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Uge 41 95. årgangTorsdag / Fredag den 10. / 11. oktober 2019

Jernbanegade 1  •  6070 Christiansfeld  •  Tlf. 7456 1433  •  Grundlagt 1924
mail@christiansfeld-avis.dk  •  www.christiansfeld-avis.dk

Gudstjenester
Søndag den 13. oktober 2019 

17. søndag efter Trinitatis
Aastrup .....................kl. 10.30 
Aller .............................. ingen 
Bjerning ....................kl. 09.00
Brødremenigheden ..kl. 10.30 
Fjelstrup ....................kl. 09.00 
Inge L. Mikkelsen
Frørup ........................... ingen 
Hejls .............................. ingen 
Hjerndrup .................kl. 09.00 
Anne Mie S. Johanson 
Moltrup ......................... ingen 
Sommersted ..............kl. 09.00 
Stepping ........................ ingen 
Taps ...........................kl. 09.00 
Tyrstrup .....................kl. 10.30 
Anne Mie S. Johanson
Vejstrup .....................kl. 10.30
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

 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! 

Læge Olga Abdi

Klinikken
holder  

ferielukket  
i uge 42

fra den 14/10 til  
den 18/10 

begge dage inkl.

Læge Olga Abdi 
Museumsgade 1 

Tlf. 7456 1107

ÅBENT HUS I DET NYE LÆGEHUS
Nu er byens nye læge Hung Le kommet på plads, 

og vi vil derfor gerne invitere til åbent hus

FREDAG DEN 25. OKTOBER 2019 
FRA KL. 11.30 - 13.00

Kom forbi og hils på lægen,  
sygeplejerske Anne og sekretær Bente.

Kom og hør, hvad det nye hold kan gøre for Jer.
På dagen vil vi byde på gratis kaffe og kage.

Tilmelding ikke nødvendig. Vi glæder os til at hilse på Jer.
Kongensgade 3   6070 Christiansfeld

Fjelstrup IF - Fodbold
Træningstider indendørs  

sæson 2019/2020.  
VI STARTER I UGE 43

Tirsdag: 
U11 drenge:  
Kl. 16.30 - 17.30 - Peter, Jacob og Erik. 

U12 drenge:  
Kl. 17.30 - 19.00 - Michael, Claus, Henrik og Anders.

Onsdag: 
U3-U6 drenge og piger: 
Kl. 16.00 - 16.45 - Martin og Tobias

U13 drenge: 
Kl. 17.00 - 18.30 - Allan og Jørgen

U15-U16 drenge:  
Kl. 18.30 - 19.45 - Lisa

Vi glæder os til at se  
»nye« og »gamle« spillere.

Christiansfeld Pensionistforening

Torsdag den 17. oktober kl. 14  
i Seniorhuset 

Foredrag ved Carla Osborg 
En gribende fortælling om 

vagabonderne på de danske landeveje.
Medlemmer 40,00 kr. og andre 60,00 kr.

Annoncesponsor:

www.ag-electric.dk

Ring til os - vi ved hvad vi snakker om! 

Vi står klar til at servicere jer  
24 timer i døgnet 365 dage om året

  Tlf: 74 56 13 40
Banner_2018_endelig_2x2m.indd   1 06/06/2018   09.04

www.kolding.dk

Vær med til at udbrede viden og nedbryde tabuer 
om demens

Bliv Demensven-
instruktør
På kurset klædes du på til rollen som instruktør og lærer at 
afholde informationsmøder om demens i dit lokalområde. 
Som instruktør får du løbende mulighed for sparring, og 
blive en del af et netværk med andre instruktører. 

En Demensven-instruktør behøver ikke at være ekspert 
i demens - det vigtigste er, at du brænder for at sætte 
demens på dagsordenen og at motivere flere til at blive 
Demensvenner.

Kurset afholdes på Sundhedscenter Kolding, 
Sygehusvej 6, den 30. oktober kl. 9.30-15.30. 

Demensven er et landsdækkende tiltag, der skal gøre 
Danmark mere demensvenligt. Som Demensven-instruk-
tør holder du informationsmøder på en lille times tid for 
interesserede eller for medarbejdere i lokale butikker og 
foreninger, der gerne vil vide noget om demens og gøre en 
positiv forskel for mennesker med en demenssygdom. 
Kurset er gratis og med forplejning. 

