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Gudstjenester
Søndag d. 4. oktober 2020 
16. søndag efter trinitatis

Aastrup .....................kl. 09.00 
Aller ..........................kl. 09.00 
Bjerning ....................kl. 10.30
Brødremenigheden ..kl. 10.30
Fjelstrup ....................kl. 10.15 
Frørup .......................kl. 17.00 
Hejls ..........................kl. 10.30
Hjerndrup .................kl. 09.00
Moltrup ......................... ingen
Sommersted ..............kl. 10.30 
Stepping ....................kl. 19.00 
Taps ............................... ingen 
Tyrstrup .....................kl. 10.30 
Vejstrup .....................kl. 09.00 
Vonsbæk ....................kl. 10.30

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

Ny læge efter Lars Hertel
Vi er den heldige udvalgte, der får lov til at  

varetage lægegerningen for alle  
Lars Hertels patienter efter, at vi har købt hans klinik.

Vi åbner den 1. oktober 2020  
på Lysestøbervej 4, 6070 Christiansfeld

Klinikken er købt af læge Trine Rønnov,  
og vi glæder os til at lære Jer at kende,  

og går til jobbet med ydmyghed,  
efter det store arbejde Lars og Betty Hertel har udført  

i Christiansfeld igennem en menneskealder.

På klinikkens vegne 
Trine Rønnov

Ældre 
Sagen 

AFLYSNING
Søndags Café 
i Seniorhuset  

den 4. oktober  
kl. 14.00

er aflyst på grund af  
nye restriktioner vedr.  

Covid 19.

IMpuls-møde i Sognehuset 
Gl. Kongevej 9, Christiansfeld

Onsdag den 7. oktober 19.30: 
»Guds frelsesplan«

Fritidsforkynder Brian Olesen, Christiansfeld. 
Alle er velkomne!

Lokalhistorisk Arkiv  
for Hejls-Hejlsminde

Ændring af tidspunkt  
samt tilmelding

Generalforsamling 
torsdag d. 8. oktober på Hejls gl. Skole 

begynder kl. 19.00
Derefter er der foredrag ved  

Museumsleder Mads Ravn, VejleMuseerne.
Grundet coronarestriktioner på antal i lokalet  

skal man melde sig til.

Mail til: trappendal@profibermail.dk  
eller ring til 4116 1128

Bestyrelsen

Influenza- og  
pneumokokvaccination
Pensionister, gravide, visse grupper af kronisk syge  
samt førtidspensionister tilbydes gratis vaccination  
mod influenza og pneumokoklungebetændelse.

Grundet coronarestriktioner SKAL der bestilles tid  
til vaccinationerne, som dog kan gives samtidigt.

Har du ikke mulighed  
for at give fremmøde i klinikken,  

så kommer vi gerne ud i dit hjem og vaccinerer.

Bemærk at der ved vaccination i Lægehuset skal  
der skal benyttes en anden indgang end den  

sædvanlige. Følg anvisningerne på stedet.

Mvh 
Ida, Lone, Pernille og Anders
www.lægehusetihejls.dk

HUSK 
general- 

forsamling
d. 6. okt. kl. 19.30 

på Lærkebo!HUSK at vi har åbent i denne uge: 

Fredag den 2. oktober kl. 12-17 &  

Lørdag den 3. oktober kl. 10-14

Favstrup Fisk

Altid frisk

 Favstrupvej 43  
Tlf. 2283 1091 
Christiansfeld

www.favstrupfisk.dk

HUSK at vi har åbent i denne uge: HÆK-
PLANTER

Hjerndrupvej 10 . 7456 1511
www.blomstergaarden- 

christiansfeld.dk

÷20%

Bøg og  
ligustrum

Bestil nu!

900FRA

Hjerndrup Kirke
Resultatet af valget tirsdag 

den 15.9. 2020
Følgende 5 blev efter de nye regler om afstemnings- 
valg opstillet og valgt til Hjerndrup Kirkes bestyrelse: 
Trine Skovgaard Henriksen 
Lissi Egeriis Hansen 
Kirsten Overbeck Andersen 
Bjarne Nielsen 
Mogens Krogsgaard Sørensen

Som stedfortrædere valgtes: 
Svend Erik Henriksen 
Anni Rindum

Valgkommisionen skal oplyse, at der er mulighed for 
at danne en alternativ liste med andre kandidater.

