago fra 
Sønderborg. Hun læser Dia-
koni på Aarhus Universitet: 

- Vi mødte nogle engage-
rede undervisere, der også 
formåede at engagere os, så 
vi fik sat mange ord på, hvad 
mission er og har været. Vi fik 
øjnene åbnet for, at mission 

i dag er »glocal« (både global 
og lokal, red.). 

At verden er foranderlig, 
og at missionsopgaven der-
for hastigt forandres med den 
globale udvikling, blev igen 
og igen understreget af un-
derviserparret fra London. 
De øste ud af deres erfarin-
ger med kirker og mission på 
tværs af så forskellige kulturer 
som D.R. Congo, Nepal, Ma-
laysia og England.

Fra enhver til enhver
- Jeg fik meget ud af kon-

ferencen, siger Susanne 

Lubago. - Mission i dag er fra 
enhver til enhver. Fra Guds 
hjerte til vores hjerter, og ud 
til vores næste. Der er mis-
sion, fordi Gud vil mission. 

- Under 1/3 af verdens 
kristne lever i dag i den vest-
lige verden, fortalte Richard 
Evans. Den globale kristen-
heds tyngdepunkt er i løbet 
af det 20. århundrede flyttet 
til Latin Amerika, Afrika og 
Asien. Her lever størstedelen 
af verdens kristne under helt 
andre økonomiske, sociale, 
kulturelle og religiøse forhold. 
Det udfordrer selvforståelsen 
i hele det »kristne« Europa 
slog gæsteunderviseren fast: 

- En helt almindelig gen-
nemsnitskristen i verden i 
dag er ikke en europæer, men 
snarere en fattig kvinde i en 
landsby i Nigeria eller i et 
slumkvarter i Rio de Janeiro, 

sagde Richard Evans. - Det er 
stadig en øjenåbner for man-
ge i det gamle Vesten. 

Glad vært
En anden deltager, som 

tog imod missionsudfordrin-
gen, var Jens Peter Rejkjær, 
general- og missionssekretær 
i BDM. Og han fik sat fokus 
på lige netop det, han havde 
ønsket sig:

- Missionen er Guds missi-
on, og bibelen fra ende til an-
den handler om mission. Det 
handler for os om at bruge 
både hoved, hjerte og hænder 
i mission. Og udfordringen 
er enorm, når det gælder fat-
tigdommen i verden. Derfor 
er det afgørende, at synet for 
mission først fødes i hjertet, 
slutter Jens Peter Rejkjær.

Af informationsmedarbejder 
Martin Højgaard Jensen

Fjelstrup Skatklub
Mandag den 9. september 
mødtes 14 personer til skat. 
Nr. 1: Thomas Ellegaard med 
2247 point. Nr. 2: Arne Juhl 
med 1634 point. Nr. 3: Leif 
Ågård med 1467 point. 
Vin fik Keld Petersen med 
930 point.

Mandag den 16. september 
mødtes 17 personer til skat. 
Nr. 1: Hans Jørgen Bertelsen 
med 2229 point. Nr. 2: Bent 
Sørensen med 1760 point. 
Nr. 3: Arne Juhl med 1738 
point. Nr. 4: Børge Jacobsen 
med 1598 point. 
Vin fik Helge Petz med 884 
point.

Mandag den 23. september 
mødtes 16 personer til skat. 
Nr. 1: Thomas Ellegaard med 
2320 point. Nr. 2: Børge Ja-
cobsen med 1927 point. Nr. 
3: Ernst Jessen med 1675 
point. Nr. 4: Gudrun Chri-
stensen med 1604 point. 
Vin fik Bruno Schmidt med 
941 point.

Mandag den 30. september 
mødtes 14 personer til skat. 
Nr. 1: Bruno Schmidt og 
Thomas Ellegaard begge 
med 1933 point. Nr. 2: Arne 
Gormsen med 1708 point. 
Gudrun Christensen fik 
en klub kasse Blue Brid fra 
Fuglang med 886 point.
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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

Så faldt de over 200 år gamle træer  
i Kirkegårdens Allé
Torsdag eftermiddag løb 
timeglasset endelig ud for 
de omkring 230 år gamle 
træer langs den historiske 
allé op til Brødremenighe-
dens kirkegård, Gudsage-
ren. 

Fældningen vil sikkert dele 
meningerne i byen. Nogle 
begræder tabet af de smukke 
træer, mens andre glæder sig 
over at få mere lys og bedre 
udsigt fra Nørregade og op 
hen til kirkegårdens indgang-
sport.

Fakta er dog, at mange af 
de gamle træer efterhånden 
sang på deres sidste vers. Ved-

det nederst på stammerne var 
fulde af råd og huller, som 
det fremgår af det ene billede. 
Eksperterne på stedet vurde-
rede, at de kun har klaret sig 
indtil nu, fordi de havde givet 
hinanden læ for vinden. Et 
par andre træer ud til Nør-
regade blev også vurderet af 
fagfolkene til at skulle fældes 
på grund af kraftig angreb af 
vedbend.

Som inkarneret træelsker 
kan man glæde sig til, at der 
snart vil blive plantet nye 
unge træer, som afløsning for 
de gamle, der faldt denne di-
sede septemberdag.