For mere information og tilmelding kontakt: 
Tina Sølbeck Kretschmann på tlf. 2032 7275, 
eller mail: tikr@kolding.dk 
Læs mere om demensven på demensven.dk

FERIELUKKET I UGE 42

*SØNDERHAVE SKO*
Lindegade 23A . 6070 Christiansfeld . Tlf. 2142 8995 

www.butiksonderhave.dk . Find os på Facebook!

fra mandag den 14/10  
til mandag den 21/10

(begge dage inkl.)

ROSER  
I POTTER

Hjerndrupvej 10 . 7456 1511
www.blomstergaarden- 

christiansfeld.dk

Ved køb af  
10 stk.

÷20%

÷50%
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Frørup · Hejls 
Hjerndrup · Stepping

Taps · Tyrstrup · Vejstrup

Pårørendegruppen
Er du pårørende til en alvorligt eller kronisk syg, 
så er pårørendegruppen måske noget for dig? 

Eller måske for en, du kender?

Kontakt: Inga Jakobsen, 2398 3286

Arr. De samvirkende Menighedsplejer i Kolding 
Provsti og Tyrstrup menighedsråd

Orgelkoncert med dom- 
organisten fra Visby på Gotland 

Claes Holmgren
Fredag d. 25. okt. kl. 17.00 i Tyrstrup kirke

Der spilles bl.a. værker af Mendelssohn,  
NO Raasted, Gottfrid Berg, 

Ingmar Milveden,  
Tore Bjørn Larsen og  

Anton Linnerhed.

Entré kr. 50,- billetter kan købes  
ved døren el. på  

www.tyrstrupkirke.dk

Menighedsrådsvalg 2020
Af Jørgen Dahl, Vejstrup-Hejls-Taps pastoratsråd

Søndag den 6. oktober var 
Tyrstrup Sognehus rammen 
om et provstimøde for menig-
hedsråd og ansatte ved sog-
nene i Kolding Provsti.

Dagens tema var det kom-
mende valg til menighedsrå-
dene, som skal finde sted på 
samme dato over hele lan-
det, nemlig tirsdag den 15. 
september 2020, og inden da 
skal menighedsrådet holde et 
orienterende møde om valget 
tirsdag den 12. maj.

Hensigten med mødet var 
at klæde menighedsrådene 
på til at få skabt interesse for 
valget samt at fremme lysten 

til at få nye til at deltage i me-
nighedsrådsarbejdet.

Gennem en række kompe-
tente oplægsholdere nåede 
vi gennem temaer som »Hvor-
dan taler folk om folkekirken?«, 
»Hvordan taler vi (underfor-
stået menighedsmedlemmer) 
om folkekirken?« og endelig 
var der et tema om frivilligt 
arbejde med en afdækning af, 
hvem der deltager i dette og 
ud fra hvilke motiver, og slut-
telig hvordan man kan skabe 
interesse herfor i relation til 
folkekirken.

Nogle vil måske indvende, 
at der er længe til valget, og at 

det er lovlig tidligt at tage hul 
på det, men erfaringen er, at 
der ofte går tid fra tanken om 
at indtræde i et menighedsråd 
og til, at der handles på det.

I tiden frem til valget vil vi 
på denne side i Christiansfeld 
Avis indimellem skrive om 
nogle af de temaer, som blev 
behandlet på mødet i søn-
dags, ligesom vi vil skrive om, 
hvad det indebærer at lade sig 
vælge til et menighedsråd.

Det er almindeligt kendt, 
at nye medlemmer af et me-
nighedsråd ofte er kommet 
ind i det, ved at de er blevet 
opfordret dertil af et allerede 

siddende medlem. Det er der 
bestemt intet galt i, men der er 
unægtelig en risiko for, at den-
ne fremgangsmåde kan frem-
me tanken om, at kirken er en 
lukket klub, hvor man helst vil 
have styr på, hvem man lukker 
ind. Det vil være godt for et-
hvert menighedsråd at få nye 
ind, som kan bidrage med nye 
ideer og initiativer.

Hvis du er en af dem, så hen-
vend dig til menighedsrådet 
i dit sogn, men ellers vil ræk-
ken af kommende indlæg her 
på siden, forhåbentlig fremme 
interessen for at være med i 
menighedsrådsarbejdet.