En blanket hertil udleveres af Kirsten Overbeck  
Andersen, Hjerndrupvej 199, 6070 Christiansfeld.

Hertil indleveres også listen med andre kandidater   
senest den 13.10.

Der vil så i november blive holdt afstemning blandt 
alle sognets medlemmer.

Valgbestyrelsen

Torsdag den 1. oktober kl. 20.00 i Fjelstrup Hallen
Fredag den 2. oktober kl. 20.00 i Tyrstrup kirke
Søndag den 4. oktober kl. 20.00 i Vejstrup kirke

AFLYST pga. smittefare
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Vores formand 
går af

Afskedsreception

Vores næstformand gennem 38 år 
– og formand de sidste 4 år – Jens 
Jørgen Madsen har valgt at gå på 
pension.
Vi takker Jens Jørgen for hans store 
arbejde, og vil i den anledning gerne 
invitere vores andelshavere, venner og 
familie til afskedsreception 

fredag den 9. oktober kl. 12-16
på Brødremenighedens Hotel,
6070  Christiansfeld.

Af hensyn til traktementet vil vi gerne 
høre, om du vil komme og fejre dagen 
med os. Send os en mail på  
cf@christiansfeld-fjernvarme eller ring 
7456 1902 for tilmelding. 

Vi vil gerne have din tilmelding senest 
den 1. oktober.

På gensyn

CHRISTIANSFELD 
Fjernvarmeselskab

Christiansfeld Fjernvarmeselskab A.m.b.a.    ||    Ravnhavevej 2 ||    6070  Christiansfeld   ||    christiansfeld-fjernvarme.dk

Kom til  
afskedsreception  
den 9. oktober!

Bekendtgørelser

Vores kære mor, svigermor, farmor, mormor og oldemor

Metha Mogensen
* 21. juli 1928

er stille sovet ind i sit hjem

Christiansfeld, den 26. september 2020

Fred hvisker træerne, omkring huset du elskede,
farvel nikker blomsterne, som du passede så fint,

tak kvidrer fuglene, du hilste på hver morgen,
stille hvisker vinden, sov nu i ro.

Viggo og Irene Mogensen
Verner og Laila Mogensen

Eva Smith
børnebørn og oldebørn

Begravelsen finder sted ved Tyrstrup Kirke
lørdag den 3. oktober kl. 11.00

Tillykke

Kære mor og far
Kæmpe tillykke med sølv- 
brylluppet onsdag den 30. 
september.
Dagen skal fejres i som-
merhus, hvor vi skåler for 
sølvbrudeparret.

Kærlig hilsen og knus fra 
Jeres piger  
og resten af familien

50 år
Carsten Petersen,  
Restaurant Seggelund 
fylder 50 år  
den 1. oktober 2020.

Karen og Mads Peter 
Jørgensen, Menggård
Det er noget helt særligt, 
at fejre diamantbryllup, og 
det ønskes I et stort tillykke 
med den 5/10-20.

De kærligste hilsner fra 
Børn, svigerbørn og  
børnebørn

Vejstrup Sogn
Der afholdes ekstra- 

ordinær valgforsamling
Tirsdag d. 6. oktober 2020  

kl. 17.00 på Lærkebo i Sjølund
Der foretages udelukkende udfyldningsvalg:

Et medlem til rådet og to stedfortrædere.
Vejstrup-Hejls-Taps PastoratPastoratsrådet

Hent evt.  
Ugeavisen hos:

Christiansfeld Avis  
Christiansfeld Centret 

Meny

Dagli’ Brugsen 
Hejlsminde Camping 

og  
Stalden i Hejls

Zibrandt fik en 1. plads

Zibrandt Christensen deltog 
søndag, den 27. september i et 
buejægerstævne i Vejen og han 
blev nr. 1.

Hærværk i Comenius haven
- endnu engang!

Denne weekend blev der 
igen begået hærværk i den 
smukke Comenius have, hvor 
utilpassede mennesker har 
kørt knallertræs i anlægget og 
smadret bord-bænkesæt. Flere 

borgere har luftet deres fru-
stration og harme og spørger, 
hvorfor der ikke bliver sat ind 
overfor vandalerne? Video-
overvågning, natteravne på ga-
derne eller opkald til politiet, 
når løjerne tager overhånd.