Af Lars Østergaard Jensen

Træerne er fældet og skal nu transporters bort.

Mange af træerne var fulde 
af huller og råd.

Der kan se voldsomt ud, når fældning foregår med store kraftige maskiner.



Christiansfeld Avis10 Torsdag den 3. oktober 2019

Alle gode gange tre 
- taget lettede næsten igen på Cuben
Igen i år spillede Slesvig-
ske Musikkorps (SMUK) 
med dirigent Susanne Vi-
bæk Svanekier i spidsen 
et brag af en koncert for et 
stort publikum i Cuben.

Publikum blev budt vel-
kommen af Jens Christian 
Ravn fra det frivillige udvalg, 
der havde arrangeret koncer-
ten, som gav ordet videre til 
formanden for Ældeudvalget 
i Kolding Kommune, Søren 
Rasmussen, der takkede for 
lejligheden til at komme for 
tredje gang. Han glædede 
sig over, at succesen kunne 
gentages takket være en stor 
frivillig indsat i Christiansfeld 

og omegn. Endskønt tilskud-
det fra Kolding Kommune 
var noget mindre end sidst, 
syntes Sørens Rasmussen 
syntes det var flot, at de fri-
villige alligevel havde fået sta-
blet arrangement på benene 
nok engang.

Musikkorpset dygtige di-
rigent udtrykte på egne og 
musikernes vegne stor glæde 
over igen at kunne spille i 
Christiansfeld for de mange 
fremmødte og tilføjede med 
et stort smil, at det var noget 
helt andet end at skulle stå 
ude på en kold eksecerplads 
i silende regnvejr - hvor der 
ikke vanker æblekage. 

Bredt og vidtfavnende 
musik

Det flotte og alsidige pro-
gram med 13 stykker mu-
sik startede med Digter og 
Bonde, Sensommervise, 
Grandather´s Clock, den 
festlige Dina Polka af Ge-
org Lumbye dedikeret til en 
ukendt pige og derefter et 
medley med sange fra højsko-
lesangbogen; Svantes aften-
vise, Noget om helte, Jylland 
mellem tvende have og Så 
længe skuden kan gå af den 
svenske visekomponist Sven 
Bertil Taube fremført af Mar-
tin Knudsen.

Lige før pausen spillede de 
to faste trompetister i korp-

set, Martin Knudsen og Ken-
neth Stenum sammen med 
gæstesolisterne Sofie Brems 
Sørensen og Judy H. Olsen 
Trumpet Filigree.

Æblekage, kaffe, hygge før 
Mazurka

I pausen blev der selvføl-
gelig serveret ægte sønderjysk 
æblekage og kaffe med indlagt 
hyggesnak i lange baner ved 
bordene, før det igen blev tid 
for Sydslesvigsk Musikkorps 
at spille koncertens anden del, 
der startede med Mazurka fra 
Maskerade Suite, skrevet af 
den georgiske komponist A. 
Khachaturian. Herefter in-
troducerede Susanne Vibæk 

Svanekier musikkorpsets nye 
trompetist, unge Sidsel Lund 
fra Aabenraa, som spillede en 
flot solopræstation i Concert 
Waltz af Thorvald Hansen. 

Herefter spillede de to ba-
sunister Lea Regitze Nielsen 
og Mette Krüger; One Hand, 
One Heart fra musicalen West 
Side Story skrevet af Leonard 
Bernstein. Dette stykke blev 
fulgt af Wally Polka kompo-
neret af Tivolis legendariske 
koncertmester, H.C. Lum-
bye.

Nu var der blevet tid til 
moderne og nutidig musik, 
nemlig Shallow fra filmen A 
Star is Born, sunget i en me-
get flot og fængende udgave 

af korpsets basunist Lea Re-
gitze Nielsen og trompetist 
Martin Knudsen.  

Da Martin Knudsen igen 
havde fået vejret, fremførte 
han en flot hyldest til pop-
, vise- og jazzsangeren Otto 
Brandenburg. Efter dette 
medley sluttede Sydslesvigsk 
Musikkorps det officielle pro-
gram med Slesvigske Fod-
regiments March kompone-
ret af Flemming Neergaard 
i 2014. Men ovenpå deres 
flotte koncert ville publikum 
selvfølgelig ikke lade dirigent 
og musikere slippe afsted ud 
først at spille et ekstranum-
mer.

Af Lars Østergaard Jensen

Trumpet Filigree fremført af Sofie Brems Sørensen, Judy H. 
Olsen samt Kenneth Stenum og Martin Knudsen).

Dirigent Susanne Vibæk Svanekier.

Lea Nielsen og Martin Knudsen sang Shallow fra filmen A 
Star is Born.

Fællessang.

Unge og talentfulde Sidsel Lund, som netop er startet i korpset.

Basunduoen Lea Regitze Nielsen og Mette Krüger.

Søren Rasmussen og Bente Ibenfeldt.
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Håndværkere m.m.

Læs også ugeavisen på:

- eller få avisen tilsendt 
pr. mail  

hver torsdag morgen.

Tilmeld dig på: 
www.christians-

feld-avis.dk