CIF FODBOLD
CIF indenfodbold vinter 2019/20

Hold: Dag: Sted: Tidspunkt: Træner:

U-8/U-9 drenge Fredag Cuben Kl. 17.00-18.30 Claus Bjørnskov mobil 4226 1321 
    Søren Lund mobil 2048 6476 
    Allan Hansen mobil 6077 0550 
    Lars Kragelund mobil 2532 7666

U-10 drenge Fredag Cuben Kl. 16.00-17.00 Hans P. Hansen mobil 2078 2003 
    Per Svendsen mobil 2666 1714

U-11 drenge Tirsdag  Fjelstrup Hallen Kl. 16.30-17.30 Peter Nissen mobil 2577 8560

U-12 drenge Tirsdag  Fjelstrup Hallen Kl. 17.30-19.00 Michael Plougmann mobil 2782 1839 
    Claus Nydahl mobil 4195 1779 
    Henrik Simonsen mobil 2006 1979 
    Anders Kolb mobil 2084 6312

U-13 drenge Onsdag Fjelstrup Hallen Kl. 17.00-18.30 Jørgen Hald mobil 5338 9130 
 Mandag Cuben Udendørs Kl. 17.00-18.15 Allan Berg mobil 4083 0592

U-15/U-16 drenge Fredag Sjølund Hallen Kl. 16.30-18.00 Kjeld R. Pedersen mobil 2443 2231 
    Michel Schweitz mobil 4093 5260 
    Anders Kirsch  
    Mads Kloppenborg 
    Jonas Boisen 

CIF Ungdomsfodbold
Kim Roi Hansen Mobil: 4085 3579 mail: kimroih@gmail.com 

Lisa Damkjær Mobil: 2048 9792 mail: lisadamkjaer@hotmail.com

Sæsonstart uge 43

OMDELING AF AVIS
Vær venligst opmærksom på at aviser distribueres  
på torsdag- fredage og omdelingen først skal være  
afsluttet på fredage inden kl. 21.00.

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

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

Vi kan oplyse at Christiansfeld Avis ikke mere bliver omdelt 
samtidigt med f.eks. Vamdrup Ugeblad, der bliver omdelt 
på tirsdag - onsdage.

MODTAGER DU IKKE UGEAVISEN SENEST 
FREDAG KL. 21:00?
Kontakt FK Distribution på: 

www.fk.dk/reklamation 

eller send en mail til 
kvalitetvest@fk.dk, ellers ring til

FK Distribution på TLF.: 7010 4000 

mandag til torsdag fra kl. 08.30-16.00 og 
fredag 08.30-14.30.

Bekendtgørelser

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.

Beskæftigelser

RENGØRINGSHJÆLP SØGES
Til ca. 3 timers rengøring ugentligt på  

Christiansfeld Avis/Udfordringen. 

Bedst fredag.

Henvendelse til bogholder@udfordringen.dk
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Ville’s Slagtehus/gårdbutik

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

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

Hvad er ligheden ved  

matematik og sex? 

Du tilføjer sengen, trækker tøjet  

fra, deler benene op og håber  

at regnestykket  

ikke fordobler sig.

Nakkefilet
Vægt ca. 2 kg

Pr. stk.  6900

Dansk oksemørbrad

Pr. 1/2 kg  8990

Kærmølle bøffer
Vægt ca. 1 kg

10000

Nakkekoteletter

5000

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

10 
STK.

5 STK.

Vil du være med til at præge et nyt,  
spændende seniorbofællesskab  

i Christiansfeld?
Så kom til informationsmøde hos Tyrstrup Andelsboligforening

torsdag den 31. oktober 2019 kl. 17.00
Mødet finder sted  

i Seniorhuset, Skolegade 10, Christiansfeld
DAGSORDEN:

1. Velkomst, information om boligforeningen, om baggrund for aftenens møde,  
 og om det foreløbig planlagte omkring bofællesskabet  
 v/formand for bestyrelsen, Finn Hougaard.

2. Information om tidsplan og proces i øvrigt  
 v/Kurt Bech fra Kuben Management.

3. Hvordan kommer jeg i betragtning til en bolig ?  
 v/ Hans H. Appel fra Dalbo a.m.b.a. 

4. Nedsættelse af arbejdsgruppe

5. Eventuelt 

Hvis du ønsker at deltage, bedes tilmelding med anførsel af  
navn og adresse ske til kontoret, Skovparken 55, Christiansfeld eller  

post@tab1955.dk - senest den 23. oktober.  