Af Lars Østergaard Jensen

Foredrag i Senior-
hus med træmand
Torsdag aften den 24. sep-
tember afholdt Havesel-
skabet i Christiansfeld et 
spændende foredrag med 
træeksperten Arne Jakob-
sen, som tryllebandt det 
fremmødte publikum.

Man skulle som udenfor-
stående ikke lytte til Arne Ja-
kobsen i mange minutter for 
at mærke hans passion for 
træer. Han har drevet plan-
teskole i 50 år og er en re-
spekteret ekspert, som denne 
aften ikke blot fortalte om de 
36 medbragte træsorter, men 
som også på sin stille facon 
og med diskret fynsk humor 
berettede om sin karriere fra 
begyndelsen af 1960’erne i 
det sydlige England - have-
kunstens vugge.

Arne Jakobsen fortalte 
blandt andet om de mange 
typer bøgetræer, som han ty-
deligvis har en forkærlighed 
for - herunder blandt andre 
smalbladet Mercedes, engelsk 
greenwood, amerikansk rød-
bøg, covershell, stribet bøg 
samt et par andre. Derudover 

fik publikum set og hørt om 
blandt andre hvid sne røn, 
japansk ahorn, dværgfyr, en 
japansk liguster med hvide 
blomster, amerikansk tuli-
pantræ, Amersford takstræ, 
dværg-tuja, rød bladet hjerte-
træ, en dværg elm fra Devon, 
ambertræ, miniature lærk, 
japansk parasoltræ, kinesisk 
lindetræ og flere orientalske 
træsorter og som afslutning 
egebladet hortensia, som Arne 
i 1980 erhvervede i England 
og som han senere solgte et 
eksemplar af til Dronning Ing-
rid til hendes have i Gråsten

Undervejs fortaltes om en 
tysker, der rejste verden rundt 
på jagt efter træer med `hek-
sekoste´, ligesom Arne Jakob-
sen rystede tips og hints om 
podning og plantning ud af 
ærmet. Efter foredraget ser-
verede haveforeningen kaffe 
og kage og afsluttede aftenen 
med amerikansk lotteri. Ende-
lig havde man mulighed for at 
købe planter og spæde træer 
direkte hos Arne Jakobsen.

Af Lars Østergaard Jensen

Arne Jakobsen til højre i billedet sparede ikke på tips og råd.
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  VVii  hhaarr  77åårrss  fføøddsseellssddaagg   
  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! 

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

Hakket  
Kalv & Flæsk 

Svin eller oxe 8-12% 
FRIT VALG 1 kg 5000 

Ta’ 3 kg 

13000

Medister 
1 kg 5000 - Ta’ 3 kg 

13000

Hakket oxe 
3-6% 

1 kg 6000 - Ta’ 3 kg 

15000

Hestekød

Den der går  

i andres fodspor,  

kommer aldrig  

foran...

1/1 oksemørbrad 5990
PR. 1/2 KG

Hakket
1 kg 40,-
Ta’ 3 kg

10000

Skært
1 kg

5000

Kærmølle 
Bøffer

Engelsk Bøf
af hestefilet

Pr. 1/2 kg

4000

12000

FROSTVÆGT CA. 
1,8 KG

Vægt ca. 1 kg

5 STK.

Kultur / Mad

Læs også ugeavisen på:

Drenderup Voldsted
Når vi denne gang starter 
bilen eller spænder cykel-
hjelmen for at besøge et af 
områdets mange tidligere 
voldsteder fra middelalde-
ren, er målet denne gang 
det velbevarede og pænt 
store Drenderup Voldsted.

Kørselsbeskrivelse: Fra 
Christiansfeld kører man ad 
landevejen mod Kolding og 
drejer kort før Vonsild i den 
nye rundkørsel mod Stepping 
og Ødis. Fra landevejen drejer 
vi ind i Ødis, lige efter kirken 
drejes til venstre mod Vam-
drup. Små 2 kilometer efter 
bygrænsen drejes til venstre 
mod Ødis Bramdrup ad Dren-
derupvej. Overfor den første 
bygning på venstre hånd lig-
ger voldstedet - helt ud til ve-
jen. Det ligger på privat grund 
og er indhegnet, men kan let 
iagttages fra vejen. Under mit 
besøg viste ejerne, ægteparret 
Dohrmann, mig rundt og lod 
sig fotografere oppe på borg-

banken, så læserne bedre kan 
danne sig et indtryk af vold-
stedets størrelse.