Vi ser frem til et rigtig godt fremmøde,  
så vi kan få en god debat om de fremtidige boliger. 

Med venlig hilsen 
Tyrstrup Andelsboligforening

Skovparken 55 . 6070 Chr.feld
Tlf. 7456 0114
mail: post@tab1955.dk 
www.lokale-boliger.dk

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.

• 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...

Fint gammelt klaver kan afhentes gratis.  
Står på 1. sal i Jernbanegade 1, Christiansfeld.

Henvendelse til: bodil@udfordringen.dk  
Tlf. 7456 2202

Klaver kan afhentes
Bekendtgørelser

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

Tillykke

Hjertelig tillykke 
Phillip
den 22. oktober med de 20 
år.

MG, K, E, L, M

Informationsmøde  
om zoneterapeutuddannelsen 

d. 22. oktober og d. 25. november  
fra kl. 19.00-ca.21.00. 

Kontakt skole@weca.dk  
eller sms 21736 808.

WeCa
Sydjysk Komplementært  

Uddannelsescenter holder



Christiansfeld Avis4 Torsdag den 10. oktober 2019
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

Uddannede zoneterapeuter 
fra Weca
Den 28. september, blev der på WeCa, Frørup Landevej nr.27 uddannet et 3-hold zo-
neterapeuter.

Fra højre Janni Almosetoft (censor), Mette v. Pedersen, Lena Fischer, Pia Stampe, Kari Lis Juul 
Jensen, Anne Christensen, Bettina v. Hansen, Carl Eric Engel og Margit Weidmann (skoleleder).

Syv byggerier modtager hæder for god 
arkitektur i Kolding
Kolding Kommune kunne 
i mandags den 7. oktober, 
fejre Arkitekturens Dag. 
På programmet var blandt 
andet uddeling af priser 
for god arkitektur, hvor 
syv meget forskellige byg-
gerier blev hædret.

Traditionen tro var ét af 
årets højdepunkter på Arki-
tekturens Dag i Kolding pris-
belønning af god arkitektur, 
som foregik på Biblioteket i 
Kolding.

Kandidaterne til finale-
feltet er fundet i puljen af 
forrige års byggerier og i år 
kunne årets bedømmelses-
udvalg vælge mellem 10 byg-
ningsværker i flere forskellige 
kategorier som privat bolig-
byggeri, erhvervsbyggeri, og 
bygnings- og byforbedringer.

Bedømmelsesudvalget 
har i år valgt at præmiere fire 
byggerier - og give hædrende 
omtale til yderligere tre byg-
gerier.

De bygningsværker, som 
bedømmelsesudvalget har 

tildelt arkitekturpriser, var: 
Fjordvej 114 i Kolding - Hav-
neparken 1, Kolding, IBA’s 
nye domicil - Fremtidens 
Bæredygtige Almene Byggeri 
i Seest - Låsbyhøj i Kolding.

Hædrende omtaler fik: 
Kirkegårds Allé 4 i Christi-
ansfeld - Fjordvej 106A i 
Kolding og Skovhavevej 18 i 
Bjert.

Borgernes favorit 
Ud over bedømmelses-

udvalgets arkitekturpriser er 
også prisen »Borgernes favo-
rit« uddelt. Den er udpeget 
via en offentlig afstemning på 
Kolding Kommunes hjem-
meside. Der blev afgivet hele 
1524 stemmer i år - og det er 
ny rekord.

Med næsten 27 procent 
af de afgivne stemmer blev 
Kirkegårds Allé 4 i Christi-
ansfeld valgt som årets favorit 
- efterfulgt af IBA’s nye un-
dervisningsbygning og reno-
veringen af Låsbyhøj, som fik 
henholdsvis 15 og 13 procent 
af stemmerne. Kirkegårds Allé 4 i Christiansfeld
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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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Have / Fritid / Bolig 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

Sparekassen Koldings Fond 
støtter børn og unge
Sparekassen Koldings 
Fond har uddelt 5.000 
kroner til KSU, Kolding 
Sjølund Udvikling for 
Børn. 

Susanne Vestergaard, filial-
direktør i Danske Bank i Kol-
ding, har igen uddelt penge 
på vegne af Sparekassen Kol-
dings Fond. Denne gang til 
Kolding Sjølund Udvikling 
for Børn, der i fredags holdt 
Kultur & Aktivitetsevent på 
Sjølund Hejls Skole. 

»Vi er glade for at støtte 
det gode formål, som Kolding 
Sjølund Udvikling for Børn 
arbejder på«, siger Susanne 
Vestergaard. Også i KSU er 
de glade for donationen.  

»Tak til sparekassens fond 
for donationen på 5.000 kro-
ner. Midlerne (sammen med 

andre donationer) har gjort 
det muligt for os at afvikle 
8 forskellige events for børn 
og unge i 2019, i et tæt sam-
arbejde med foreningslivet, 
forældreråd og personalet på 
Sjølund Hejls Skole«, siger 
Hanna Andresen fra KSU 
og peger på, at udvikling og 
vækst kræver rammer med 
gode oplevelser, udfordrin-
ger og disciplin. »Børn er vo-
res fremtid, og derfor vil vi 
gerne kendes på, at børn og 
unge trives og har det godt i 
Sjølund«, siger hun. 

Kolding Sjølund Udvik-
ling for Børn (KSU) har som 
mål at bidrage til øget trivsel 
og inklusion for børn og unge, 
og foreningens motto er »Lige 
muligheder for alle børn« og 
»Sammen når vi længst«. 

Instruktører fra Team JiYo og ansatte på Sjølund Hejls skole.

Filialdirektør, Susanne Vestergaard, frivillig i KSU for Børn, 
Hanna Andresen, skoleleder på Sjølund Hejls skole, Anders 
Henriksen.

Alle gode gange 3 hos Gitte’s Mode
Igen i år var der så stor 
forhåndsinteresse for ef-
terårets modeshow i uge 
39, at Gitte Byg også den-
ne gang arrangerede hele 3 
opvisninger for butikkens 
modebevidste kunder.

Omkring 80 piger i alle 
aldre fik derfor mulighed for 
at se butikkens nyheder fra 
efterårskollektionen, elegant 
præsenteret af lokale model-
ler. Gitte fortæller, at hun er 
meget glad for den store in-
teresse og opbakning også i 
det daglige for butikken, der 
i foråret kunne fejre sin 5- års 
fødselsdag. Nu glæder hun 
sig allerede til at kunne byde 
velkommen til forårets opvis-
ning.

Af Lars Østergaard Jensen
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Den af Frederik d. III i 1604 Kgl. Privilegerede gamle Grænsekro
Frederikshøj  •  6070 Christiansfeld  •  Telefon 75 57 32 18  •  www.graensekroen.dk

Den gamle Grænsekro
Jule tá-selv buffet

22. og 23. november - 29. og 30. november  - 6. og 7. december 
13. og 14. december

fra kl. 19.00 til kl. 01.00

Marineret sild, kryddersild, stegte sild og karrysalat.
Fiskefilet med remoulade.

Kolddampet laks med cocktailsauce, rejer og asparges.
Rejerulle med spinat og kaviar.

Rødkålssalat.
Broccolisalat.

Grænsekroens bedste salat.
Blod pølse, sylte, sdj. surrib med sennep og rødbeder, sirup og kanel.

Ribbensteg og frikadeller med rødkål og sukkerbrunede kartofler.
Juleskinke med sdj. hvidkål.
Kålpølser med sdj. grønkål.

Rosa stegt oksefilet.
Pom. fermiere. (Grønsagsfyldte bagte kartofler.)

Kagefad med forskellige lækkerier.
Ris a la mande med kirsebærsauce.
Forskellige oste med blandet frugt.

Forskellige brød, kiks og smør.

Hold julefrokost på

Sjubiduo
spiller op til

dans Der kan købes 
drink- og shotskort.    
10 drinks kr. 300.- 
10 shots kr. 200.-

Julefrokost menu og musik kr. 325.- pr. couvert.

Mulighed for 

køb af

velkomstdrink

Fri øl vand og vin 

under spisning 

ca 3 timer 

kr. 225.-

Den Gamle Grænsekro_DKC068415_210x297.indd   1 14-08-2019   08:00:21

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

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

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

En generalforsamling med historiens vingesus
På den årlige generalfor-
samling i Skamlingsban-
keselskabet i midten af 
september mærkede man 
historiens vingesus. 