Beskrivelse af anlægget: 
Museumsinspektør Lennart 
S. Madsen ved Museum Søn-
derjylland fortæller i bogen 
»Voldsteder i Danmark - en 
vejviser - Jylland 2« følgende 
om Drenderup: - Drenderup 
voldsted, der er en typisk her-
regårdsplads, består af en 60 
x 50 meter stor, rektangulær 
banke. Det er omgivet af en 
op til 8 meter bred, fugtig 
voldgrav. Den nord-syd orien-
terede banke hæver sig mar-
kant over det omgivende ter-
ræn, bortset fra den nordligste 
tredjedel, der på grund af en, 
sandsynligvis senere, afgrav-
ning skråner jævnt ned mod 
voldgraven. Denne er smallest 
mod øst, ind mod vejen, og 
mod vest, mens den på grund 
af den skrånende borgbanke 
i dag virker meget bred mod 
nord. Imod syd er den ved en 
smal vold adskilt fra et eng-

areal, hvor Drenderup Bæk 
løber igennem.

Ved en mindre udgravning, 
foretaget i 1933 af kæmner 
I. O. Brandorff fra Kolding, 
fandtes dele af fundamentet 
og forskelligt murværk fra 
herregårdens hovedbygning, 
der stammer fra renæssancen. 
Udgravningssporene kan end-
nu ses på borgbanken, her-
under hullet efter en brønd i 
bankens nordvestlige hjørne.

Historiske kilder: Drende-
rup er en typisk senmiddelal-
derlig herregårdsplads, der i 
1541 tilhørte Christoffer Jo-
hansen Lindenov, og den hav-
de, ligesom det nærliggende 
Fovslet, tilhørt slægten længe.  
Det ældste Drenderup anta-
ges at have ligget på den nu 
nedpløjede Gl. Hovgård, der 
ligger godt en kilometer mod 
øst. Dette voldsted ligger i 
hvert fald på jord, der hørte til 
Drenderup. Christoffer Lin-
denov fornemme gravsten kan 
endnu ses i Ødis kirke. I 1584 
solgte sønnen Hans Linde-

nov gården til kronen, og ved 
den lejlighed blev Drenderup 
takseret. Den bestod da af: 
»1 skiøn Stienhus vel 60 Alen 
lang og 15 Alen inden Vægge, 
2 Loft højt foruden Kælder, 
som er hvælvet i den søndre 
Ende indtil Saltkælderen og 
Bagerset, hvilket er med Loft 
over og med Vindeltrappe 
muret uden omkring … Dertil 
en skiøn Grav omkring sam-
me Hus og Voldsted«.

Hovedbygningen lå længst 
mod vest på banken, men ba-
gerset (bageovnen, der typisk 
for Sønderjylland lå i en selv-
stændig bygning) lå langs den 
sydlige grav. Øst for banken lå 
ladegården, hvor næsten alle 
bygninger var opført i bin-
dingsværk med stråtag. Dog 
havde smedjen og fogedens 
bolig tegltag, og et hus var op-
ført i bulkonstruktion. Efter 
kongens overtagelse forfaldt 
bygningerne langsomt, og i 
1682 opførtes en ny gård øst 
for den gamle, slutter Len-
nart S. Madsen beskrivelsen 
af voldstedet.

Voldstedet er et besøg værd 
og nemt at overskue fra lande-
vejen på alle årstider.