Tip-tip-oldebarnet til Pe-
der Skau mødte nemlig op 
med aktiebevis nr. 4, der 
oprindeligt var udstedt til 
Laurids Skau i 1858. Siden 
skiftede aktiebrevet hænder 
til Laurids Skaus bror Peder 
Skau. Peder Skaus mindes-
mærke blev rejst på Skam-
lingsbanken i 1921 for hans 
betydelige indsats for dansk-
heden i Sønderjylland. Efter-
følgende er aktiebrevet gået i 
arv gennem familie og tip-tip-
oldebarnet ønskede nu at for-
ny det. Hermed kunne Skam-
lingsbankeselskabets kasserer 
Peder Damkjær overrække Pe-
der Skaus tip-tip-oldebarn et 

nyt aktiebevis. Fortid og nutid 
blev smukt bundet sammen 
og man fornemmede histori-
ens vingesus i den traditions-
rige festsal på Skamling.  

På generalforsamlingen 
kunne formanden; Nis Jørgen 
Steffensen berette om årets 
begivenheder, heriblandt 

sang- og foredragsaftenen i 
marts med billedkunstner 
Ken Denning og operasanger 
Jesper Buhl, som var så vel-
lykket, at bestyrelsen har be-
sluttet at fortsætte den nylig 
etablerede tradition med et 
forårsarrangement. Ligeledes 
berettede formanden om det 

første spadestik, der er blevet 
taget til det nye besøgscenter, 
der forventes at stå klart til 
næste år. Der blev endvidere 
informeret omkring mulighe-
den for at donere til det nye 
besøgscenter og oprettelsen af 
et kartotek over aktieholdere 
i Skamlingsbankeselskabet. 

Endelig var der valg til besty-
relsen.

Bestyrelsesmedlemmer Nis 
Kjær og Niels Bjerre blev gen-
valgt uden modkandidater. Til 
sidst blev der som traditionen 
byder, sluttet af med lidt mad, 
drikke og sang.  

Efterfølgende har Skam-

lingsbankeselskabets bestyrel-
se konstitueret sig og fordelt 
posterne således: Formand: 
Nis Jørgen Steffensen, næst-
formand: Niels Bjerre, kas-
serer: Nis Kjær og sekretær: 
Ditte Freiesleben

Bestyrelsen fra  
Skamlingsbankeselskabet.

Tip-tip-oldebarnet Skau.

Aktivebevis nr 4.

Hent evt.  
Ugeavisen hos:

Christiansfeld Avis  
Christiansfeld Centret

Dagli’ Brugsen og  
Stalden i Hejls

Hejlsminde Camping
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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

Læs også ugeavisen på:

- eller få avisen tilsendt 
pr. mail  

hver torsdag morgen.

Tilmeld dig på: 
www.christians-

feld-avis.dk
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Synsprøve hjemme, på arbejds-
pladsen eller plejehjemmet
Optiker Jytte Frost Lar-
sen, HjemmeOptik, tilby-
der mennesker i en travl 
hverdag synsprøve når og 
hvor det passer dem bedst. 
Men også ældre og andre 

med et handicap, som har 
svært ved at besøge butik-
ker, vil kunne få en syns-
test hjemme under trygge 
forhold.  

Med i bilen har Jytte Frost 
Larsen blandt andet en hånd-
holdt synstester samt et stort 
udvalg af brillestel som for 
eksempel lette og fleksible 
modeller af titan, eller stel 
med ekstrem bøjelige stæn-
ger samt selvfølgelig også 
brillestel af mere gængse ma-
terialer i metal og plast i for-
skellige prisklasser. Til stellet 
tilpasses nyeste kvalitetsglas, 
og når disse er skåret til og 
monteret i stellet, vender Jytte 
Frost Larsen tilbage og afle-
verer og tilpasser den færdige 
brille hos kunden.

HjemmeOptik henvender 
sig også til ældre og pensioni-
ster enten i eget hjem eller på 
plejehjem samt til mennesker 
med en eller anden for han-
dicap, demente og folk uden 

sprog, fortæller Jytte Frost 
Larsen. 