Af Lars Østergaard Jensen

Udsigt fra gårdbanken mod syd.
Drenderup Voldsted set fra vejen. Bemærk personerne inde på 
gårdbanken og forrest den østlige voldgrav.
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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

Familieferie i Harzen
5 dage på 4-stjernet hotel i Braunlage, Midttyskland

Maritim Berghotel Braunlage
HHHH

Braunlage i Oberharzen er indbe-
grebet af Harzenromantik med sine 
originale gamle træhuse, floden der 
bruser gennem byen og en natur, 
hvor skovene og bjergene gemmer på 
borge fyldt med middelaldermystik og 
ridderromantik. Hotellet ligger hævet 
over byen med udsigt til det hele og 
med optimale rammer for en rigtig for-
kælelsesferie. Her er et væld af facili-
teter til fri afbenyttelse. Badekåbe og 
badesko kan lånes i receptionen, og 
opholdet inkluderer et frivilligt aktivi-
tetsprogram, hvor I for eksempel kan 
starte dagen med vandgymnastik i 
den store wellnessafdeling. Herefter 
kan I med god samvittighed kaste jer 
over hotellets lækre morgenbuffet 
med alt i frisk frugt, lune lækkerier 
og friskbagt brød og kage, som også 
inkluderer et glas sprudlende sekt, 
hvis det frister. 

•	4 overnatninger
•	4 x champagnebrunch
•	3 x 3-retters middag/buffet
•	Stort aktivitetsprogram
•	10 % rabat på wellness
•	10 % rabat på togtur

Ankomst
Valgfri frem til 17.12.2020 og 
1.4.-28.5.2021.
Børnerabat 
Op til 4 børn under 12 år med rabat.

Pr. person i dobbeltværelse

2.199,-
Pris uden rejsekode 2.499,-

3 nætter 1.799,-
5 nætter 2.749,-

Værelse med balkon/terrasse

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

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 TORSDAG MIDDAG.  
ANNONCERNE SKAL BETALES KONTANT.

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 Wegerslev 

Sats og montage: Chr.feld Avis · Tryk: Jysk Fynske Medier
 

KONTORTID:
Mandag ............................................................kl. 08.00-13.00
Tirsdag og onsdag .........................................kl. 09.00-13.00
Torsdag ............................................................kl. 09.00-16.00
Fredag .......................................................................... Lukket

ANNONCE-INDLEVERING:
Korrektur annoncer, hele, halve og kvarte 

sider samt annoncer med farve skal  
indleveres senest  

torsdag kl. 12. 
Mindre annoncer kan nås mandag inden kl. 9.00.
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 tirsdage - onsdage og omdelingen først skal være  
afsluttet på torsdage inden kl. 21.00.

Der kan således tidligst reklameres over manglende  
dækning på torsdage efter kl. 21.00.

Vær venligst opmærksom på, at reklamationer oplyst  
tidligere end dette ikke vil blive behandlet.

MODTAGER DU IKKE UGEAVISEN SENEST 
TORSDAG 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.

Kopi-priser:
A4 sort/hvid kr. 1,-
A4 farve kr. 3,-
A3 sort/hvid kr. 2,-
A3 farve kr. 6,-
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Trio Amerise Curriculum Vitae
Blæsertrioen består af 
Ragnhildur Jósefsdóttir på 
fløjte, Morten Sønderskov 
Jensen på klarinet og Lucia 
Amerise på fagot - som i 
2011 fandt sammen under 
deres studier på Det Kgl. 
Danske Musikkonservato-
rium. 

Trioen blev i efteråret 
2013, som det første og ene-
ste blæserensemble, optaget 
på Solistklassen for ensem-
bler samme sted, hvorfra de 
debuterede i februar 2017.

Trioens medlemmer kom-
mer fra de nordiske lande; 
Island, Danmark og Sverige. 
Navnet Trio Amerise er dog 
hentet fra Lucias argentinske 
rødder. De har spillet kon-
certer i store dele af Norden 
samt Tyskland, og var blandt 
de 16 deltagere ved P2s 
kammermusikkonkurrence i 
2014. Senere samme år vandt 
de 2. Pris ved konservatori-

ets interne kammermusik-
konkurrence. Fra sæsonen 
2015/16 indgik Trio Amerise 
et samarbejde med to andre 
danske ensembler, Ensem-
ble Nordlys og Nordic String 
Quartet, om fælles drift af 
Østerbro Koncertforening i 
Unitarernes Hus på Øster-
bro. Tilsammen danner de tre 
ensembler grundstammen i 
Koncertforeningen, hvor de 
har en stor mulighed for spar-
ring og samarbejde på tværs 
af ensemblerne og udvikling 
af nye koncertformer.

En af trioens primære visi-
oner er at have musik fra alle 
tre nordiske lande blandet ind 
i et i forvejen bredt repertoire 
af forskellige klassiske værker. 
Trio Amerise samarbejder 
derfor med komponister fra 
de nordiske lande om at få 
skrevet ny nordisk musik til-
egnet Trioen - det første værk 
blev skrevet i 2014 af island-
ske Hafdís Bjarnadóttir, og 

uropført af Trioen samme år i 
den islandske ambassadørbo-
lig i København.

I løbet af deres studier har 
solistklassen også arbejdet 
med at udforske de klassiske 
koncertformer på forskellig 
vis; de har eksperimenteret 
med udenadspil, bevægelser/
formationer, samarbejde med 
andre musikere og andre en-
sembler samt samarbejde 
med lysdesignere.

Trioen har, udover deres 
studier på solistklassen hos 
DKDM’s Træblæserprofessor 
Max Artved, desuden mod-
taget undervisning af klari-
nettisterne Andreas Sundén, 
Larry Combs, John Kruse og 
Charles Neidich, fagottisten 
Audun Halvorsen og fløjte-
nisterne Anna Dina Schick, 
Henrik Wiese og Toke Lund 
Christiansen.

Af Hans Erik Jensen

Christiansfeld kegleklub 
har fået ny formand

Christiansfeld kegleklub 
har forgæves prøvet at af-
holde generalforsamling, 

men den er blevet udsat 2 
gange p.g.a. en ikke ind-
budt gæst (Corona).
 

Asbjørn Kjelde har efter 
18 år i bestyrelsen heraf de 
sidste 13 år som formand, 
ønsket at blive afløst.

Bestyrelsen for Christians-
feld kegleklub, har derfor på 
et bestyrelsesmøde valgt Emil 
Chr. Andersen fra Hejls som 
ny formand.

Asbjørn fortsætter som 
næstformand indtil der kan 
afholdes en generalforsam-
ling.
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Nyt fra 

Det sker!

Christiansfeld Centret 
Nørregade 14, 6070 Christiansfeld

Tlf.: 7979 1773 
Mail: centret@christiansfeld.dk

www.christiansfeldcentret.dk 

VIDSTE DU... | RUNDT OM VERDENSARVEN

... at Christiansfeld Centret, i samarbejde med de to andre syddanske ver-
densarvssteder Kongernes Jelling og Nationalpark Vadehavet, har lavet 
en såkaldt ’Contentpool’.

Contentpool er en database, hvor du kan finde billeder, tekster og vide-
oer om de tre syddanske verdensarvssteder. 
Find databasen på www.syddanskverdensarv.contentpool.dk og gå på opdagelse. 
 

FOREDRAG OG FILM | I KRIG & KÆRLIGHED 

Nu har du en eksklusiv mulighed for at se ”I krig & kærlighed” og samtidig 
komme med bag om filmen med producent og idémand Ronnie Fridthjof.
I krig & kærlighed er et historisk drama, hvor alt ændres..

Hvornår: Onsdag d. 21. oktober kl. 17.00
Hvor: Tyrstup Sognehus, Haderslevvej 7, Christiansfeld
Pris: 150,- inkl. let anretning - billetter købes hos Christiansfeld Centret

Foto: Tegnestuen Mejeriet

GENFORENINGEN I CHRISTIANSFELD
SÆRUDSTILLING 

FORLÆNGET TIL JULI 2021 

RUNDVISNING | HISTORISK TUR TIL CHRISTINERO

Oplev det smukke natur- og haveanlæg ’Christinero’ og hør den særlige 
historie. På turen hører du også om Smedeholm og den fredede Bullade 
fra 1668. 

Hvornår: Torsdag d. 15 oktober 2020 kl. 13.00 -15.00
Hvor: P-pladsen, Gl. Præstegårdsvej 11, 6070 Christiansfeld 
Pris: 60,-/pers.

Foto: Gordon Timpen

 Tidligere missionær Dia-
kon Jørgen Markussen fyl-
der 75 år den 13. oktober. 
I sin tidlige ungdom mødte 
Jørgen Markussen kaldet 
til at rejse ud som missio-
nær. 