Uddannet optiker med 
næsten 25 års erfaring

Jytte Frost Larsen vok-
sede op i Aabenraa, hvor hun 
blev uddannet som optiker. 
Derefter arbejdede hun i op-
tikerforretninger i Vojens og 
Haderslev, indtil hun for 15 
år siden blev gift og flyttede 
til Sønderborg. I maj 2019 
besluttede hun sig til at blive 
selvstændig, opsøgende opti-
ker. Jytte sætter stor pris på 
tilværelsen som mobil opti-
ker, da hun har bedre tid til 
at betjene kunderne individu-
elt uden at skulle hænge i en 
klokkestreng.

Af Lars Østergaard Jensen
Jytte Frost Larsen parat til at rykke ud på besøg hos kunderne i 
hjemmet, på arbejdet eller plejehjem.

Efterårsdage på Landbomuseet Kolding

HjemmeOptik har et stort udvalg af stel i forskellige materialer.

Ponyridning, bålfortæl-
linger og æblemost. Der er 
lagt op til mange hyggelige 
timer for børn og voksne 
i efterårsferien på Land-
bomuseet, når Henning-
smed, fortæller-Søren og 
naturvejlederen sammen 
med de mange andre fri-
villige lærer fra sig og 
sætter aktiviteter i gang 
mandag og tirsdag i efter-
årsferien kl. 10-15.

Som noget nyt er der i år 
bålfortællinger i Grillhytten. 
Her har Søren tændt op i 
bålet og fortæller spændende 
historier. Bålfortælling er 
fortælling, som vi kender det 
fra gamle dage. Ingen power-
point, skærm eller tjubang, 
bare stemmen, der fortæller 
en god historie, mens hyg-
gen breder sig og hverdagens 
stress og jag forsvinder, for-
klarer Søren.

I smedjen har Henning 
tændt op til en hård arbejds-
dag ved ambolten og håber, at 
mange stærke drenge og piger 
vil kigge forbi og hjælpe med 
at banke jernet i smukke for-
mer. 

En flok af de andre frivil-
lige fra Landbomuseet har 
hevet æblepresserne frem, så 
besøgende presse deres egne 
medbragte æbler til lækker 
æblemost.

Naturvejleder Nanna lærer 
fra sig om geocaching og sen-
der børn og voksne af sted på 
efterårsbingo eller snitter fløj-
ter og laver hyldeperler. Mens 
Vagn bygger insekthoteller 
med børnene og ponyerne 
trækker små piger og drenge 
af sted langs skovkanten.

Efterårsdagene er to hyg-
gelige dage sprængfyldt med 
aktiviteter og gode oplevelser. 
Der er ingen stress og jag bare 

hygge og god tid til at være 
sammen. 

Aktiviteterne er gratis, men 
husk at tage madpakken med 
for det tager typisk hele dagen 
at hygge sig på Landbomuse-
et, smiler Nanna Winbladh og 
tilføjer og når du trænger til 
ekstra energi kan du kaste dig 
over melkværnen og kværne 
dig til en bålpandekage eller 
gå i cafeen og købe kaffe og 
kage.

Efterårsdage er et samar-
bejde mellem Landbomuseet 
Kolding og Kolding Kom-
munes naturvejleder Nanna 
Winbladh.

Kolding-virksomhed går forrest for sundheden
Partnerskabet Danmarks 
Sundeste Arbejdsplads lag-
de mandag den 30/9 vejen 
forbi Kolding-virksomhe-
den EWII. Det skete i for-
bindelse med en inspira-
tionstur, som skulle sætte 
fokus på en række af de 
sundhedsinitiativer, private 
og offentlige arbejdspladser 

har sat i søen for at forbed-
re den fysiske og mentale 
sundhed hos deres ansatte.

En hel bus fuld af spæn-
dende og innovative sund-
hedsløsninger trillede man- 
dag ind i Kolding, da Dan-
marks Sundeste Arbejdsplads 
med en bustur satte fokus 

på medarbejdersundhed i de 
danske virksomheder.

Danmarks Sundeste Ar-
bejdsplads, som er et samar-
bejde mellem Forsikring og 
Pension, Dansk Firmaidræts-
forbund, Dansk Erhverv samt 
Velliv Foreningen, kårede i 
forsommeren regionale og 
landsdækkende vindere af 

årets bedste ideer til, hvordan 
man sætter fokus på sund-
hed. Og det var en række af 
de vindere, som under bus-
turen og på deres respektive 
arbejdspladser fortalte om og 
demonstrerede, hvad de hver 
især har valgt at gøre for at 
fremme sundhed på arbejds-
pladsen.