I 1970 rejste han første 
gang sammen med sin hustru 
Ingrid til Tanzania for Brød-
remenighedens danske Mis-
sion og de fik sammenlagt 

godt tyve år i Tanzania. År 
med meget arbejde, men også 
stor glæde ved arbejdet. De 
var udsendt af flere perioder.

I de perioder hvor det har 
været nødvendigt, for børne-
nes eller helbredets skyld, at 
være i Danmark, har han væ-
ret leder på Nordborg Pleje-
hjem på Als, De gamles Hjem 
i Ikast og sidst kirketjener ved 
Sct. Marie kirke i Sønder-
borg.  Den sidste periode, de 

75-årig fødselar
var i Tanzania, var fra 2003 
til december 2007. Det blev 
sammenlagt til ca. 20 i Tanza-
nia ansat af Brødremenighe-
dens Danske Mission. BDM. 

Jørgen Markussen har altid 
været meget aktiv i arbejdet, 
og med sit rolige og gemytlige 
væsen har han været meget 
vellidt og værdsat af alle. 

Ved pensioneringen for 10 
år siden ønskede Jørgen, at 
de skulle flytte til Brødreme-
nighedsbyen Christiansfeld. 
Christiansfeld, som for 5 år 
siden blev udnævnt til UNE-
SCO by som nu bliver besøgt 
af ca. 40.000 turister om året. 

Et fantastisk spændende sted 
at bo.

Jørgen cykler næsten hver 
dag og nyder meget at være 
ude i naturen. Hans store 
hobby er træskærerarbejdet, 
som han er meget dygtig til.  

Han passer haven og læser 
rigtig mange bøger. 

Jørgen er formand for den 
lokale afdeling af Indre Mis-
sion, IMpuls, og han synger i 
Brødremenighedens kirkekor 
og er afløser for præsten ved 
Gudstjenester i Brødreme-
nighedens kirke. Jørgen har, 
sammen med Ingrid, 4 børn, 
8 børnebørn og 7 oldebørn. 

Nyt fra Stepping 
Taekwondo Klub
3 børn fra Stepping fami-
lie taekwondo har opnået 
det første sorte bælte i Ta-
ekwondo. 

Der er 3 slags sorte bælter 
- et for børn, unge og voksne. 
Esajas 12 år og Elena 10 år 
fra Gram og Raimond 9 år fra 

Stepping, har netop færdig-
gjort børnesystemet og nået 
et så højt niveau, at de har 
fået børne sort-bælte. Efter 
gradueringen blev de fejret 
med bobler og citronkage! 

Stort tillykke til Jer alle 3, 
fortæller Marc Egede.

Fjelstrup Skatklub
Mandag den 21. september 
var vi 18 personer til skat 

Nr. 1: Børge Jacobsen med 
2137 point. 

Nr. 2: Vagn Clausen med 
1879 point. 

Nr. 3: Jens P. Hansen med 
1697 point.

Nr. 4: Bent Sørensen med 
1351 point. 

Vin fik Ole Lauritzen med 
897 point. 
Arne Juhl, Fjelstrup skat klub
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Landbrug / Have / Fritid / Bolig / Ejendomme / Liberale Erhverv m.m.

• 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

Kontakt din lokale  
GF-assurandør
Nels Thorsgaard

Mobil 24 80 99 40 · nels@gfforsikring.dk

GF Sønderjylland 
Bredgade 7 · 6100 Haderslev
Tlf. 74 52 47 79 · gf-sønderjylland.dk

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

Advokat  
Frode Christensen
Møderet for Højesteret

Telefon 2261 8000 
E-mail: fc@raadtiladvokat.dk

Kongensgade 2, Christiansfeld 
Perlegade 17, 1., Sønderborg 
www.raadtiladvokat.dk

ALLE SKAL HAVE RÅD TIL AT FÅ HJÆLP

Støt de lokale  
butikker og  

håndværkere

Nye rapporter ved boligsalg
Fra 1. oktober indføres nye 
el- og tilstandsrapporter, 
der i højere grad lever op 
til forbrugernes forvent-
ninger om en let aflæselig 
rapport. 

Væsentligste ændring be-
står i at de hidtidige karakte-
rer K1, K2, K3 og UN afløses 
af farvemarkeringer ligesom 
karakteren K0 (kosmetiske 
skader) helt afskaffes. Her-
udover bygges beskrivelsen af 
husets tekniske stand ander-
ledes op, hvor gennemgangen 
fremover sker på baggrund 
af de enkelte rum i ejendom-
men. I den gamle rapport var 
opbygningen baseret på den 
enkelte type af fejl eller ska-
der, som så kunne findes i 
flere rum.

Fra Danmarks største 
mæglerkæde, EDC, hilser 
man ændringerne velkom-
men: - Det er helt afgørende 
for os, at køberne får al del til-
gængelige viden om den kom-
mende bolig, siger EDC’s 
kommunikationschef Jan 
Nordmann. - De nye rappor-
ter udmærker sig især ved at 
være mere grafiske, let forstå-
elige og er simpelthen mere 
lækre at se på. 

Mette Lüt fra EDC i Chri-
stiansfeld bakker også op om 
de nye rapporter og tilføjer, at 
tilstandsrapporten udgør et 
vigtigt dokument for mange 
købere. De nye rapporter er 
nemmere at gå til i modsæt-
ning til de gamle rapporter, 
der eksempelvis indledtes 
med en fem sider lang tekst 

om Huseftersynsordningen 
og den til grundlæggende lov-
givning. Denne del er nu flyt-
tet til rapportens sidste del.

Gennem samarbejde med 
forsikringsselskabet Gjensi-
dige tilbyder EDC i øvrigt i 
forvejen en visuel tilstands-
rapport, hvor standardrap-
porten suppleres med fotos 
af de forhold, som den bygge-
sagkyndige bemærker ved sin 
gennemgang. Det giver ifølge 
Mette Lüt en meget bedre 
dialog mellem køber og sæl-
ger om ejendommens fysiske 
forhold.

Også ny elrapport
For elrapportens vedkom-

mende består ændringen af 
afskaffelse af de gamle karak-
terer, der afløses af en vurde-

ring af om en evt. fejl inde-
bærer en risiko for stød eller 
brand eller var ulovlig, på det 
tidspunkt hvor installationen 
blev udført.

De nye rapporter indføres 
fra 1. oktober, men betyder 
ikke at de rapporter, der er 
udarbejdet før skæringsda-
toen skal ændres. Der vil der-
for være en overgangsperiode, 
hvor boligkøberne kommer 
til at møde både gamle og 
nye rapporter i boligsøgnin-
gen. De nye rapporter med-
fører heller ikke ændringer i 
muligheden for at tegne en 
ejerskifteforsikring, ligesom 
betingelserne for sælger ikke 
berøres af de moderniserede 
rapporter.
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Christiansfeld Avis
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Mail: 
mail@christiansfeld-avis.dk

Hjemmeside: 
www.christiansfeld-avis.dk

Læs også ugeavisen på:

Folk i Hejlsminde - Corona aflysninger
Corona virus - og dermed 
også risikoen for smitte 
med Covid19 - er over os 
alle.

Vi måtte i marts afly-
se koncerten med »Other  

Roads«, som følge af restrikti-
onerne udstukket af regering 
og folketing.

Lige nu er der tilsynela-
dende en stigning i smitte-
tilfældene, og derfor har vi - 
»folk i Hejlsminde« besluttet, 

at vi udsætter efterårets/vin-
terens 3 planlagte koncerter 
- Halfdanskerne, Tørfisk og 
Ann-Mette Elten, da vi ikke 
føler, at vi vil være i stand at 
gennemføre disse arrange-
menter på betryggende vis - i 

forhold til de nyeste restrik-
tioner.

Hvordan forårets koncer-
ter kommer til at se ud er 
meget usikkert, men vi håber, 
der kommer mere styr på det 
hele.

Vi har pt. en aftale med 
Eleanor Shanley den 8. febru-
ar og Other Roads (udsat fra 
marts i år) kommer 19. april. 
Pernille og Stephen Quigg 
(The Quiggs) kommer den 
12. oktober.

Ændringerne sker af hen-
syn til publikums, musikernes 
og vores egen tryghed og sik-
kerhed, idet vi håber på alles 
forståelse.

Folk i Hejlsminde


